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„A roma foglalkoztatás összeomlása, az ezzel
együtt járó tömeges elszegényedés, a roma
családok tízezreinek társadalomalatti létbe süllye-
dése súlyosan felelõs azért, ahogyan a következõ
generációk iskoláztatási esélyei alakultak. A roma
fiatalok iskoláztatási felzárkózása már a nyolcva-
nas évek közepén, a foglalkoztatási válság elsõ
szelére megtorpant. A helyzet azóta tovább rom-
lott. A 2003. évi reprezentatív romafelvétel adatai
a relatív iskoláztatási hátrányok további növekedé-
sérõl adnak számot. A roma fiatalok leszakadása
a többségi társadalomhoz képest az 1993. évi,
egyébként igen rossz helyzethez képest is óriási
mértékben megnõtt. Ez annál is súlyosabb vál-
ságtünet, mivel a roma népesség többségének
visszaintegrálása a társadalomba aligha képzelhe-
tõ el anélkül, hogy az oktatás rendszerváltás utá-
ni expanziója a roma fiatalokra is kiterjedne. Egy
ilyen fordulatnak ma nem sok jelét látjuk. Épp el-
lenkezõleg: ma minden jel arra mutat, hogy az
egymást követõ nemzedékek iskoláztatási prog-
ressziója megszakad. A mai magyar társadalom
minden trendje ezt erõsíti: az iskolázatlan munka-
erõ folyamatos piaci értékvesztése, a foglalkozta-
táspolitika passzív segélyezésen túllépni nemigen
tudó jellege, a társadalompolitika szegénységgel
szembeni tehetetlensége, a középosztály szegé-
nyekkel és romákkal szembeni intoleranciája,
az iskolai szegregáció – hogy csak a legsúlyosabb
bajokat említsük. Ez a helyzet, ha magára hagy-
ják, a nemzedékeket összekötõ iskoláztatási lánco-
latban olyan fokú diszkontinuitáshoz vezethet,
melynek következményeit csak évszázados távlat-
ban lehet – ha egyáltalán lehet – orvosolni.”

Kertesi Gábor,
a Magyar Tudományos Akadémia
Közgazdaságtudományi
Intézetének munkatársa
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Ebben a kötetben három tanulmányt közösen írtunk Kézdi Gábor-
ral, egyet pedig Ábrahám Árpáddal. Elsõként nekik szeretnék
köszönetet mondani.

Galasi Péterrel, Kemény Istvánnal, Kézdi Gáborral, Köllõ
Jánossal, Nagy Gyulával és Varga Júliával a kötet szinte vala-
mennyi tanulmányát részletesen megvitattuk. Kritikus észrevé-
teleik, hasznos tanácsaik sokat formáltak a könyv gondolatme-
netén. Andor Mihály, Bernáth Gábor, Blaskó Zsuzsa, Csanádi
Gábor, Csapó Benõ, Cseres-Gergely Zsombor, Csongor Anna,
Farkas Lilla, Fazekas Károly, Havas Gábor, Hermann Zoltán,
Horn Dániel, Horváth Ágota, Kis János, Kõrösi Gábor, Krav-
jánszki Róbert, Lengyel Gabriella, Liskó Ilona, Lukács György,
Róbert Péter, Semjén András, Simonovits András, Szalai Júlia,
Szántó Zoltán, Szilvási Léna, Tóth István György, Tóth István
János a kézirat egy-egy részének elolvasásával és bírálatával
volt a segítségemre. Köszönettel tartozom munkahelyemnek,
az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének, amely húsz éven
keresztül inspiráló szellemi közeget biztosított számomra is, és
lehetõvé tette, hogy a könyv alapjául szolgáló kutatásokon nyu-
godtan dolgozhassak.

Az elmúlt tíz évben sok tehetséges diákkal dolgozhattam
együtt, akik kutatási asszisztensként segítették ennek a könyvnek
a megszületését. E fiatal emberek egy része ma már elismert
kutató. Lelkiismeretes asszisztensi munkájáért ezúton szeret-
nék köszönetet mondani Ábrahám Árpádnak, Csillag Márton-
nak, Daróczi Andornak, Édes Balázsnak, Ferenczi Barnabásnak,
Horváth Hedvignek, Kézdi Gábornak, Lõrincz Szabolcsnak és
Macskási Zsoltnak. E fiatalok Csillag Márton kivételével mind
a Rajk László Szakkollégium diákjai voltak. Büszke vagyok rá,
hogy taníthattam õket, és együtt dolgozhattam velük. Köszö-
nettel tartozom Chikán Attilának, a szakkollégium igazgatójá-
nak, akinek a fáradhatatlan nevelõ munkája nélkül soha nem
kerülhettem volna kapcsolatba ezekkel a tehetséges fiatalokkal.
Szeretnék itt megemlékezni a Közgazdasági Intézet assziszten-
sérõl, sokunk közeli barátjáról, a fiatalon elhunyt Juhász Évá-
ról is, aki nagy munkát végzett az 1993. évi romafelvétel ada-
tainak rendbetételekor.

Hálával és szeretettel gondolok elhunyt tanáraimra, Bertalan
Lászlóra, Jánossy Ferencre és Szabó Miklósra, valamint közeli
barátomra, a nyolc éve elhunyt Csontos Lászlóra, akik talán a
legtöbbet formáltak társadalomtudományi szemléletemen.

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS
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Köszönettel tartozom Patkós Annának, Környei Anikónak és
Székffy Tamásnak, akik e kéziratot gondozták, és mindent megtet-
tek azért, hogy a kézirat tartalmi és formai hibáit lenyesegessék.

Végezetül pedig a legnagyobb köszönettel családomnak, Léná-
nak és Balázsnak tartozom, akik nagy-nagy türelemmel viselték el
e könyv megszületését. Könyvemet nekik szeretném ajánlani.

2005. április
Kertesi Gábor

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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A romák a rendszerváltás igazi vesztesei. A rendszerváltással a ci-
gányság elmúlt százéves története során másodszor veszítette el a
létalapjait. Amíg azonban a tradicionális roma közösségek felbom-
lása, a hagyományos mesterségek piacainak felszívódása a 20. szá-
zad elsõ felében évtizedekig tartó, lassú, evolutív fejlõdés követ-
kezménye volt, amelyhez a cigányság úgy-ahogy, hosszú távon
alkalmazkodni tudott, addig a rendszerváltás nyomában megjelenõ
tömeges munkanélküliség viharos sebességgel tette semmissé an-
nak a lassú modernizációs folyamatnak szinte minden eredményét,
amely az alapfokú oktatás kiterjesztésével és a szakképzettséget
nem igénylõ ipari munkahelyek expanziójával integrálni tudta õket
� még ha a társadalmi hierarchia legalacsonyabb fokán is � egy
modern társadalom szervezetébe. Nem kétséges, hogy a cigányság
� akárcsak a háború elõtti masszív szegényparaszti réteg � integrá-
lódása nagyrészt illuzórikus volt � a szocializmus torz modernizá-
ciója által kínált munkahelyek hosszú távon nem bizonyultak tar-
tósnak. A társadalmi felemelkedés azonban � fõként a romák ese-
tében � valódi volt: társadalmon kívüli emberek integrálódtak nagy
tömegben a társadalomba, és tették meg az elsõ lépést � döntõen a
nyolcosztályos iskolai végzettség megszerzésével � egy civilizál-
tabb életforma felé. A tömeges állásvesztéssel mindez azonban már
a múlté. A szocialista gazdasági modell összeomlásával a nyolcosz-
tályos iskolai végzettség értéke semmivé foszlott, és korábban in-
tegrálódott emberek óriási arányban kerültek néhány év leforgása
alatt a társadalmon kívülre. Az élhetõ életformák összeomlásának
hihetetlen sebessége nem tette lehetõvé, hogy a cigányság zöme a
puszta megélhetésen túl sikeres alkalmazkodási formákat találjon.
S minél hosszabb idõt tölt el a cigányság jelenlegi állapotában,
várhatóan annál erõsebbek lesznek a szegénység�iskolázatlanság�
munkanélküliség�szegénység ördögi körei. A következõ generáci-
ók helyzete nem kecsegtet sok jóval.

A roma foglalkoztatás összeomlása, az ezzel együtt járó töme-
ges elszegényedés, a roma családok tízezreinek társadalomalatti
létbe süllyedése súlyosan felelõs azért, ahogyan a következõ gene-
rációk iskoláztatási esélyei alakultak. A roma fiatalok iskoláztatási
felzárkózása már a nyolcvanas évek közepén, a foglalkoztatási vál-
ság elsõ szelére megtorpant. A helyzet azóta tovább romlott. A 2003.
évi reprezentatív romafelvétel adatai a relatív iskoláztatási hátrá-
nyok további növekedésérõl adnak számot. A roma fiatalok lesza-
kadása a többségi társadalomhoz képest az 1993. évi, egyébként
igen rossz helyzethez képest is óriási mértékben megnõtt. Ez annál
is súlyosabb válságtünet, mivel a roma népesség többségének vissza-
integrálása a társadalomba aligha képzelhetõ el anélkül, hogy az
oktatás rendszerváltás utáni expanziója a roma fiatalokra is kiter-
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jedne. Egy ilyen fordulatnak ma nem sok jelét látjuk. Épp ellenkezõleg: ma minden jel
arra mutat, hogy az egymást követõ nemzedékek iskoláztatási progressziója megszakad.
A mai magyar társadalom minden trendje ezt erõsíti: az iskolázatlan munkaerõ folyama-
tos piaci értékvesztése, a foglalkoztatáspolitika passzív segélyezésen túllépni nemigen
tudó jellege, a társadalompolitika szegénységgel szembeni tehetetlensége, a középosz-
tály szegényekkel és romákkal szembeni intoleranciája, az iskolai szegregáció � hogy
csak a legsúlyosabb bajokat említsük. Ez a helyzet, ha magára hagyják, a nemzedékeket
összekötõ iskoláztatási láncolatban olyan fokú diszkontinuitáshoz vezethet, melynek kö-
vetkezményeit csak évszázados távlatban lehet � ha egyáltalán lehet � orvosolni.

Az egyik legneuralgikusabb pont a középiskolai továbbtanulás kérdése. A romák
hátránya ezen a ponton a legnagyobb. Ahogy a rendszerváltás utáni magyar társadalom
egyik legnagyobb jelentõségû vívmányát az érettségit adó középiskolák tömeges elter-
jesztésével � és ezzel az egyetem felé vezetõ utak széles körû demokratizálásával � érte
el, úgy a leszakadó rétegek hátrányai is itt mutatkoznak meg a legélesebben.1 Ez az a
törésvonal, ahol a mai magyar társadalom kettészakad � a tudáshoz és az emberhez
méltó élet lehetõségeihez hozzájutó fiatalokra, illetve azokra, akik a tudás lehetõségétõl
meg vannak fosztva, s ezért tartós szegénységre és társadalmon kívüliségre ítéltetnek.

Ez a törésvonal nem most alakult ki, keletkezése mélyen visszanyúlik a múltba. Ha
ezt felismerjük, elkerülhetjük a hamis, nosztalgikus megoldásokat. Ha felidézzük azt,
amit Rupp Kálmán [1976] harminc évvel ezelõtt az iskolázatlan munkaerõ iránti óriási
mértékû és gyorsan felfutó túlkereslet hatásáról írt, nevezetesen azt, hogy ez �a cigány-
ság számára páratlan lehetõséget jelentett � , ami lehetõvé tette, hogy � olyan életszín-
vonal-emelkedés menjen végbe, ami az esetek egy részében további lépések alapját is
jelenti� (83. o.), akkor óhatatlanul arra kell gondolnunk, hogy erre az igen törékeny
alapzatra épült a következõ generációban az a � mindenekelõtt az általános iskola befe-
jezését és a szakmunkás továbbtanulást érintõ � iskoláztatási felzárkózás, amely a rend-
szerváltás környékén megtorpant, és visszájára fordult. Kemény István már 1970-ben
figyelmeztetett a várható veszélyekre: �A technika fejlõdése néhány évtized alatt a ter-
melésbõl kiszorítja azokat, akiknek nincs több képzettségük az általános iskola nyolc
osztályánál. Azok a gyermekek, akik nem járnak középiskolába, és szakmát sem tanul-
nak, húsz, harminc év múlva a legnagyobb gondot jelentik önmaguknak és az egész
országnak.� (Kemény [1970] 82. o.) A jóslat azóta igazolódott. A szocializmus torz
modernizációja összeomlott, és mindazt, ami ennek bázisán kifejlõdött, maga alá temette.
A roma népesség mai drámai foglalkoztatási és iskoláztatási helyzetéért nemcsak a mo-
dern piacgazdaság tehet, hanem jelentõs részben a szocialista rendszer látszat-moderni-
zációja is felelõs. A szocializmus idején kialakult intézményes megoldások nem adnak
megoldást a mai problémákra. A megoldást a piacgazdaság keretei között, innovatív
módon kell megtalálnunk. Ebbõl a szempontból nagy jelentõsége van annak, hogy jól

BEVEZETÕ

1 Mindez nemcsak a romák problémája. A mai magyar társadalomban 15 éve folyamatosan újratermelõdik
minden születési évjáratból egy nagyjából 20 százaléknyi tömeg, amely nem képes nyolc osztálynál
(vagy a régi típusú kétéves szakiskolánál) magasabb iskolai végzettséget szerezni (Kertesi�Varga [2005]).
Ha ez így folytatódik, évtizedekre elõre megvan a tartós munkanélküliség utánpótlása.
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értsük a szegénység és iskolázatlanság újratermelõdéséért felelõs mechanizmusokat. Csak
azt tudjuk � esetleg � megváltoztatni, aminek a mûködését értjük.

A továbbtanulást a tartós szegénység két csatornán keresztül akadályozza: egyrészt
közvetlenül mint a családokat napi alkalmazkodási kényszerek elé állító pénzhiány,
másrészt mint a családok belsõ életét szétziláló tartós feszültségforrás. Ez utóbbi hatás
fontosságáról tanúskodnak azok a beszámolók, amelyek nagy társadalmi megrázkódta-
tásokat átélt családok helyzetének változásáról adnak hírt. Nem kétséges, hogy a roma
népesség � hazánkban és Közép-Kelet Európa más országaiban is � legalább olyan
mélységû válságot élt meg, és él meg mind a mai napig, mint amekkorát a 20. század
huszas-harmincas éveinek fordulóján Európában és Amerikában családok milliói átél-
tek. Nem gondolhatjuk, hogy a romák családjait és gyermekeit ne érte volna ugyan-
olyan mértékû pusztítás, mint amit a Nagy Válság családjai és gyermekei átéltek.

Roma családok tízezreinek társadalomalatti létbe süllyedése nemcsak azt jelenti, hogy
a családok megélhetése megrendül, a foglalkoztatás elvesztése az élhetõ családi élet
egészét � a család életének belsõ rendezettségét, a perspektivikus tervezés lehetõségét,
a család belsõ harmóniájának lehetõségét � megrendíti. Gyermekvédelmi szakemberek
köreiben közhely, de a közvélemény számára talán nem eléggé nyilvánvaló egy sarkala-
tos igazság: a szülõ a gyermek fejlõdésének motorja. Minél fiatalabb a gyermek, annál
inkább így van ez: a szülõ az, aki a gyermek számára a külvilágot közvetíti; a szülõ a
gyermek legfontosabb orientációs pontja. A gyermek a szülõi mintákat követi, és a szülõi
viselkedés közvetítésével átveszi a külvilág pozitív és negatív impulzusait. Ha ezek az
impulzusok megrendítik a szülõt és a családot, megrendítik a gyermek belsõ világát is.
A továbbtanulásról szóló döntés nem 14-15 éves életkorban születik meg. Addigra az
már készen van a családon belül és a gyermek fejében is. A tartós szegénység nyomása
alatt nevelkedõ gyermek addigra annyi hátrányt halmozhat fel, amely még a továbbta-
nulás reményét is elveszi elõle. Mindezekre a hátrányokra rárakódik az, hogy a többsé-
gi társadalom az iskolákban kirekeszti2 a maga környezetébõl az alacsony státusú és
valamiféle kulturális másságot képviselõ gyermekeket � ezzel hozzáférhetetlenné teszi
számukra a minõségi pedagógiai szolgáltatásokat. Az iskolai szegregáció következté-
ben éppen azok kapnak rosszabb minõségû oktatást, akiknek a legnagyobb szükségük
lenne a jó iskolákra. Az iskolarendszerbeli kirekesztés legdurvább formái � amikor
fogyatékos intézményekbe számûzik az egyébként értelmileg nem fogyatékos, de nehe-
zen tanuló gyermekeket,3 vagy magántanulónak nyilvánítva szorítják ki õket nemcsak
a többség iskoláiból, de egyáltalán az iskolákból � különösen gyakran sújtják a roma
gyermekeket.4

Kialakult tehát egy kóros tünetegyüttes, amelynek minden egyes eleme � a tartós
állástalanság, a családok szétzilálódása, a gyermekek iskolai kudarca, a középosztály
rövidlátó önzése, a hatályos jogrend szabályainak be nem tartása, a társadalompolitika
bénultsága � egymást kölcsönösen erõsítve, beláthatatlanul hosszú idõre tartósítja a magyar

BEVEZETÕ

2 E kirekesztés sokszor adminisztratív, önkormányzati döntések következménye, de gyakran a szabad isko-
laválasztás révén polarizálódott közoktatási rendszer mûködésének nem szándékolt következménye.

3 Loss [2001].
4 Havas�Kemény�Liskó [2002] 163�168. o.
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társadalom egyik legnagyobb szociális problémáját: a cigányság kiszorulását a társa-
dalomalatti létezés világába. Nem írhatjuk mindezt egyszerûen a rendszerváltás nyo-
mán végbemenõ nagy gazdasági átalakulás számlájára. Az elmúlt tizenöt év igen sok
súlyos � törvényi, társadalompolitikai és politikai � mulasztása is hozzájárult ehhez a
helyzethez.

Tíz évnél is több idõnek kellett eltelnie, mire a demokratikus magyar parlament
megalkotott egy diszkrimináció tilalmát kimondó törvényt,5 holott ezt már a kilencvenes
évek legelején sürgették a polgárjogi aktivisták, és az 1993. évi reprezentatív romafel-
vétel eredményei alapján a helyzet súlyossága mindenki számára nyilvánvaló volt.6 Ez a
hosszú éveken át tartó, súlyos törvényhozási mulasztás hozzájárult ahhoz, hogy a ki-
lencvenes évtizedben minden korábbi mértékhez képest erõteljesebbé vált a roma gyer-
mekek elkülönítése az általános iskolákban. A jászladányi iskolamegosztáshoz hasonló
durva apartheid esetek jogi megítélése � melyek szép számmal elõfordultak korábban is
� megfelelõ törvényi háttér hiányában egészen 2003-ig igen bizonytalan lábakon állt.7

Ugyanez mondható el a foglalkoztatási diszkrimináció jogi megítélésérõl és szankcioná-
lásáról is. Ha a faji megkülönböztetés tilalma komoly jogi és anyagi következményeket
helyezett volna kilátásba, és ennek a bíróságok is eleget tettek volna, az sok munkaadó-
nak elvette volna a kedvét a munkaerõ-felvétel során alkalmazott diszkriminatív gya-
korlattól. Egy megfelelõ törvényi közeg és bírósági gyakorlat hátterében igen nagy
bátorság kellett volna ahhoz, hogy egyes munkaadók az állam intézményeit � például a
helyi munkaügyi kirendeltségeket � is befolyásolva, igyekezzenek távol tartani maguk-
tól az általuk nemkívánatosnak tekintett roma álláskeresõket.8

5 2003-ban született csak meg Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló
CXXV. törvény.

6 A kisebbségi jogok országgyûlési biztosa már 1996 elején nagy nyilvánosság elõtt, a cigányság helyze-
térõl szóló parlamenti vitanap keretében világosan megfogalmazta ezt: �� a hátrányos megkülönböz-
tetés alkotmányban általánosan megfogalmazott szankcionálása távolról sem kielégítõ, távolról sem
terjeszkedik ki minden szóba jöhetõ területre. Például a közoktatásról szóló törvény szintén tiltja a
közoktatásban a fajhoz, nemhez, nemzeti vagy etnikai csoporthoz való tartozás miatti megkülönbözte-
tést, vagy a foglalkoztatás elõsegítésérõl, illetve a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény hasonló
rendelkezéseket tartalmaz, ezek azonban � szankció híján � alig érnek többet puszta deklarációnál. Az
alkotmány elõbb idézett szakaszának harmadik bekezdésében [70/A. § (3)] elõírt, az esélyegyenlõsé-
get biztosító szabályokat, illetve intézményeket többnyire hiába keressük jogrendszerünkben.� (Or-
szággyûlés [1996] 18 363�18 364. o.)

7 E tekintetben még az Alkotmánybíróságot is felelõsség terheli. Öt évvel ezelõtt, az Európai Unió
úgynevezett faji irányelveinek elfogadása évében a 45/2000 (XII. 8.). számú alkotmánybírósági hatá-
rozat kétes eljárásjogi hivatkozással megtagadta annak vizsgálatát, hogy a jogalkotás elmulasztásával
államunk megsértette-e nemzetközi jogi kötelezettségeit, és megállapította, hogy az ágazatspecifikus
antidiszkriminációs szabályozás megalkotásának elmulasztásával az Országgyûlés nem idézett elõ al-
kotmányellenes helyzetet. A határozat elismerte ugyan, hogy a lakhatás területén nincs védelem a hátrá-
nyos megkülönböztetés ellen, az Alkotmánybíróság azonban tartózkodott az ellentmondás feloldásától.
Az alkotmányos és a nemzetközi jogi kötelezettségeknek megfelelõ szabályozást azután az Országgyûlés
2003 decemberében teremtette meg. 2005-ben pedig felállt az Egyenlõ Bánásmód Hatóság, amely végre
a lakhatási diszkrimináció miatt bejelentett panaszokat is kivizsgálhatja és szankcionálhatja.

8 A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ például 2000 decemberében A cigányság életkörülményei-
nek és társadalmi helyzetének javítására irányuló 1047/1999. számú kormányhatározat által meghatá-
rozott feladatok teljesítésérõl készített jelentésében így számol be a Gazdasági Minisztérium számára:
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Súlyos kötelességmulasztások történtek azok részérõl is, akiknek az lett volna a dol-
guk, hogy a törvények betartása felett õrködjenek. A közigazgatási hivatalok és a rend-
õrség nem fékezték meg a militáns önkormányzatiság vadhajtásait, azokat a helyi kilen-
géseket, amikor falusi vagy városi önkormányzatok vagy az önkormányzatok támogatá-
sát maguk mögött érzõ magánemberek nyílt és kihívó módon szegültek szembe a
törvényekkel, és akadályozták meg, úttorlaszt és élõláncot alkotva, azt, hogy roma
családok a saját házukba beköltözhessenek. A közszereplõk szó nélkül tûrték, hogy egy
magyar település polgármestere nyíltan kijelentse, hogy nem akar cigányt látni a falujá-
ban.9 Mindehhez hozzájárulhatott még az is, hogy az 1998. évi választási kampányt
megelõzõen az ország hivatalban levõ miniszterelnöke � nyilvánvaló szavazatszerzési
érdekbõl � nem átallt több ízben nyilvánosan hangot adni durván elõítéletes véleményei-
nek.10 Mindezt az összes politikai párt és az ország közjogi méltóságai szó nélkül hagyták.

Sem az önkormányzatok, sem pedig az önkormányzati törvényesség felett õrködni
hivatott közigazgatási hivatalok nem tettek, és mind a mai napig nem tesznek semmit az
ellen, hogy az általános iskolák közül sokan � a közoktatási törvény tilalmát nyíltan
megszegve � bújtatott formájú felvételi vizsgákkal szûrik meg a diákjaikat. Ez a tör-
vénytelen eljárás, amely azt a célt szolgálja, hogy egyes iskolák könnyen tanítható kö-
zéposztálybeli gyermekekkel töltsék fel a férõhelyeiket, azzal a következménnyel jár,
hogy a szegény családok gyermekei � köztük a nagy súllyal felülreprezentált roma
családok gyermekei � nagyon kis mértékben tudnak élni a szabad iskolaválasztás elõ-
nyeivel, és kiszorulnak a rosszabb minõségû szolgáltatásokat nyújtó intézményekbe.

Senki nem törõdik a szabad iskolaválasztás szabályozatlanságából fakadó joghézag-
gal, amely nem rendelkezik arról, hogy milyen szabályok szerint vehet fel vagy utasít-
hat el, túljelentkezés esetén egy általános iskola olyan jelentkezõket, akik más iskola-
körzetbõl jelentkeznek át az adott iskolába. Törvényi rendelkezés hiányában az iskolák
saját belátásuk szerint vesznek fel egyeseket és utasítanak el másokat � a legteljesebb
önkényességgel. Nyilvánvaló, hogy ez a mindenfajta transzparenciát nélkülözõ �szo-
kásjog� nem kedvez a rossz családi körülmények közül érkezõ és gyakorta tanulási
problémákkal küszködõ gyermekek (köztük a roma gyermekek) felvételének. A helyi
középrétegeknek viszont roppant kényelmes, hiszen ily módon igen egyszerûen képe-
sek távol tartani a gyermekeiket oktató iskoláktól a roma kisebbség gyermekeit.

�A munkaadók többsége még a foglalkoztatáshoz kapcsolódó maximális támogatás biztosítása esetén
sem kíván cigány munkavállalót felvenni. Azok a munkahelyek kivételek, ahol nem cigány származá-
sú munkaerõt nem tudnak foglalkoztatni (mivel nem vállalják a munkát), pl. húsfeldolgozó üzemek,
temetõi segédmunkák. A cigány származású munkakeresõk részére szinte csak a közhasznú munka
jelent egyedüli lehetõséget az elhelyezkedésre. Az önkormányzatok folyamatosan szerveznek közhasz-
nú munkát, melyhez maximális támogatást nyújtunk.� (Forrás: Roma Sajtóközpont archívuma.)

9 Lásd errõl: Kis [1997] és Rádió utca [1998]. A szándékok nyíltságára és széles körû elterjedtségére
utal, hogy a Tárki egy 1998. évi önkormányzati kutatásában a megkérdezett, mintegy ezer helyhatóság
több mint 40 százaléka vélekedett úgy, hogy a helyi lakosság nem szívesen engedné meg azt, hogy
romák telepedjenek le a településükön. Noha a kutatás során az volt a kérdés, hogy az milyen etnikumú
külföldieket nem fogadna be szívesen a helyi lakosság, a kérdõíveket kitöltõ önkormányzati tisztvise-
lõk több mint 400 esetben átértelmezték a kérdést, és a nemkívánatos etnikumként a romákat nevezték
meg (Tárki [1999]).

10 Lásd errõl: Kertesi [1998].
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Komoly felelõsség terheli a magyar politikai elitet a roma közösség politikai önszer-
vezõdésének akadályozásáért, illetve az önszervezõdés modern európai formáinak kel-
letlen és elégtelen támogatásáért. A rendszerváltás utáni elsõ két magyar kormányzat
idején szinte érintetlen formában fennmaradt a kádárista rendszer romapolitikája, a nyolc-
vanas évek népfrontos11 politikai gárdájával együtt. Az 1988 és 1998 közötti idõszak
hivatalos romapolitikájának talán legfontosabb célja az volt, hogy � a kádárista népfron-
tos hagyományt követve � a kormányzat védõernyõje alatt tartsa, és ezáltal közvetlenül
kontrollálhassa a roma politikai szervezõdéseket.12 Ennek az évtizednek a terhes örök-
ségét még sokáig fogja a roma közélet magán viselni. A köztársaság harmadik és negye-
dik kormányzata idején ez megváltozott, de ma sem beszélhetünk arról, hogy a roma
közélet megkapná mindazt a � politikailag semleges, de anyagilag szükséges � támoga-
tást, ami minimálisan elvárható lenne. 2001-ben magánkezdeményezésbõl létrejött a
roma közösség egyik legfontosabb intézménye, a roma rádió (a Rádió C). Ez a kulturá-
lis és politikai szempontból oly fontos intézmény alapítása óta pénzügyi nehézségekkel
küszködik, holott a közszolgálatiságához nem férhet kétség. Az is erõsen valószínûsít-
hetõ, hogy ha van Magyarországon társadalmi réteg, amely egy réteg- vagy nemzetiségi
rádiót magánalapon (adományokból, reklámbevételekbõl) képes eltartani, az bizonyára
nem az ország legszegényebb kisebbsége. E triviális igazságok ellenére két kormányzati
ciklus politikusainak felelõtlensége és tehetetlenkedése csaknem csõdbe vitte ezt a fon-
tos intézményt. Nem rajtuk múlott, hogy ez nem következett be. Hasonló módon elha-
nyagolja a kormányzat két másik fontos nonprofit intézmény, a Roma Sajtóközpont és a
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda támogatását is. Ma sem késõ azonban,
hogy más fontos közintézményekhez hasonlóan ezeknek a fontos közintézményeknek is
szilárd költségvetési támogatásuk legyen.

A társadalompolitika sem volt képes felnõni a feladatához. Az ezredforduló Magyaror-
szágán egy olyan helyzet állandósult, amelyben a 20 és 40 év közötti, már nem tanuló,
roma családfenntartó férfiak kevesebb mint 40, a hasonló korú nõk kevesebb mint 30
százalékának van munkája. A munkával rendelkezõk közül minden ötödik roma ember
olyan, hogy munkáját valamilyen � igen ingatag talajon álló, néhány hónapig tartó,
alkalmi foglalkoztatást nyújtó � állami foglalkoztatási �köz�programnak köszönheti.13

E foglalkoztatási programok közös sajátossága, hogy nem emelik ki a romákat � és más
mélyszegénységben élõ embereket � a társadalomalatti lét viszonylataiból. Munkát ad-
nak nekik, de olyan társadalmi összefüggések közepette, amelyek � akarva-akaratlanul
is � hosszú távon megerõsítik mindazokat a belsõ tulajdonságokat és külsõ viszonylato-
kat, amelyek újratermelik mindazt, ami miatt ezek az emberek támogatásra szorulnak.
A szegénységben élõ romák � és más szegények is � leginkább attól szenvednek, hogy
megélhetési forrásaik rendszertelenek; hogy jövedelmük, amelybõl élnek, személyes
módon másoktól függ; hogy a társadalom intézményeivel szemben kiszolgáltatottak;
továbbá hogy a munka, amelyet végeznek, megalázónak számít a helyi társadalomban,
amelyben élnek. A jóléti foglalkoztatás formái pontosan leképezik ezeket a formákat:
rendszertelen és rövid távú munkákat kínálnak; tartósítják a segélyfüggést; megerõsítik

11 A rendszerváltás elõtti Hazafias Népfrontról, a kommunista párt szatellitszervezetérõl van szó.
12 Lásd errõl: Blaha�F. Havas�Révész [1995] valamint Kadét [2004].
13 Közhasznú munkának, közmunkának, közcélú munkának.
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a hatóságokkal szembeni kiszolgáltatottságot; és a negatív társadalmi sztereotípiáknak
megfelelõ, megalázó munkákra kényszerítik õket. E jóléti programok mûködése általá-
ban is sokba kerül.14 A romákra külön kiszámítva: Magyarország évente 8-9 milliárd
forintot költ � 2002 és 2004 között (folyó áron) összesen több mint 25 milliárd forintot
költött � egy olyan jóléti rendszer mûködtetésére, amely akarva-akaratlanul is hozzájá-
rul ahhoz, hogy a romák kiszolgáltatottságon és társadalmi elkülönülésen nyugvó rend-
szere a foglalkoztatásban fennmaradjon. Kevés erõfeszítés történt olyan társadalmi in-
tegrációt biztosító tartalmas programok megalkotására, amelyek kivezetnek a társada-
lomalatti létezés reménytelen világából.15

A roma fiatalok tömeges továbbtanulása � ez az elengedhetetlenül fontos fordulat �
mindaddig nem fog megvalósulni, amíg a magyar társadalompolitika határozott lépése-
ket nem tesz arra, hogy a roma családok többségét kivezesse a tartós szegénységbõl. Ez
nem merülhet ki abban, hogy rendszertelen idõközönként munkával látja el õket, és
alkalmi segélyeket osztogat nekik. Tartós módon kell a családokat a munka világába visz-
szavezetni. Mindaddig, amíg ez nem megoldható, a segélyezésre is szükség van. A segé-
lyeket azonban nem lehet rendszertelenül és önkényes módon juttatni a családoknak.
A segélyezésnek normatív alapelveken és gyakorlaton kell nyugodnia. A tartós sze-
génységben élõ családokat filléres létfenntartási gondok is visszatarthatják attól, hogy
gyermekeiket taníttassák. A jövedelempótló támogatás 2000. évi megszüntetése nagy
visszalépés volt ezen a területen.

A szociális ellátórendszer és a munkaügy együttes nagy mulasztása az, hogy � noha
ilyen javaslatok már tíz éve napvilágot láttak16 � semmilyen elõrelépés nem történt azon
16-18 éves fiatalok ügyében, akik az általános iskola elvégzése után nem tanulnak to-
vább. Nincs kialakult eljárás arra, hogy a helyi szociális ellátó intézmények hogyan
szerezzenek tudomást ezekrõl a fiatalokról, és arra nézve sincs semmilyen elgondolás,
hogy hogyan kellene õket visszavezetni az iskola világába, vagy olyan képzésben része-
síteni, hogy a munka világában késõbb megállják a helyüket.

Talán az oktatás területén történt a legtöbb elõrelépés. Helyes irányba történõ lépés
volt a kiegészítõ normatív támogatásokból finanszírozott, �felzárkóztatónak� nevezett,
valójában azonban többségében szegregált oktatást biztosító, korrepetáló programok
megszüntetése, és helyette az integrációs normatíva, illetve képességkibontakoztató nor-
matíva bevezetése, melyet olyan iskolák tudnak igénybe venni, amelyek a hátrányos

14 Évente 27-28 milliárd forintba (2002�2004).
15 Ahelyett, hogy az egymást követõ kormányzatok megerõsítették volna a szakmai alapokra támaszkodó,

kompetens segítségnyújtásra képes nonprofit szervezeteket, hagyták, hogy az olyan ígéretes � és életké-
pességüket 15 éven át bizonyító � szervezetek, mint például az Autonómia Alapítvány a külföldi források
elapadásával beszüntessék a roma szervezetek gazdálkodását támogató és fejlesztõ tevékenységüket. Az
átfogó térségi rehabilitációs programok prototípusának szerepét betöltõ, óriási jelentõségû Cserehát Program
[2004] pedig � a legfrissebb információk szerint � jelenleg éppen megfenekleni látszik.

16 �Javasoljuk, hogy a munkaügyi központoknak tegyék kötelezõvé a 15�18 éves munkanélküli fiatalok
regisztrálását. A regisztrálás alapját a körzethez tartozó általános iskoláktól kapott rendszeres adat-
szolgáltatás képezné. (Név és lakcím szerint kik azok, akik kimaradtak az iskolából vagy a nyolcadik
osztály elvégzése után nem tanultak tovább.) Az így szerzett adatokból kiindulva és az illetékes önkor-
mányzatokkal együttmûködve biztosítható a teljes körû regisztráció. Márpedig ez a minimális feltétele
annak, hogy a fiataloknak ez a legkiszolgáltatottabb, legperspektívátlanabb helyzetû csoportja átgon-
dolt stratégia alapján intézményes segítségnyújtásban részesüljön.� (Havas�Kemény [1995] 17. o.)
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helyzetû, illetve roma gyermekeket integrált körülmények között oktatják. Nagy jelen-
tõségû döntés volt az Országos Oktatási Integrációs Hálózat létrehozása, amely mintegy
száz általános iskolára kiterjedõen folytat modellkísérleteket a hátrányos helyzetû vagy
roma gyermekek integrált oktatásának biztosítása céljából. Fontos lépés volt az is, hogy
2003-tól törvény szabályozza: az önkormányzatoknak biztosítani kell a hátrányos hely-
zetû gyermekek óvodai ellátását, amennyiben erre a szülõk igényt tartanak.

E helyes lépések ellenére azonban az oktatás területén sem következett be az áttörés.
A magyar oktatási rendszer � hosszú évtizedek óta halmozódó � szerkezeti zavarai általá-
ban is nagy károkat okoznak az országnak és az oktatás alanyainak. Az oktatás súlyos
válsága megmutatkozik abban, hogy � amint azt az OECD 20 országra és a 16�64 éves
populációra kiterjedõ Nemzetközi Felnõtt Irásbeliség-vizsgálata (IALS)17 kimutatta � �a
magyar felnõtt lakosság harmadáról elmondható, hogy szinte képtelen megérteni azt,
amit olvas, � további 43 százalék számára pedig nagy nehézségeket jelentene, ha mun-
kájához valami újat kellene tanulnia.�18 Pontosan ugyanilyen válságtünetekrõl tanús-
kodnak a tanulók körében lefolytatott nemzetközi összehasonlító PISA olvasásvizsgála-
tok is. Ezek a bajok hatványozottan jelentkeznek az iskolázatlan szülõk és szegény
családok gyermekeinél, a roma gyermekeknél pedig különösképpen. Mint azt Andor
Mihály [2005] nemrégiben meggyõzõen kimutatta, az évtizedek óta folyó erõltetett tan-
anyagduzzasztás fölerõsítette az oktatásban a családi-társadalmi különbségek szerepét.
A közoktatás területén folyó értelmetlen mennyiségi hajsza � egyre több és több lexi-
kális ismeret � lehetetlenné teszi a tanulók egyéni fejlõdési tempójának követését, ami
pedig a modern pedagógia lényege. Ez mindenkinek rossz, de az ebbõl adódó pedagó-
giai károkat � magukra vállalva azt, amit az iskola elmulaszt megtenni � a középosztályi
családok valamilyen mértékben képesek ellensúlyozni. A szegény családok erre nem
képesek. Õk száz százalékban viselik az elavult magyar közoktatási rendszer minden
következményét.

Nemcsak a tananyaggal vannak súlyos gondok, a tanárok pedagógiai kultúrája is
igen elmaradott: �Az átlagos magyar iskolában az átlagos magyar pedagógus nem isme-
ri azokat az új módszertani megoldásokat, amelyekkel a lemaradók felzárkóztathatók
vagy a tehetségesek beindíthatók, sõt kellõ pedagógiai kultúra híján az eléje kerülõ
jelenségekben föl sem ismeri a szakmai problémát, és sokszor fegyelmi ügyet lát abban
is, amit pedagógiai eszközökkel kellene megoldania. A pedagógusképzésben nem stan-
dard tananyag az elmaradt részképességek fejlesztési módszere, s nem szerepelnek ben-
ne a világban, sõt az országban létezõ és mûködõ pedagógiai paradigmák és progra-
mok.� 19 A magyar közoktatás elmaradottságának ezek a vonásai különös súllyal nehe-
zednek az iskolázatlan, szegény, illetve roma szülõk gyermekeire. Mivel ezek a családok,
szegénységük és iskolázatlanságuk folytán már kisgyermekkorban igen sok hátrányt
adtak át gyermekeiknek, különösen fontos lenne, hogy az általános iskolák pedagógusai
konstruktív módon, a modern pedagógia elveivel összhangban álljanak hozzá ehhez a
feladathoz. Erre jelenleg nem sok jel mutat. Magyarországon nincs kialakult rendszere

17 Literacy [2000], illetve Vári és szerzõtársai [2001].
18 Andor [2005] 57. o.
19 Andor [2005] 64. o.

BEVEZETÕ

00 -- Címnegyed.p65 2005.04.19., 23:1324



XXV

a tanulási problémákkal küszködõ gyermekek pedagógiai ellátásának: nincs kiforrott
metodika, nincs megfelelõ intézményi hálózat, nincs rendszeres szûrõvizsgálat, amely a
tanulási zavarok diagnosztizálását szolgálná, és nincs megfelelõ � egységes és normatív
jellegû � finanszírozás sem, amely fedezné a tanulási problémák kompetens kezelésének
költségeit. Ez annál is nagyobb baj, mert � mint a korábbiakban hangsúlyoztuk � e tanu-
lási problémás (nagy eséllyel szegény és roma családokból jövõ) gyermekekbõl képzõ-
dik 15 éve minden egyes évjáratban az a nagyjából 20 százaléknyi tömeg, aki egész
életében aluliskolázott marad. Ha ez nem változik, évtizedekre elõre megvan a tartósan
munkanélküliek utánpótlási bázisa.

A közoktatatás egész pedagógiai rendszerének kompetenciaalapú újragondolása a Nem-
zeti Fejlesztési Terv keretében � tervezés szintjén � éppen hogy csak megindult. E nagy
horderejû reform következetes végig vitele nélkül semmi reménye nincs sem a roma
kisebbségnek, sem pedig az ország egészének, hogy az új évezred tudásalapú világában
megállja a helyét. Nem lesz könnyû ezt keresztülvinni. Mint Andor [2005] kimutatta,
komoly ellenerõ � a pedagógus-szakszervezet, a gimnáziumok országos szövetsége, a
felsõoktatás megmerevedett szerkezete � áll ellen ezeknek az elkerülhetetlen változtatá-
soknak. Nagy bátorság és politikai elszántság kell ahhoz � a mindenkori ellenzékkel való
kompromisszumteremtés képességérõl nem is beszélve �, hogy egy ilyen nagy horderejû
reformot egy kormányzat képes legyen véghez vinni. Egyetlen gyermek sem maradhat le!
� ezt a jelszót kell felírni minden eljövendõ magyar kormány zászlajára. Ehhez a közok-
tatás teljes rendszerét át kell formálni. �A PISA 2000 felmérés svéd eredménye ebbõl a
szempontból is figyelmeztetõ: az eredmények abban az országban voltak a legjobbak,
ahol az iskolázott és iskolázatlan családból jövõ gyermekek teljesítménye közötti különb-
ség a legkisebb volt. Illúzió azt hinni, hogy a 21. században bármiféle elitoktatás stabil
fejlõdési pályára tud állítani egy országot. Csak az ország egésze emelkedhet.�20

*

Összefoglalva mindazt, amit az elmúlt másfél évtized törvényi, társadalompolitikai és
politikai mulasztásairól elmondtunk, következtetéseinket az alábbiakban fogalmazhat-
juk meg: a cigányság súlyos problémáinak megoldását tekintve, az ország politikai
vezetõ rétege, az államapparátus és a magyar középosztály szánalmas teljesítményt pro-
dukált. Tevékenysége a rövid távú magánérdekek védelmezése, az ájult csodavárás és a
lázas semmittevés végletei között hányódva, nagyjából kimerült a dolgoknak az éppen
adott lehetõségek közötti �ide-oda tologatásában�. Távlatos megoldások kidolgozására
nem tudta összegyûjteni sem a maga, sem pedig a társadalom erejét.21 Vajon képesek
leszünk-e kimozdulni errõl a holtpontról?

20  Andor [2005] 61. o.
21 �A magyar alkat megzavarodásának összes lényeges tünetei � a reagálóképesség zavarait mutatják. �

Persze, a reagálás épsége nem a cselekvés � erõltetett igyekezetében és mutatós eredményeiben mu-
tatkozik, hanem a valóság érzékelésén alapuló helyes feladatválasztásban és -vállalásban, abban, hogy
a »dolgot õmagát nézzük«, s azután »körmösen nyúlunk a magunk dolgához«, ahogyan ezt Bocskay és
Zrínyi oly egyszerûen megmondották.� (Bibó [1948] 283. o.)
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31. CIGÁNYOK A MUNKAERÕPIACON

Az alábbi tanulmány az 1971. évi reprezentatív cigányvizsgálat tapasztalatairól beszá-
moló Kemény István-féle jelentés (Kemény [1976]) óta az elsõ átfogó, nagy adatbázis-
okra támaszkodó elemzés a magyarországi cigányság munkaerõ-piaci helyzetérõl. Egy
ilyen beszámolónak az ad aktualitást éppen most, hogy 1994 tavaszára zárultak le nagy-
jából azok a nagymintás empirikus adatfelvételek, melyek alapján több mint húsz év
elteltével ismét megalapozott empirikus információkkal rendelkezhetünk a cigányság
helyzetérõl. A jelen beszámoló csak e két adatbázis egyikére � a KSH által készített
1993. évi szeptember�október�novemberi munkaerõ-felvételre � támaszkodik, amely-
ben egy alkalommal, kivételesen helyet kapott a roma etnikai identitásra vonatkozó
kérdés is.1  A másik adatbázisra � az MTA Szociológiai Intézetének 1993�1994. évi
reprezentatív cigányfelvételére � csak a KSH-minta reprezentativitásának megállapítá-
sának erejéig támaszkodunk. A reprezentatív cigányfelvétel feldolgozását a közeljövõ-
ben kezdjük meg, ahogy a benne foglalt empirikus anyag adattisztítási fázisának a végé-
re értünk.

A tanulmány a közgazdaságtan modelljeire támaszkodva igyekszik a cigányok mun-
kaerõ-piaci esélyegyenlõtlenségeinek a forrásait föltárni. A megfigyelhetõ különbsé-
gekre megpróbálunk a közgazdaságtan alapelveivel összhangban álló, racionális ma-
gyarázatokat találni. Ez a módszertani elv különösen fontos egy olyan kutatási terüle-
ten, amelyet gyakran szélsõséges indulatok, maga a tömény irracionalitás vesz körül.
A racionális válaszok keresését másfelõl az motiválja, hogy rajtuk keresztül vezet az út
a terápiák felé. Csak azt tudjuk � esetleg � megváltoztatni, aminek a természetét értjük.

A tanulmány felépítése a következõ. Az elsõ rész ismerteti azokat a problémákat � a
cigány és nem cigány csoportok között aktivitási rátákban, munkakeresésben, munka-
nélküliségi rátákban és bérekben megfigyelhetõ különbségeket �, amelyekre a késõbbi-
ek során igyekszünk magyarázatot találni. A második rész röviden vázolja a javasolt
mérési eljárásokat. A tartalmi részekben igyekszünk választ kapni az elsõ részben felve-
tett kérdésekre. Az utolsó részben összefoglaljuk érvelésünk fõbb tanulságait. Végül a
függelékben közöljük a tanulmányban alkalmazott fogalmak definícióit és a változók
alapstatisztikáit.

1. CIGÁNYOK
A MUNKAERÕPIACON

1 A KSH kérdezõbiztosai minõsítették a megkérdezett háztartásokat �roma� és �nem roma� háztartá-
soknak, illetve, ha ezt nem tudták eldönteni, akkor a háztartás besorolása �bizonytalan� besorolást
kapott. Ebben a tanulmányban, amikor romákról és nem romákról beszélünk, kizárólag azoknak az
adatait használjuk, akiknek a kérdezõbiztosi besorolása egyértelmû volt.
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4 I. MUNKAERÕ-PIACI HÁTRÁNYOK

Mielõtt rátérnénk a tanulmány tartalmi részére, szót kell ejtenünk a minta reprezen-
tativitásáról. A KSH-minta létrehozásakor � tudomásunk szerint � a cigány népességre
való reprezentativitás nem szerepelt a KSH szempontjai között. Mi mégis abban re-
ménykedtünk, hogy a viszonylag nagy esetszám lehetõvé teszi, hogy a cigány alminta
szempontjából is használható mintához jussunk. Ez nagyjából teljesült is. Noha a minta
� összevetve az MTA Szociológiai Intézet 1993. évi cigányfelvételének adataival �
reprezentativitását tekintve kívánnivalókat hagy maga után, az alábbi fenntartásokkal
mégis használható az empirikus elemzésekben.

A reprezentatív cigányfelvétel megoszlásaival összevetve, a KSH munkaerõ-felvétel
cigány almintája, az elvégzett homogenitásvizsgálatok tanúsága szerint, fontos társadal-
mi indikátorok alapján, nem tekinthetõ reprezentatívnak.2  Háztartásszinten komolyabb
mértékben alulreprezentáltak a sokgyermekes, nagy háztartások, és felülreprezentáltak
a kisebb létszámú háztartások. Az aktív korú cigányok körében erõsen túlreprezentáltak
az idõsebb, és erõsen alulreprezentáltak a fiatalabb korcsoportok. Az iskolai végzettség
szerinti megoszlásokból � ez talán a legsúlyosabb probléma � a magasabb iskolai vég-
zettségûek komoly mértékû túlreprezentációja derül ki. Mint majd az elemzõ jellegû
részekben látni fogjuk, ezek az indikátorok jellegzetes módon befolyásolják a munka-
erõ-piaci helyzet legfontosabb állapotjelzõit: az aktivitást, a munkanélküliséget és a
kereseteket. Mint majd azt is látni fogjuk: a fiatalok alulreprezentációja az idõsebbek-
hez képest, a valóságosnál alacsonyabb gyermekszám, valamint a magasabb iskolai
végzettségûek jelentõs túlreprezentációja azzal a következménnyel jár, hogy a nem ci-
gány�cigány összehasonlításokban � mind az aktivitás, mint a munkanélküliség, mind
pedig a keresetek szempontjából � a cigányság népességhelyzete jobbnak látszik a való-
ságosnál. Következésképp: a minta alapján megfogalmazott becslés a cigány népesség
aktivitásáról és a cigány állásnélküliek körében tapasztalható munkakeresés valószínû-
ségérõl kizárólag felsõ becslésként, a cigány munkanélküliség, illetve kereseti lemara-
dás mértékérõl pedig kizárólag alsó becslésként fogadható el. Minthogy a minta torzítá-
sai jól meghatározható irányba mutatnak, a szóban forgó adatok � az iménti fenntartá-
sokkal � használhatóak az empirikus elemzések során.

2 Az a tény, hogy a KSH a jelen vizsgálat alapjául szolgáló adatbázisra támaszkodva, idõközben közre-
adott egy, a cigányság helyzetérõl és életkörülményeirõl beszámoló kötetet (lásd: A cigányság helyzete
� [1994]), arról tanúskodik, hogy � a mi véleményünkkel ellentétben � a szóban forgó adatbázist a
romákra nézve is reprezentatívnak tekinti. Jelen tanulmány keretein belül nincs mód arra, hogy részle-
tesen kifejtsük az ezzel kapcsolatos ellenvéleményünket. Jelen kötet 12. tanulmányában azonban ezt
megtettük. Saját mintavételi eljárásunk egyéb dokumentumaiba e kötet 11. tanulmánya révén tekinthet
be a vita részletei iránt érdeklõdõ olvasó.
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51. CIGÁNYOK A MUNKAERÕPIACON

A PROBLÉMA

Tanulmányunk tartalmi részében megpróbáljuk felderíteni, milyen okok húzódhatnak
meg a cigányság munkaerõ-piaci helyzetét mint egy alapvetõen hátrányos helyzetû ki-
sebbség helyzetét jellemzõ empirikus összefüggések mögött. Az alábbi empirikus meg-
figyeléseinkre igyekszünk közgazdasági ismereteinkkel összhangban álló magyarázatot
találni:

1. A cigányok aktivitási rátája (c = 50,3 százalék) mintegy 7 százalékkal alacso-
nyabb a nem cigány népesség aktivitási rátájánál (n = 57,0 százalék). Vajon ez a tény
a cigányok alacsonyabb munkavállalási hajlandóságát tükrözi, vagy inkább azt, hogy
aktív korú cigány népesség (nem, kor, iskolai végzettség, lakóhely stb. szerinti) össze-
tétele más, mint az aktív korú nem cigány népességé? Ha az utóbbi eset áll fönn, és
a szóban forgó két népesség más-más arányban tartalmaz eltérõ munkavállalási hajlan-
dóságú részpopulációkat, akkor nyilvánvalóan semmi keresnivalójuk nincs azoknak a ma-
gyarázatoknak, amelyek a cigányok etnospecifikus viselkedési mintáinak � a cigány,
illetve nem cigány preferenciák különbségeinek (�nem szokta a cigány a szántást�)
tulajdonítja az aktivitási rátáik értékében megfigyelhetõ különbségeket.

2. A munkával nem rendelkezõ aktív korú cigányok körében mintegy 8 százalékkal
magasabb a munkát keresõk aránya, mint a vele összehasonlítható nem cigányok köré-
ben. Ha figyelembe vesszük, hogy a szóban forgó százalékos értékek a 20 százalék körü-
li, illetve alatti tartományba esnek, akkor ez a különbség még súlyosabban esik latba: a
cigányok esetében a keresés valószínûsége (c = 20,3 százalék) több mint másfélszerese
a nem cigányokénak (n = 12,2 százalék). Minek tulajdonítható ez a markáns eltérés: a
két csoport eltérõ összetételének, �cigány sajátosságoknak�?

3. A kérdések kérdése természetesen a munkanélküliség. KSH-minta alapján becsült
számok � amelyek némileg alulbecsülik a cigány munkanélküliségi rátákat � a két
csoport között óriási eltérést mutatnak. Ha a munkanélküliek közé csak az aktívan mun-
kát keresõket számoljuk, az arány akkor is háromszoros (n = 11,1 százalék, c = 34,1
százalék). Ha a munkanélküliek közé azokat is beszámítjuk, akik � mivel reménytelen-
nek találják � föladták a keresést (�passzív� munkanélküliek), akkor az arány még
drámaibb: jóval több, mint háromszoros, mértéke pedig megközelíti a 45 százalékot
(n = 13,2 százalék, c = 43,5 százalék). Mibõl származik ez a hatalmas esélyegyenlõt-
lenség: a cigányság alacsony iskolázottságából, kedvezõtlen regionális, illetve iparági
elhelyezkedésébõl � vagy esetleg diszkriminációból? Diszkriminációnak tekintve az esély-
egyenlõtlenségnek azt a részét, amelyet a rendelkezésünkre álló legjobb (legjobban il-
leszkedõ) modell révén sem tudunk munkakeresletet csökkentõ vagy munkakeresést aka-
dályozó, vagy pedig munkakínálatot visszafogó tényezõknek betudni.

4. Végül megpróbálunk számot adni a cigányok kereseti lemaradásának forrásairól.
A kereseteket a foglalkoztatottak havi nettó béreibõl, a ledolgozott heti munkaidõadatok
felhasználásával, összehasonlítható mértékegységre, órakeresetekre számítottuk át. Óra-
keresetekben mérve, a cigányság átlagos kereseti lemaradása 20 százalékos (n = 101
forint/óra, c = 82 forint/óra). Milyen mértékben vezethetõ ez vissza a cigányok alacso-
nyabb iskolázottságára, elõnytelen regionális és ipari elhelyezkedésre, illetve diszkrimi-
nációra: azonos minõségû munkaerõ eltérõ mértékû díjazására?
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6 I. MUNKAERÕ-PIACI HÁTRÁNYOK

Az alábbiakban, noha nem fogunk a szóban forgó problémákra explicit mikromo-
delleket kidolgozni, mindenütt jelezni fogjuk egy ilyen modell körvonalait. Ez nagyjá-
ból azt jelenti, hogy megkülönböztetjük egymástól a munkapiac keresleti és kínálati
oldalára ható magyarázó tényezõket, továbbá nagy vonalakban vázoljuk a hatásmecha-
nizmusokat, illetve azt a mögöttes egyéni kalkulust, amelynek révén a szóban forgó
tényezõk kifejtik a hatásukat a függõ változóra. Végül pedig beszámolunk a paraméte-
rek elõjelére vonatkozó elõzetes várakozásainkról. Azt nem állíthatjuk, hogy e beszá-
moló teljesen független lesz attól, amit a modellek eredményei igazoltak, mégis meg-
próbálunk � a modellek utólagos eredményeitõl függetlenedve � a legnagyobb részletes-
séggel beszámolni azokról az elméleti dilemmákról, melyekkel a modellalkotás során, a
paraméterek elõjelével szembeni elõzetes várakozásaink kapcsán, szembe kellett néz-
nünk. Mielõtt rátérnénk a tartalmi érvelésre, röviden ismertetjük az érvelés során alkal-
mazott ökonometriai eljárások lényegét.

AZ ALKALMAZOTT MÉRÉSI ELJÁRÁS

Ökonometriai szempontból a következõ problémát kell megoldanunk. Adva van két
népesség: c = 1 és c = 0. A két népesség egy sor szempontból jellegzetesen különbözik
egymástól. A különbségek egy részét adottnak vesszük (természettõl adottnak � mint a
nem és az életkor �, vagy egyszerûen olyannak, amelyek nem tárgyai a jelen vizsgáló-
dásnak � ilyen például a lakóhely vagy az iskolai végzettség). A különbségek egy másik
részét viszont megmagyarázandónak tekintjük (ilyen az aktivitás, a munkakeresés, a
munkanélküliség, a kereset). Arra vagyunk kíváncsiak, hogy a magyarázandó különb-
ségek milyen mértékben vezethetõk vissza az általunk adottnak vett különbségekre,
illetve milyen mértékben tulajdoníthatók annak a puszta ténynek, hogy a vizsgált minta
két különbözõ népesség tagjaiból áll.

Folytonos függõ változó esetében a felbontást hagyományos regressziós modellek
segítségével, dichotóm függõ változójú problémák esetében (ilyen az aktivitási, a kere-
sési és a munkanélküliségi probléma) logit vagy probit modellekkel végezhetjük el.3

Formálisan: y a függõ változó, amely vagy folytonos, vagy (1, 0) értékû dummy; X az
adatmátrix (n × k), α, â  (k × 1), δ az egyenlet paraméterei, c a cigány�nem cigány dummy
(c = 1, 0). Dichotóm függõ változók esetében a következõ logit modellel dolgozunk:

}),exp{1/(1),|1(Pr Lcyp −+=== X

ahol L a log likelihood függvény:

.)]1/(ln[ cappL δ++=−= Xâ

Jelöljük P-vel a logit modell által elõrejelzett egyéni p valószínûségek átlagát: konk-
rét példával élve, mondjuk a modell által elõrejelzett egyéni munkanélküliségi esélyek

3 A regressziós becslést a hagyományos legkisebb négyzetek módszerével, a logit becsléseket maximum
likelihood módszerrel, Newton�Raphson-algoritmussal kaptuk meg.
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71. CIGÁNYOK A MUNKAERÕPIACON

átlagát. Ez természetesen nem más, mint az elõrejelzés szerinti munkanélküliségi ráta.
Hasonlóképpen kiszámíthatjuk � most már a konkrét példánál maradva � külön a két
populáció becsült munkanélküliségi rátáját is. Továbbá kiszámíthatjuk a két sokaság
becsült munkanélküliségi rátájának értékét � ez a trükk � abban a hipotetikus esetben, ha
a cigányokat (c = 1) az etnikai hovatartozást képviselõ dummy változó nem cigány
(c = 0) értékével, a nem cigány személyeket (c = 0) pedig ugyanezen változó cigány
(c = 1) értékével ruházzuk föl, majd pedig az így kapott munkanélküliségi esélyeket
a megfelelõ populációra nézve átlagoljuk. Ez az eljárás lehetõvé teszi azt, hogy megvá-
laszoljuk, mekkora lenne a cigányok körében a munkanélküliségi ráta abban az esetben,
ha minden egyes cigány személy éppen akkora egyéni munkanélküliségi eséllyel rendel-
kezne, amekkorát a modell változói számára elõre jeleznének akkor, ha õt az etnikai
hovatartozás változója révén nem cigánynak tekintenénk. Hasonlóképpen megkonstru-
álható a másik hipotetikus eset is: ott a nem cigány személyek egyéni munkanélküliségi
esélyeit jelezzük elõre a modell paraméterei révén, azzal a feltételezéssel, hogy az etni-
kai hovatartozás változója révén cigánynak tekintjük õket. Ez utóbbi valószínûségek
átlagolása adja meg a munkanélküliségi ráta értékét abban az elképzelt esetben, ha a nem
cigány személyek cigányok lennének. Jelölje:

),,|1(Pr jcyp ikijk === x (i, j = 1,0)

annak az eseménynek a valószínûségét, hogy az i-edik populációhoz tartozó k-adik
személy, akit a j-edik populáció etnospecifikus jellemzõit hordozó változóértékkel ru-
háztunk föl (1 = cigány, 0 = nem cigány), munkanélküli lesz (y = 1). Ekkor a követ-
kezõ négy munkanélküliségi ráta kiszámítása a feladat (ahol k = 1, �, K a cigány,
l = 1, �, L a nem cigány minta, K + L pedig a teljes mintaelemszám):
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A P11 a cigány, a P00 pedig a nem cigány munkanélküliségi ráta becsült értéke, a P01

és a P10 pedig a fent említett két hipotetikus munkanélküliségi ráta. A modell által
elõrejelzett cigány, illetve nem cigány munkanélküliségi ráták különbsége ekkor a kö-
vetkezõképpen dekomponálható:

)()( 101100100011 PPPPPP −+−=− (1)

 )()( 000101110011 PPPPPP −+−=− (2)
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8 I. MUNKAERÕ-PIACI HÁTRÁNYOK

Táblázatban:

c = 1 c = 0

x1 P11 P10

x0 P01 P00

Az (1) dekompozíció elsõ tagja azt mutatja meg, hogy a munkanélküliségi ráták
különbségének hányad része vezethetõ vissza a két csoport belsõ összetételének különb-
ségeire, feltéve, ha etnikai hovatartozását tekintve senki sem lenne cigány; a (2) dekom-
pozíció elsõ tagja ugyanezt méri azzal a feltételezéssel, hogy mindenki cigány. Nevez-
zük ezt a hatást összetételhatásnak! A maradéktag mindkét dekompozíció esetében a
munkanélküliségi ráták különbségének az etnikai hovatartozásra és csakis arra visszave-
zethetõ részét méri, (1) esetben a cigány népesség változóértékeivel, (2) esetben a nem
cigány népesség változóértékeivel súlyozva. Munkanélküliségi, illetve kereseti model-
lek esetén a szakirodalomban ezt szokás diszkriminációnak, vagyis azonos minõségû
(strukturális sajátosságú) munkaerõ eltérõ értékelésének tekinteni.4 Az aktivitási, illetve
keresési modellben ezt a komponenst � kellõ fantáziával � az etnospecifikus jellegzetes-
ségek hatásának tekinthetjük. Természetesen mindez csak az adott modell keretein belül
érvényes. Egy másik � tágabban, netán jobban � specifikált modellben a reziduális té-
nyezõk egy része az összetételhatás részévé válhat. Óvatosan kell ezért bánnunk a szó-
ban forgó reziduális hatások értelmezésével. Az a soha el nem múló igyekezet, amely a
társadalomkutatókat arra készteti, hogy a racionális viselkedés modelljeit az ökonómiai
elmélet számára eleddig ismeretlen területekre (a család, a párválasztás, a szokások
stb. modellezésére) terjessze ki, hogy tudásunk hiányosságait velük töltse ki, arra int
bennünket, hogy a hangsúlyt inkább az összetételhatás értelmezésére helyezzük, és a
reziduális tag értelmezésekor a feltételes mód használatával elégedjünk meg.

Mindeddig kizárólag a dichotóm függõ változós logit modellek dekompozíciójáról
beszéltünk. Az a bonyolultabb eset. Röviden szót kell ejtenünk azonban a béregyenlet �
mely egy közönséges lineáris regresszió � felbontásakor követett eljárásról is. Ez az
egyszerûbb eset. Megtartva a korábbi jelöléseket, itt az alábbi dekompozíciót alkalmaz-
zuk (félkövér betûvel jelölve a vektorokat, felülvonással a változók átlagos értékeit):

)./()/()(1 101010 yycyy −+−′−= δâxx

A fenti formula segítségével százalékos formában megkapjuk, hogy a két csoport
közti kereseti különbség hányad része tulajdonítható a csoportok közötti strukturális
eltéréseknek, illetve a reziduális különbségeknek (ez a második tag). Ráadásul ebben az
esetben, a becslõfüggvény linearitását kihasználva, még tovább is mehetünk: az össze-
tételhatás nagyságát nemcsak egészében, hanem komponensenként is meg tudjuk be-
csülni. Magyarán: meg tudjuk mondani, hogy a becsült kereseti különbségek hányad

4 Lásd Oaxaca [1973], Blinder [1973], valamint Berndt [1991] ökonometria tankönyvének 5. fejezetét
és Cain [1986] összefoglaló tanulmányát.
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91. CIGÁNYOK A MUNKAERÕPIACON

része vezethetõ vissza a két csoport eltérõ demográfiai összetételére, eltérõ iskolázottsá-
gára, eltérõ területi eloszlására stb.

A diszkrimináció közgazdasági irodalmának ismerõi szemében furcsának tûnhet, hogy
a csoportközi különbségek mérésére és dekomponálására � a jóval elterjedtebb Oaxaca�
Blinder-féle felbontás (Oaxaca [1973], Blinder [1973]) helyett � a fent ismertetett eljá-
rást alkalmaztuk. Az Oaxaca�Blinder-féle dekompozocíót � amely a két csoport esetére
két külön egyenletet becsül meg, s azokból számszerûsíti az összetételhatás, illetve a pa-
raméterek különbségére visszavezethetõ hatás mértékét � nem alkalmazhattuk, mivel az
KSH-mintán belüli cigány alminta (súlyozás nélkül) a független változók számához ké-
pest túlságosan kis elemszámú volt. A súlyozás ezen természetesen nem segít, hiszen a
magyarázó változók együttes sûrûségfüggvényében a nulla valószínûséggel szereplõ
események gyakorisága � ez sok dichotóm változó és kis elemszám esetén gyakran
elõfordul � a súlyozás után is nulla marad. Márpedig ilyen esetben az eredmények
a modell specifikációjának változtatására nem lesznek kellõen robusztusak. Ez a körül-
mény különösen kedvezõtlenül érinti a kategóriaszintû magyarázó változók � dichotóm
változók révén való � szerepeltetését a modellben. A referenciakategória megválasztása
erõteljesen befolyásolja a konstans paraméter értékét (lásd Jones [1983]), ami természe-
tesen a változókhoz tartozó paraméterértékekre is kihat. A kézirat lezárásáig speciálisan
cigány bér- és munkanélküliségi egyenletek lefuttatására nem volt módunk. Ezt a fel-
adatot most, hogy a Szociológiai Intézet által készített reprezentatív cigányfelvétel adat-
tisztítási fázisának a végéhez értünk, kellõen nagy mintán hamarosan elvégezzük. Kont-
rollcsoport lehet akár a KSH-munkaerõ-felvétel, akár a Tárki háztartáspanel-vizsgálatá-
nak nem cigány részpopulációja.

Egy utolsó metodológiai megjegyzés. A jelen tanulmány alapjául szolgáló KSH-mun-
kaerõ-felvétel mintájának minden egyes egyénéhez a KSH egy úgynevezett teljeskörûsítést
biztosító súlyt rendelt. A súlyozás eredetileg azt a célt szolgálta, hogy a minta alapján
nemcsak az arányokra, de az abszolút számokra is becsléseket lehessen készíteni. Mint-
hogy azonban a munkaerõ-felvétel paneljellegébõl adódóan az egymást követõ negyed-
éves adatfelvételi hullámok során a meghiúsult kikérdezések aránya folyamatosan nõtt,
ez bizonyos torzításhoz vezetett a minta belsõ összetételében is. A teljeskörûsítést bizto-
sító súlyokat ezért a KSH korrigálta. Ennek a változónak a minta számszerû arányai � a
teljes népességet tekintve � nagyjából megfelelnek a népszámlálás adatainak. Ebben a
tanulmányban minden számítás úgy készült, hogy a minta egyéneit a szóban forgó vál-
tozóval (WKORR) súlyoztuk.5 A súlyozás természetesen nem hagyja érintetlenül az alkal-
mazott modellekhez tartozó χ2 és F-próbák értékeit, valamint a paraméterbecslések

5 A minta átsúlyozásáról lásd: KSH [1993], 6�7. o. Tanulmányunk kéziratának lezárása utáni fejle-
mény, hogy a KSH új eljárást dolgozott ki a mintához tartozó egyének (és háztartások) súlyozására.
Mivel azonban a KSH munkaügyi statisztikai osztálya végig az 1993. év folyamán és még az 1994.
évben idáig lefolytatott adatfelvételi hullámok eredményeinek feldolgozása során is a régi súlyokat
használta, a KSH munkaügyi adataival való kompatibilitás kedvért (lásd: KSH [1993a�1994b]) mi is a
régi súlyok használata mellett maradtunk. A tanulmányban szereplõ valamennyi modellt ennek ellené-
re, ellenõrzésképpen az új súlyokkal (WKORR2) is lefuttattuk. Eredményeinken ez tartalmi szempontból
a legcsekélyebb mértékben sem változtatott. A számításokat természetesen készek vagyunk az érdek-
lõdõ olvasó rendelkezésére bocsátani.
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10 I. MUNKAERÕ-PIACI HÁTRÁNYOK

(t-próbák) szignifikanciaszintjét. Óvatosságból ezért valamennyi modellünket súlyozás
nélkül is lefuttattuk.6 A súlyozás nélküli futtatások eredményeirõl minden modell esetén
külön lábjegyzetben számolunk be. És most térjünk vissza a tartalmi kérdésekhez! Lás-
suk elõször az aktivitás problémáját!

GAZDASÁGI AKTIVITÁS

A következõkben, akárcsak a foglalkoztatásról szóló valamennyi további részben az akti-
vitásnak, illetve munkanélküliségnek a tágabb definícióját használjuk; azt, amelyben a mun-
kanélküliek közé � s így értelemszerûen a gazdaságilag aktívak közé � beszámítjuk a ke-
resést reménytelennek tekintõ, úgynevezett passzív munkanélkülieket is. Mindenekelõtt
lássuk a két népesség közti különbségeket! Kiindulópontunk az a tény, hogy a cigány
népesség aktivitási rátája mintegy 7 százalékkal alacsonyabb a kontrollcsoporténál. Pró-
báljuk meg ezt a különbséget ismert munkapiaci hatásmechanizmusoknak betudni!

A demográfiai jellegzetességek minden valószínûség szerint nagy szerepet játszanak
az egyének aktivitási döntésében. A nõknek a gyermeknevelésben játszott nagyobb sze-
repük miatt többnyire alacsonyabb a munkavállalási hajlandóságuk. S minthogy ez min-
den tapasztalat szerint többnyire így van, már csak ezért is kevésbé hajlandók költséges
emberitõke-beruházásokra, hisz költségeik megtérülésére � a férfiakénál rövidebb aktív
életpályájuk következtében � kisebb mértékben számíthatnak. Ez a körülmény tovább
növeli az inaktivitás esélyét, tekintve, hogy alacsonyabb értékû iskolázottság hasznosí-
tásáról kell lemondaniuk: az inaktivitás kisebb potenciális veszteségekkel jár. Összessé-
gében tehát arra számíthatunk, hogy a két nem aktivitási hajlandóságát kifejezõ változó-
hoz (NEM) tartozó paraméterérték pozitív lesz, s ez annak a népességnek az aktivitási
rátáját fogja inkább növelni, amelyben a férfiak aránya a magasabb. Az adatok tanúsága
szerint ez a cigány kisebbség.

Az életkor szerepe ennél minden bizonnyal bonyolultabb: a hatás várakozásaink sze-
rint nem lineáris. Az idõsebbek munkavállalási hajlandósága, a nyugállományba vonu-
lás lehetõsége és rosszabb egészségi állapotuk miatt, a fiataloké pedig a tanulás, illetve
továbbképzés lehetõsége és racionalitása miatt várhatóan alacsonyabb, mint a középge-
nerációké.7 A középgenerációt képviselõ dummyt referenciának tekintve, s ezért ki-
hagyva a logit modellbõl, arra számítunk, hogy hozzá képest mind a FIATAL, mind pedig

6 Itt két rossz között választhattunk. Vagy lemondunk a súlyozásról, és ezzel a teljes minta reprezenta-
tivitásáról is lemondtunk, vagy a minta reprezentativitásáról súlyozással gondoskodunk, de akkor az-
zal a kellemetlen következménnyel kell szembenéznünk, hogy gyakorlatilag csoportosított adatokon
dolgozunk, s így a paraméterbecslések szignifikanciatesztjei (a t-próbák eredményei) elkerülhetetlenül
jobbak lesznek, mint a súlyozatlan esetben. Az elõbbi megoldást választottuk, és ellenõrzésképpen
valamennyi modellünket súlyozatlanul is lefuttattuk. Mint majd látni fogjuk, az eredmények a súlyo-
zásra kellõen robusztusak.

7 Nem élünk e helyütt azzal az érvvel, hogy a középgeneráció tagjaiból nagyobb eséllyel kerülnek ki
a családfenntartó felnõttek, akiknek a keresete a fiatal vagy idõs felnõttekénél nagyobb, gyakran meg-
határozó súlyt képvisel a családok költségvetésében. Ezeket a hatásokat ugyanis más változó révén
szerepeltetjük a modellben.
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az IDÕS nevû dichotóm változó paramétere negatív lesz. Aktivitási rátában mérve, ez azt
jelenti, hogy a korelosztásból, és csakis a korelosztásból adódóan, annak a népességnek
lesz az aktivitási rátája magasabb, ahol a fiatal és az idõsebb generációk aránya a kont-
rollcsoporténál magasabb. Mármost két csoportunk közül egyik sem ilyen. Az aktív
korú cigányok átlagos életkora lényegesen (mintegy 6 évvel) alacsonyabb, mint az aktív
korú nem cigányoké; összességében pedig a középgeneráció súlya mintegy 2 százalék-
kal magasabb. Ebbõl azonban nem lehet megjósolni az életkorfaktor együttes hatását,
hiszen � ha teljesülnek is az elõjelekre vonatkozó elõzetes várakozásaink � az a szóban
forgó paraméterek relatív nagyságán is múlik, mit jelent aktivitási rátában mérve az,
hogy a fiatalok igen jelentõs mértékben (körülbelül 40 százalékkal) fölülreprezentáltak,
az idõsek pedig körülbelül ugyanilyen mértékben alulreprezentáltak a cigányok köré-
ben.

A munkakínálatot természetesen nemcsak a lehetséges munkavállaló egyéni demog-
ráfiai jellemzõi, de családjának sajátosságai is erõteljesen befolyásolják. A családi hát-
tér szerepét az egyéni munkavállalási döntésben két változó méri modellünkben: a csa-
ládi állapot (HÁZAS) és a gyermekek száma (GYSZÁM). A hatásirányok ez esetben sem
egyértelmûek. A házasembernek nagyobbak ugyan az eltartási kötelezettségei, mint az
egyedülállóé, ezt az összefüggést azonban már beszámítottuk a gyermekszám hatásával.
Mivel azonban a gyermekek számát mérõ változóval csak a gyermekszám emelkedésé-
vel járó lineáris hatást tudjuk kvantifikálni, könnyen meglehet, hogy a családi állapotot
mérõ HÁZAS változó hatásában sûrûsödik össze (minthogy szoros korrelációban áll vele)
a nulla és egy gyermek közti � vélhetõen az egy és kettõ, a kettõ és három stb. gyermek-
szám közti váltásnál nagyobb jelentõségû � váltás nem lineáris következménye. Másfe-
lõl viszont úgy is érvelhetünk, hogy mivel házaspár esetén legalább két potenciális
keresõvel számolhatunk, az egyik fél számíthat a másik keresetére, ami csökkenti a
munkavállalási hajlandóságot az egyedülálló aktív korúakéhoz képest. Azt, hogy inkább
a nõk azok, akik emiatt (is) alacsonyabb munkakínálattal rendelkeznek, a NEM változó
paraméterében már egyszer beszámítottuk.

A gyermekszám hatása sem egyértelmû: két egymás ellen feszülõ erõ � egy jövede-
lem- és egy helyettesítési hatás eredõje � sûrûsödik össze benne. A gyermekszám növe-
kedése ugyanis � minden egyéb tényezõ változatlansága mellett � egyrészt csökkenti az
egy fõre jutó reáljövedelmet, s növelvén a család jövedelemigényét, fokozza a munka-
vállalási hajlandóságot (jövedelemhatás). A gyermekszám növekedése másrészt azon-
ban felértékeli a háztartási munkaidõ értékét a piaci munka béréhez képest, s ezzel
csökkenti a munkavállalási hajlandóságot (helyettesítési hatás). Empirikus kérdés, hogy
milyen elõjelû lesz e két hatás eredõje.8

Ami a cigány és nem cigány népesség közti családszerkezeti különbségeket illeti,
a családi állapot szempontjából a két populáció egymástól nem különbözik. A gyermek-
számban azonban markáns eltérések mutatkoznak: az aktív korú cigányok körében az
átlagos gyermekszám 1,43, míg a kontrollcsoportban csak 0,83. A HÁZAS változó tehát

8 Mivel arra gyanakszunk, hogy a két hatás eredõje a férfiak, illetve a nõk körében ellentétes lehet,
a modellt lefuttatjuk külön a férfiak és külön a nõk esetében is.
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elvileg sem érintheti az aktivitási ráták különbségét, a gyermekszám (GYSZÁM) eltérésé-
nek következményeit pedig csak akkor tudjuk lemérni, ha modellünk révén kiderítettük,
hogy a jövedelem-, illetve a helyettesítési hatás közül melyik erõsebb a másiknál.

Az iskolai végzettséget a modellben (a nulla osztály elvégzésétõl a felsõfokú végzett-
ségig) hat dichotóm változó képviseli (LISKVY1�LISKVY6). Ez a specifikáció a kvázifolytonos
elvégzett iskolai osztályszámhoz képest azzal a nyilvánvaló elõnnyel jár, hogy képesek
vagyunk megmérni az iskolai végzettség növekedésének nem lineáris következményeit
is. A hatásmechanizmus itt � támaszkodván az emberi tõke elméletének általánosan
elfogadott elõrejelzéseire � a következõ: a magasabb iskolázottság megszerzésének (mind
a közvetlen, mind pedig a kiesõ jövedelmekbõl adódó közvetett) költségei magasabbak,
mint az alacsonyabb iskolázottság megszerzésének költségei. A költségek növekedésé-
vel párhuzamosan természetesen az elõnyöknek is növekedniük kell, ennek híján ugyanis
racionális egyének nem vállalnák a szóban forgó magasabb költségeket. Mármost nyil-
vánvaló: az iskolai végzettség haszna (a marginális megtérülési ráta) egyenesen arányos
az aktív életpálya hosszával (és természetesen a napi munkaidõ hosszával is). Az aktivi-
tási döntés szempontjából természetesen az elõzõ tényezõ a lényeges, bár az utóbbi
szempont sem közömbös, ha figyelembe vennénk a részfoglalkoztatás lehetõségét is (ez
utóbbi probléma azonban nem tárgya jelen modellünknek). Az elõrejelzés tehát a követ-
kezõ: minél magasabb iskolai végzettségû valaki, annál érdemesebb tudását a munka-
piacon kamatoztatni, hiszen ha munkát vállal, annál inkább számíthat rá, hogy alacso-
nyabb iskolai végzettségû társának befektetéséhez képest költségesebb befektetése meg-
térül, vagy inkább számíthat arra, hogy befektetése révén jobb megtérülési rátát érhet
el. A változók nyelvére lefordítva, ez azt jelenti, hogy az iskolai végzettségi fokozatok
emelkedésével egyre magasabb értékû pozitív paraméterekre számítunk. Ha pedig ez így
van, és jó okunk van arra számítani, hogy így van, akkor ez a körülmény igen jelentõs
mértékben befolyásolja a cigány és nem cigány népesség aktivitási rátáinak különbsé-
gét. Az iskolai végzettség tekintetében ugyanis hatalmasak a két csoport közti különbsé-
gek: a nyolc általánosnál alacsonyabb iskolai végzettségûek aránya a cigányok körében
csaknem háromszorosa a nem cigányokénak, a középiskolát vagy felsõfokú oktatási
intézményt végzettek esetében pedig a cigányok aránya csupán a negyede a nem cigány
népesség hasonló arányszámának � hogy csak a két szélsõ pólust említsük.

Modellünk utolsó magyarázó változója a lakóhely (melyet három dummy képvisel:
KÖZSÉG, VÁROS, BP). (Referenciának a községi kategóriát választottuk.) Az aktivitási döntés
és a lakóhely közti összefüggéseket a következõképpen közelíthetjük meg. A munkavál-
lalási szándék nem független a lehetõségektõl. A lakóhely méretével párhuzamosan
egyrészt nõnek az elhelyezkedési lehetõségek, ami � a munkahelyek térbeli sûrûsödése
következtében � mérsékli a keresési költségeket, s ezáltal fokozza a munkavállalási
hajlandóság valószínûségét. Másrészt azonban az urbanizáció fokával együtt az alterna-
tív (nem munkavállalással járó és nem is regisztrált vállalkozásokból származó) megél-
hetési formák esélye is növekszik: mindenekelõtt az informális második gazdasági tevé-
kenységekre gondolunk itt, amely vélhetõen 1989 után is jelentõs volumenû maradt, s
melyrõl a mintában szereplõ személyek a KSH kérdezõbiztosának (aki októberben az
elõzõ heti aktivitás után érdeklõdött) vélhetõen éppoly kevéssé szívesen számoltak be,
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131. CIGÁNYOK A MUNKAERÕPIACON

mint a rákövetkezõ év márciusában az adóhivatalnak. Ha ezt a körülményt is figyelem-
be vesszük, akkor gyakorlatilag semmit sem mondhatunk arról, hogy a lakóhely mérete
és urbanizáltsága miként hat az aktivitási szándékokra. Mindenesetre, akár így, akár
úgy dõl el a kérdés, az biztos, hogy befolyásolni fogja a cigány�nem cigány aktivitási
ráták különbségét: a cigányok ugyanis igen nagy mértékben felülreprezentáltak a közsé-
gi településkategóriában, és alulreprezentáltak a városokban, különösképpen pedig Bu-
dapesten, ahol az alulreprezentáció foka csaknem 50 százalékos.

Az 1.1. táblázat tartalmazza az aktivitásmodell (logit egyenlet) eredményeit. A táb-
lázat tanúsága szerint a modell meglehetõsen jól illeszkedik. A McFadden-féle pszeudo
R2 értéke magas (36 százalék fölötti), a χ 2 próba szignifikáns, és a t-próba szerint
valamennyi paraméter értéke is szignifikáns.9 Elvégeztük a modell illeszkedéspróbáját a
találati arány szempontjából is. A téves találatok aránya e szerint elég alacsony (a pozi-
tív becslési értékeken belül 19 százalékos, a negatív becslési értékeken belül pedig 17
százalékos) volt. A táblázat koefficiensei a logit modell paraméterértékeit (α, βi-k és δ
értékeit), az esélyráták pedig e paraméterértékek exponenciális értékeit (exp{βi} és exp{δ}
értékeit), az adott független változó egységnyi értékváltozásának betudható becsült akti-
vitási, illetve inaktivitási valószínûségek hányadosának értékváltozásait mutatják. Az esély-
ráták azt mutatják meg, hogy az adott változó értékének egységnyi változása � dichotóm
változók esetén természetesen ez az igen�nem választást jelenti � milyen irányban és
milyen mértékben változtatja meg a függõ változó igen�nem értékeinek egymáshoz
viszonyított esélyeit: jelen esetben az aktivitás, illetve inaktivitás valószínûségeinek ará-
nyát. Az oszlopok rendre a paraméterértékeket, a standard hiba nagyságát, a t-próba
értékét, a hozzá tartozó szignifikanciaszintet és a konfidenciaintervallumot tartalmazzák.

Ami elméleti elõrejelzéseinket illeti, elmondhatjuk, hogy a modell nagyjából elõzetes
várakozásainknak megfelelõen viselkedik. Ahol egyértelmû elõrejelzéseink voltak, ott a
modell beváltotta reményeinket; ahol pedig csak annyit mondhattunk el elõzetesen, hogy
ellentétes irányú erõk feszülnek egymásnak, ott azt az értelmezést választottuk, hogy az
empirikus tényállás � az ellentétes erõk relatív nagysága � dönti el a kérdést. A nyers
paraméterek helyett tekintsük az intuitíve jobban értelmezhetõ esélyrátákat! A követke-
zõket olvashatjuk ki belõlük.

A demográfiai tényezõkkel kezdjük. A férfiak durván kétszer akkora relatív munka-
vállalási eséllyel rendelkeznek, mint a nõk; az idõsek és a fiatalok relatív munkavállalá-
si hajlandósága lényegesen alacsonyabb, mint a középgenerációé: a középgeneráció
aktivitási/inaktivitási esélyrátája négyszer akkora, mint a fiatal generációé, és huszonöt-

9 A modellt ellenõrzésképpen súlyozás nélkül is lefuttattuk (N = 45 821). A pszeudo R2 értéke maga-
sabb (37,6 százalék), a modell egészének illeszkedését mérõ χ 2-próba értéke ugyanolyan szinten szig-
nifikáns, mint a súlyozott modellé volt. A paraméterek értékében néhány tizedesnyi eltéréssel ugyan-
azokat az értékeket kaptuk, mint a súlyozott modellben, és a paraméterek közül egyedül a Budapest
dummy (BP) értékére kaptunk nem szignifikáns becslést. Megjegyezzük azonban, hogy e változó paramé-
terértéke a súlyozott modellben rendkívül alacsony (0,0504) volt. Így az a tény, hogy értéke a súlyozatlan
modellben nem lett szignifikáns (nullától nem különböztethetõ meg), egyáltalán nem befolyásolja a
súlyozott modell dekompozíciója alapján levont következtetéseinket.
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1.1. táblázat
Aktivitásmodell, logit egyenlet
(függõ változó: AKTIV)

Független Standard 95 százalékos Standard 95 százalékos
változó

Koefficiens
hiba

 t P > |t|
konfidenciaintervallum

Esélyráta
hiba konfidenciaintervallum

NEM 0,732 0,002 364,217 0,000 0,728 0,736 2,079 0,004 2,071 2,087
FIATAL �1,580 0,003 �561,667 0,000 �1,585 �1,574 0,206 0,001 0,205 0,207
IDÕS �3,256 0,003 �1093,626 0,000 �3,262 �3,250 0,039 0,000 0,038 0,039
HÁZAS 0,272 0,003 108,004 0,000 0,267 0,277 1,313 0,003 1,306 1,319
GYSZÁM �0,352 0,001 �323,217 0,000 �0,354 �0,350 0,703 0,001 0,702 0,705
LISKVY2 1,560 0,019 82,720 0,000 1,524 1,597 4,761 0,090 4,588 4,940
LISKVY3 2,311 0,019 124,353 0,000 2,274 2,347 10,080 0,187 9,720 10,454
LISKVY4 3,760 0,019 200,768 0,000 3,723 3,797 42,941 0,804 41,394 44,547
LISKVY5 3,274 0,019 175,431 0,000 3,237 3,310 26,414 0,493 25,466 27,399
LISKVY6 3,915 0,019 207,006 0,000 3,878 3,952 50,143 0,948 48,319 52,037
BP 0,050 0,003 17,915 0,000 0,045 0,056 1,152 0,003 1,046 1,058
VÁROS 0,081 0,002 36,448 0,000 0,077 0,086 1,085 0,002 1,080 1,090
CIGÁNY 0,236 0,005 46,839 0,000 0,227 0,246 1,267 0,006 1,254 1,279
Konstans �1,649 0,019 �88,822 0,000 �1,685 �1,612 � � � �

Log likelihood = �3 327 738,2.
A súlyozott megfigyelések száma = 7 643 885.
χ2(13) = 3 799 441,0 > 27, Prob > χ 2 = 0,00001.
McFadden-féle pszeudo R2 = 0,3634.
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151. CIGÁNYOK A MUNKAERÕPIACON

ször akkora, mint az idõsebb generációé. A paraméterek elõjele és nagyságrendje, vala-
mint a nõk és az idõsek jelentõs alulreprezentációja következtében, a demográfiai ténye-
zõk együttesen minden valószínûség szerint növelik a cigányság relatív aktivitási esé-
lyeit, és aggregált szinten a megfigyeltnél kisebb különbséget jeleznek elõre. A fiatalok
fölülreprezentációja a cigányok körében ez ellen hat, viszont a paraméterek közti nagy-
ságrendi eltérés egyértelmûen eldönti a kérdést. A családok összetételét kifejezõ válto-
zók (HÁZAS, GYSZÁM) esetében nem voltak biztos elõrejelzéseink. Az a tény, hogy az
egyedülálló státushoz képest a házas családi státus növeli (mintegy 30 százalékkal) a re-
latív aktivitási esélyeket, a gyermekszám pedig � gyermekenként � körülbelül ugyan-
ilyen mértékben csökkenti, arra utal, hogy a családi státus esetében a házasemberek
nagyobb eltartási kötelezettsége és az ebbõl adódó nagyobb munkavállalási hajlama
dominálja az ezzel szemben érvényesülõ erõt: azt, hogy a házasok nagyobb eséllyel
támaszkodhatnak egymás keresetére; a gyermekszám esetében pedig a házas családi
státus arra utal, hogy a korábbiakban említett helyettesítési hatás erõsebb a jövedelem-
hatásnál. Magyarán a gyermekek számának emelkedésével súlyosabban esik latba az
a körülmény, hogy a gyermeknevelés idõigényes feladat, s ezért a gyermekszám emel-
kedésével a piaci munkát egyre érdemesebb háztartási tevékenységre váltani (vélhetõen
a gyermekszámtól függõ pozitív externális hatások következtében), mint az a körül-
mény, hogy a gyermekszám növekedésével a családok egy fõre jutó jövedelme csök-
ken, melyet fokozott munkavállalási hajlandósággal lehet kompenzálni.10 Minthogy a csa-
ládi státus tekintetében gyakorlatilag nincs különbség a két populáció között, a gyerme-
kek számában viszont igen, a családösszetételben mutatkozó különbségek aggregált szinten
az aktivitási rátának a megfigyeltnél nagyobb különbségeit jelezik elõre.

Elõrejelzéseink talán a legerõteljesebben az iskolai végzettség változóinál igazolód-
tak be. A paraméterek mindenütt pozitívak, az esélyráták igen nagyok, és az iskolai
végzettség növekedésével emelkedõek (kivéve a középfokú végzettséget, ahol az emel-
kedõ trend megtörik), ami az oktatási beruházások óriási jelentõségére utal az aktivitási
döntésben. Hogy a nagyságrendeket érzékeljük: a nulla osztályt végzettekhez mint refe-
renciakategóriához viszonyítva az 1�7 általános iskolai osztályt végzettek aktivitási/
inaktivitási esélyrátája körülbelül ötszörös, a nyolc általános végzettségûeké mintegy
tízszeres, a szakmunkásképzõt végzetteké több mint negyvenszeres(!), a középiskolai
végzettségûeké több mint huszonötszörös, a felsõfokú képzettségûeké pedig ötvensze-
res(!). Ezek az óriási esélykülönbségek � párosulva a cigányság drámai lemaradásával
az iskola területén � az összetételhatáson belül minden bizonnyal a döntõ részt képvise-
lik az aktivitási rátabeli különbségek magyarázatában. Az iskolai lemaradás a megfi-
gyeltnél lényegesen nagyobb különbségeket jelez elõre az aktivitási rátában.

A lakóhelyi különbségek esetében inkább az a körülmény látszik érvényesülni, hogy
az urbanizáltabb települések � nagyobb munkahelykínálatuk következtében � a keresési
költségek mérséklésével növelik az aktivitás valószínûségét. A szóban forgó hatás azon-

10 Érdekes módon mind a külön lefuttatott férfi, illetve nõi egyenletben negatív paramétert kaptunk. Ez
azt jelenti, hogy a helyettesítési hatás vélhetõen mind a férfiak, mind pedig a nõk esetében erõsebb a
jövedelemhatásnál, jóllehet a helyettesítési hatás dominanciája a férfiak (βi = �0,26) körében tompí-
tottabban érvényesül, mint a nõk (βi = �0,44) körében.
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16 I. MUNKAERÕ-PIACI HÁTRÁNYOK

ban, nagyságát tekintve nem elég erõs � hiszen mindössze 5, illetve 8 százalékkal na-
gyobb relatív esélyt biztosít az aktivitásnak a községi településkategóriával szemben �
ahhoz, hogy (a két népesség közti jelentõs területi eloszlásbeli különbségek mellett is)
komoly szerepet játsszon az aktivitási különbségek létrejöttében.

Végül: a reziduum, a �cigány etnikumnak betudható� rész igen különösen viselke-
dik. A modell azt mutatja: ha a közgazdaságilag interpretálható magyarázó változók
hatását kiszûrjük, akkor az aktivitás/inaktivitás relatív esélye a cigány emberek körében
mintegy 25 százalékkal magasabb(!), mint a nem cigány emberek körében.

Az esélyráták elemzése lehetõséget adott az egyes komponensek szerepének egyen-
kénti értékelésére. Ez tömören összefoglalva azt mutatta: a lakóhely nemigen játszik
szerepet a két népesség közti aktivitási rátabeli különbségek létrejöttében; a demográfiai
sajátosságok eltérései és az etnikai hovatartozás mérséklik, a családszerkezeti és iskolá-
zottsági különbségek pedig fokozzák a nem cigány�cigány aktivitásbeli különbségeket.
Kérdés: egymáshoz viszonyítva, milyen mértékben? Ennek a kérdésnek az eldöntésére
ad alkalmat a már ismertetett dekompozíciós eljárás. Az eljárást ismertnek feltételezve,
közvetlenül rátérünk az eredmények ismertetésére. A becsült aktivitási ráták mátrixát az
1.2. táblázat tartalmazza.

1.2. táblázat
Az aktivitási modell dekompozíciója
(aktivitási ráták, százalék)

c = 1 c = 0

x1 50,24 46,40
x0 60,17 56,97

Mindkét típusú dekompozíció ugyanazt mutatja. Akár azzal a tényellentétes feltétele-
zéssel élünk, hogy senki nem cigány, [P00 � P11 = 6,73 = (P00 � P10) + (P10 � P11) =
= 10,57 + (�3,84)], akár azzal, hogy mindenki az [P00 � P11 = 6,73 = (P01 � P11) +
+ (P00 � P01) = 6,93 + (�3,2)], azt találjuk, hogy az összetételhatás pozitív, és erõssé-
gét tekintve nagyobb, mint a � hasonlóképpen pozitív � nyers aktivitási rátabeli különb-
ségek. Ez azt jelenti: a cigányság alacsonyabb aktivitási rátája teljes egészében betudha-
tó az iskolázottságbeli lemaradásnak és a nagyobb gyermekszámnak. Ha tehát a cigá-
nyok nem különböznének a népesség többségétõl (mindenki cigány lenne, vagy senki
sem lenne az), akkor pusztán abból a ténybõl adódóan, hogy alacsonyabb iskolázottságúak
és több gyermeket nevelnek föl, mint mások, aktivitási rátájuk még a megfigyeltnél is
alacsonyabb lenne. Ennek ellen hat az, hogy mégiscsak cigányok, és ezért � a modell
tanúsága szerint � nagyobb munkavállalási hajlandósággal rendelkeznek, mint a nem
cigány többség tagjai. A cigányok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos elõítéle-
tek tehát annyira nem állják meg a helyüket, hogy ha a reziduumot tisztán preferencia-
ként értelmeznénk, akkor egyenesen az ellenkezõjük lenne igaz.

01 -- Cigányok a munkaerõpiacon.p65 2005.04.19., 23:3216
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MUNKANÉLKÜLISÉG

A munkanélküliséggel kapcsolatban két problémát fogunk tüzetesebben megvizsgálni:
egyrészt megpróbáljuk kideríteni, mi lehet az oka annak, hogy a munkával nem rendel-
kezõ cigányok lényegesen nagyobb valószínûséggel keresnek maguknak munkát, mint
nem cigány társaik; másrészt megpróbálunk annak is utána járni, milyen tényezõkre
vezethetõ vissza az, hogy a munkanélküliségi ráta a cigányok körében mintegy három
és félszerese a nem cigány munkanélküliségi rátának. A munkakeresés problémájával
kezdjük.

A munkakeresés valószínûsége

Munkakeresési modellünket hasonló módon építettük fel, mint az aktivitási modellt.
Függõ változónk az aktív munkakeresés (1 = igen, 0 = nem) változója (AKTMKER).11

Független változóként itt is szerepelnek mind az aktivitási modell magyarázó változói,
az egyetlen különbség az, hogy a lakóhelyi megoszlást árnyaltabban szerepeltetjük eb-
ben a modellben: a három településkategória mellett azt is számításba vettük, hogy a
mintában szereplõ személy olyan településen lakik-e, ahol a településszintû munkanél-
küliségi ráta az országos átlag alatt, az országos átlag körül vagy afölött van.12

A hatásmechanizmusok igen hasonlók az aktivitási döntéséhez. Ez intuitíve teljesen
érthetõ, hiszen ha munkakínálati oldalról valami a munkavállalás esélyeit növeli, az érte-
lemszerûen növelni fogja a munkakeresés valószínûségét is. Így nyilvánvaló, hogy a
férfiak keresési hajlandósága nagyobb lesz, mint a nõké, akárcsak az aktivitási modell-
ben; a fiatalok és az idõsebbek kevésbé fognak munkát keresni, mint a középgeneráció �
ugyanúgy és ugyanabból az okból, mint az aktivitási modellben; továbbá, hogy a család-
struktúra változói is ugyanúgy fejtik ki a hatásukat, mint korábban láttuk.

Az iskolai végzettség esetében némileg más a helyzet. Habár az itt is igaz, hogy a
magasabb iskolai végzettség fokozottabb hasznosítására készteti birtokosait, ebbõl nem
egyértelmûen következik, hogy ez a körülmény ugyanolyan erõsséggel ösztönzi a kü-
lönbözõ iskolai végzettségû, munkavállalási szándékkal rendelkezõket keresésre, mint
amilyen erõsséggel ugyanez a megfontolás az aktív korúakat munkavállalásra készteti.

11 Aktívan munkát keresõnek számít az a személy (AKTMKER = 1) � azon emberek halmazán belül, akik a
megkérdezés elõtti héten nem végeztek legalább egy órányi jövedelembiztosító munkát, és akiknek
nem is volt olyan rendszeres munkájuk, amelytõl a szóban forgó héten távol voltak �, aki a megkérde-
zés elõtti négy hét során keresett magának munkát a következõ formák legalább egyikében: munkaköz-
vetítõ segítségével, munkáltatók közvetlen felkeresésével, álláshirdetés feladásával, álláshirdetésre
való válaszolással, rokonok, ismerõsök felkeresésével vagy egyéb aktív módon. Nem aktív munkát
keresõ az a személy (AKTMKER = 0), aki a referenciahalmazon belül a megkérdezés elõtti négy héten
nem keresett munkát, vagy a felsorolt aktív keresési formák közül egyet sem nevezett meg.

12 A településszintû munkanélküliségi ráták értékeit külsõ adatforrásból, az OMK munkanélküli-regiszte-
rébõl kiszámított településsoros adatbázisból merítettük, és a településazonosító sorszám segítségével
rendeltük hozzá a KSH-minta minden egyes egyénéhez. (Munkanélküliségi ráta = a munkanélküliek
száma osztva a foglalkoztatottak és munkanélküliek együttes számával.) Lásd: Függelék.
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18 I. MUNKAERÕ-PIACI HÁTRÁNYOK

Abból, hogy valakinek érdemes munkát vállalnia, egyáltalán nem következik, hogy
állás hiányában � minden más szempontot figyelmen kívül hagyva � gyorsan kell mun-
kát találnia. Itt mindenekelõtt azt kell figyelembe venni, hogy a magasabb iskolai vég-
zettség nagyobb valószínûséggel jár együtt specializált ismeretekkel, alkalmazás esetén
pedig vállalatspecifikus jártasságokkal, mint az alacsonyabb tudásszintet képviselõ isko-
lai végzettség. Mivel a magasabb végzettséget igénylõ foglalkozásokban az álláshely�
munkakeresõ párosítások gyakorta idioszinkratikus jellegûek, ezért a munkahely-speci-
fikus jártasságok jelentõsége nagyobb, és az állások is kevésbé szabványosítottak, mint
az alacsonyabb végzettséget igénylõ szakmákban. Ha valaki ilyen állásra pályázik, nem
jól teszi, ha az extenzív keresés stratégiáját követve, vaktában keresgél a piacon, hiszen
ezen a módon, ésszerû keresési költségek mellett csak igen kis eséllyel tud elfogadható
álláshoz jutni. Vagy megfordítva: a megfelelõ állás megtalálásának valószínûsége ex-
tenzív keresés mellett csak akkor kellõen magas, ha az álláskeresõ valamennyi felmerü-
lõ állásajánlat esetében kész arra, hogy összegyûjtse azokat a � publikus forrásokból
többnyire megszerezhetetlen � kvalitatív információkat is, amelyek nélkül az állásajánla-
tok valójában értékelhetetlenek. Nyilvánvaló, hogy csak igen magas költséggel lehet egy-
szerre kiterjedt és kvalitatív információkban gazdag keresést folytatni. Ezért azok az állás-
nélküliek, akik az említett fajta állásokra pályáznak, kevésbé hajlamosak a keresésre,
viszont a komolyan felmerülõ lehetõségeket alaposabban megvizsgálják. Mindebbõl az
következik, hogy a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezõk körében a kivárás gya-
korta jobb stratégia, mint az úgynevezett aktív � vagyis: extenzív � keresés.

Végül a lakóhelyi tényezõvel kapcsolatban itt � az aktivitási modelltõl eltérõen �
inkább az urbanizáció nagyobb fokával együtt járó relatív állásbõség szerepét hangsú-
lyozzuk. Nyilvánvalónak tûnik: a keresés valószínûségét minden olyan tényezõ növeli,
ami a találat valószínûségét fokozza: egyértelmûen ilyen tényezõ a településtípus-válto-
zó (az egyenletben a BP, VÁROS dummyk a KÖZSÉG kategóriához mint referenciához ké-
pest), és ugyanezt a szerepet töltik be a településszintû munkanélküliségi ráták kategó-
riaszintû értékei. Minél nagyobb ugyanis a munkanélküliség egy helyi munkapiacon,
annál kisebb eséllyel lehet ott állást találni, ami mérsékelni fogja a keresési kedvet is.

Az 1.3. táblázat tartalmazza a munkakeresési modell eredményeit. A modell illesz-
kedése itt is jónak mondható: a pszeudo R2 itt is magas (28 százalék), a χ2-próba,
valamint a paraméterbecslések t-próbái mind szignifikánsak.13 A találati arányok vala-
mivel gyengébbek, mint az aktivitási modellben: a téves negatív találatok aránya 11
százalék, a téves pozitív találatok aránya pedig eléri az ötven százalékot.

13 A modellt ellenõrzésképpen súlyozás nélkül is lefuttattuk (N = 24787). A pszeudo R2 értéke magasabb
(29,62 százalék), a modell egészének illeszkedését mérõ χ2-próba értéke ugyanolyan szinten szignifi-
káns, mint a súlyozott modellé volt. A paraméterek értékében néhány tizedesnyi eltéréssel ugyanazo-
kat az értékeket kaptuk, mint a súlyozott modellben, és a paraméterek közül egyedül a HÁZAS és a
TMNRATA3 változók értékére kaptunk nem szignifikáns becslést. Megjegyezzük azonban, hogy e válto-
zók paraméterértéke a súlyozott modellben rendkívül alacsony [β(HÁZAS) = 0,0203, β(TMNRATA3) =
= 0,0591] volt. Így az a tény, hogy a szóban forgó értékek a súlyozatlan modellben nem lettek szigni-
fikánsak (nullától nem különböztethetõk meg), egyáltalán nem befolyásolja a súlyozott modell
dekompozíciója alapján levont következtetéseinket.
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191. CIGÁNYOK A MUNKAERÕPIACON

Az esélyrátákat értékelve a következõ megfigyeléseket tehetjük. A demográfiai ténye-
zõk hatása egyenként és együttesen is megegyezik azzal, amit az aktivitási döntés kapcsán
megfigyelhettünk. Minthogy a munkával nem rendelkezõk körében ugyanolyan mértékû
demográfiai különbségeket találunk cigány és nem cigány népesség között, mint az aktív
korúak körében, ez a tényezõ a maga részérõl növelni fogja a cigány állásnélküliek relatív
keresési hajlandóságát. A családszerkezet különbségei � a cigány családoknál tapasztal-
ható magasabb gyermekszám � megint csak kínálat-visszafogó hatásúnak bizonyul: a ke-
resés esélyeit csökkenti, nagyjából ugyanolyan mértékben, mint az aktivitás esetében.

Az aktivitási döntéshez viszonyítva komoly eltérést találunk az iskolai végzettség
hatásának mind jellegében, mind erõsségében. Noha a teljesen iskolázatlan vagy a na-
gyon alacsony iskolázottságú munkaerõhöz képest valamennyi magasabb iskolai végzett-
ségi fokozat esetében magasabb relatív keresési esélyrátákat kapunk, az iskola keresési
hozadéka rendre alacsonyabb aktivitási hozadékánál. Másrészt � mint a modell felállítá-
sakor már jeleztük � az emberi tõke elméletének elõrejelzéseibõl leszûrt következtetése-
inket a keresési elmélet fényében módosítanunk kell: az iskola keresési hozadéka ugyanis
nemcsak az aktivitási modell értékeihez képest kisebb, de a keresési modell keretein
belül más jellegû is, mint amit az aktivitási modell keretein belül megismerhettünk.
A munkakeresés relatív esélye a referenciának választott, nulla osztályt végzettek rela-
tív esélyéhez képest mindenekelõtt a szakmunkásképzõt és szakiskolát végzettek köré-
ben magas. Hozzájuk képest mind az alacsonyabb iskolázottságúak, mind a közép- és
felsõfokú végzettségûek körében kisebb. Ez természetesen heterogén okokra vezethetõ
vissza: az alacsony iskolázottságúak mérsékelt keresési hajlandósága alacsony emberitõke-
beruházásaik következménye � ha tudásukat a piacon nem kamatoztatják, relatíve keve-
set veszítenek vele �, a magas iskolai végzettségûek esetében (éppen ellenkezõleg) arról
van szó, hogy nagyobb tudásuk optimális kamatoztatása érdekében sajátos keresési straté-
giát kell folytatniuk: kevesebb alternatívát kell felkutatniuk, de azok sajátosságait mélyeb-
ben kell megismerniük. Egy ilyen stratégia követése természetesen csökkenti az aktív
keresés relatív esélyét, hiszen � a középszintû iskolai végzettségûekhez képest, akiknek
a számára az extenzív álláskeresés a járható út � kevesebb magas végzettségû, állástalan
személy számolhat be a KSH kérdezõbiztosának arról, hogy egy adott idõintervallumon
belül (mondjuk: a megkérdezés elõtti négy héten) állást keresett.

A cigányokat mármost ez az egész keresési történet � minden bonyolultsága ellenére
� ugyanúgy érinti, mint az aktivitási döntésnél. Alacsony iskolázottságuk miatt keresési
hajlandóságuk is alacsonyabb. Ugyanakkor a fent említett okok miatt ezek a következ-
mények jóval csillapítottabbak, mint a munkavállalás esetében.

Az egyének térbeli elhelyezkedése a várt módon befolyásolja a munkakeresési hajlan-
dóságukat. Budapesten és a városokban, ahol több munkalehetõség van, inkább keres-
nek munkát, mint a községekben, továbbá kevésbé keresnek munkát a munkanélküliség
által jobban sújtott területeken, mint a közepes munkanélküliségû területeken. Mint-
hogy a cigányok inkább falvakban és munkanélküliség által sújtott területeken laknak,
ez a körülmény átlagos munkakeresési hajlandóságukat csökkenti.

Végül, valamennyi közgazdaságilag értelmezhetõ tényezõ hatását kiszûrve is, igen
jelentõs hatáserõsségû reziduumot kapunk. Ha mindazt figyelembe vesszük, amit a ke-
resési modell kapcsán eddig elmondtunk, az állástalan cigányok körében akkor is több
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1.3. táblázat
Munkakeresési modell, logit egyenlet
(függõ változó: AKTMKER)

Független Standard 95 százalékos Standard 95 százalékos
változó

Koefficiens
hiba

t P > |t|
konfidenciaintervallum

Esélyráta
hiba konfidenciaintervallum

NEM 0,943 0,004 259,759 0,000 0,935 0,950 2,567 0,009 2,548 2,585
FIATAL �0,860 0,005 �178,418 0,000 �0,869 �0,851 0,423 0,002 0,419 0,427
IDÕS �3,786 0,009 �408,542 0,000 �3,804 �3,768 0,023 0,000 0,022 0,023
HÁZAS 0,020 0,005 4,390 0,000 0,011 0,029 1,020 0,005 1,011 1,030
GYSZÁM �0,256 0,002 �137,637 0,000 �0,259 �0,252 0,774 0,001 0,771 0,777
LISKVY2 0,772 0,028 27,859 0,000 0,718 0, 827 2,165 0,060 2,051 2,286
LISKVY3 1,324 0,027 49,318 0,000 1,272 1,377 3,760 0,101 3,567 3,963
LISKVY4 2,619 0,027 97,021 0,000 2,567 2,672 13,729 0,371 13,021 14,475
LISKVY5 1,974 0,027 72,952 0,000 1,921 2,027 7,197 0,195 6,825 7,589
LISKVY6 1,864 0,028 66,045 0,000 1,809 1,920 6,451 0,182 6,104 6,818
BP 0,206 0,007 31,155 0,000 0,193 0,219 1,229 0,008 1,213 1,245
VÁROS 0,161 0,004 37,706 0,000 0,153 0,170 1,175 0,005 1,165 1,185
TMNRATA2 0,123 0,005 25,764 0,000 0,114 0,132 1,131 0,005 1,120 1,141
TMNRATA3 0,059 0,007 8,459 0,000 0,045 0,073 1,061 0,007 1,046 1,075
CIGÁNY 0,780 0,007 109,937 0,000 0,766 0,794 2,181 0,015 2,151 2,211
Konstans �3,081 0,027 �112,950 0,000 �3,135 �3,028 � � � �

Log likelihood = �1 060 558,2.
A súlyozott megfigyelések száma = 3 894 524.
χ2(15) = 824 631,0 > 9, Prob > χ2 = 0,00001.
McFadden-féle pszeudo R2 = 0,2799.
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211. CIGÁNYOK A MUNKAERÕPIACON

mint kétszer akkora az álláskeresés, illetve az álláskereséstõl való tartózkodás relatív
esélye, mint a nem cigány állásnélküliek körében.

A modellt összefoglalva, elmondhatjuk: a cigány népesség demográfiai összetétele
következtében inkább hajlamos, magas gyermekszáma, alacsony iskolai végzettsége,
valamint a falvakban való túlreprezentáltsága következtében pedig kevésbé hajlamos a
munkakeresésre. Mint a modellben érvényesülõ hatások dekompozíciójából láthatjuk
(1.4. táblázat), ezek a hatások nagyságrendileg éppen akkorák, hogy nagyjából kioltják
egymást. (A 8,08 százalék értékû nyers különbségbõl, a senki sem cigány feltevés ese-
tén mindössze �0,41 százaléknyi, a mindenki cigány feltevés esetén pedig mindössze
+0,57 százaléknyi tudható be a két populáció eltérõ összetételének.) Következésképpen
a nyers adatokban megfigyelhetõ jelentõs különbségek, a cigányok nagyobb munkake-
resési �hajlandóságának� az értelmezésekor nem hivatkozhatunk arra, hogy az csak a
cigány és nem cigány népesség belsõ összetételének különbözõségébõl adódik.

1.4. táblázat
A keresési modell dekompozíciója
(átlagos keresési esélyek, százalék)

c = 1 c = 0

x1 20,25 11,76
x0 19,68 12,17

A munkanélküliségi esélykülönbségek forrásai

A legdrámaibb különbség a cigány és a nem cigány népesség piaci helyzetében a mun-
kanélküliség területén tapasztalható. A cigány munkanélküliségi ráta � a passzív mun-
kanélküliek nélkül � a legszerényebb becslések szerint is háromszorosa a nem cigány
aktívak körében megfigyelhetõ munkanélküliségnek. Ha a passzív munkanélkülieket is
beszámítjuk, akkor a szóban forgó két munkanélküliségi ráta hányadosa már több mint
háromszoros. Ha pedig az aktív és passzív munkanélkülieket egyaránt magában foglaló
munkanélküliségi ráta kiszámításakor elvégezzük a cigány mintának a reprezentatív
cigányvizsgálat iskolai végzettségi megoszlásának megfelelõ korrekcióját, akkor az így
kapott cigány munkanélküliségi ráta már megközelíti az ötven százalékot (pontosan:
48,2 százalék), a cigány�nem cigány munkanélküliségi ráták aránya pedig már több
mint három és félszeres. Minthogy a szóban forgó korrekciót egyéni szinten nem tudjuk
érvényesíteni, a munkanélküliségi esélykülönbségek magyarázatához a korrigálatlan
munkanélküliségi adatokból (c = 43,5 százalék, n = 13,2 százalék) indulunk ki. Mind-
azonáltal nem árt, ha fejben tartjuk: a cigányok esetében ez a szám csak alsó becslésként
fogadható el. Ezzel a fenntartással próbáljuk meg a mintegy 30 százalékpontos különb-
séget megmagyarázni.

A munkanélküliségi esélyek magyarázatakor természetesen a munkavállalásnak a ke-
resleti oldalról felmerülõ akadályait kell számba vennünk. Kétfajta tényezõ hatására
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22 I. MUNKAERÕ-PIACI HÁTRÁNYOK

nézve rendelkezünk elméletileg is jól alátámasztható elõrejelzésekkel: egyrészt az isko-
lai végzettségre és az életkorra, másrészt a regionális és iparági eloszlásra nézve. (A modell
kontrollváltozóként tartalmazza a NEM, a családszerkezetet leíró családi állapot [HÁZAS]
és a gyermekszám [GYSZÁM] változókat, és természetesen az etnikai hovatartozás dichotóm
változóját is.) Figyelmünket természetesen a közgazdaságilag értelmezhetõ tényezõkre
fordítjuk.

Az iskolázottsággal kezdjük. Tapasztalatból is tudjuk, és elméleti érvek alapján is
várható, hogy az iskolai végzettség növeli a foglalkoztatási esélyeket. Elsõsorban azért,
mert a �magasabb� iskolai végzettség többnyire igen megbízható (és megfigyelhetõ)
indikátora azoknak, a munkaadó számára a felvételnél nem megfigyelhetõ képességek-
nek, amelyekre a � technológiájuk és munkaszervezetük sajátosságai miatt � hosszú
távú munkaszerzõdésekben érdekelt munkaadók nagy súlyt fektetnek. A hatásmecha-
nizmusokat részletesebben kifejtve, a következõket mondhatjuk.

Az ilyen jellegû vállalatok vagy munkáltatók, amikor felvesznek vagy elbocsátanak
embereket, a létszám, a bérek, a tõke�munka arány, az alkalmazott technológia és a
hozzá kapcsolódó formális szakképzettségi követelmények mellett, azt a nehezen szám-
szerûsíthetõ termelési tényezõt is figyelembe veszik, amelyet � némileg metaforisztikusan
� a vállalat szervezeti-információs tõkéjének nevezhetünk (Prescott�Vischer [1980]). Ez
a termelési tényezõ magában foglalja a vállalat beszerzési, értékesítési kapcsolatairól,
az inputokról, a termékekrõl, az árakról, a szerzõdési feltételek ezernyi részletérõl,
a munkahely belsõ viszonyairól, a technológia rendjérõl, a váratlan problémák megol-
dásának informálisan begyakorolt módozatairól való információkat. Egy vállalat nem-
csak gépek, épületek és emberek összessége, hanem � és mindenekelõtt � mindaz a tudás
és információ, ami az elõbb említett dolgokról a vállalat alapítása óta fölhalmozódott.
A vállalatban alkalmazott vagy a jövõben alkalmazandó emberekre ezért a munkaadók
nem pusztán úgy tekintenek, mint a vállalat fizikai tõkéjét mûködtetõ termelési tényezõ-
re, hanem úgy is, mint akikben a vállalat sajátos szervezeti-információs tõkéjének meg-
felelõ tudás megtestesül. Ez a tõke természetesen egyfajta emberi tõke, amely kizárólag
az õt hordozó emberek fejében létezik. Így a vállalat, amikor új emberek fölvételét
mérlegeli, azt is mérlegre teszi, milyen eséllyel jut olyan dolgozóhoz, aki viszonylag
gyorsan képes kiismerni magát a munkahely legtágabban értelmezett belsõ viszonyai-
ban, és akivel ez az elõbb említett tudás gyarapodik. Hasonlóképpen, minden elbocsá-
tással nemcsak a vállalati létszám lesz kevesebb, de a �vállalat is� valamilyen tudással
�szegényebb� lesz. Kérdés, hogy ez a fajta vállalatspecifikus emberi tõke milyen vi-
szonyban áll a legtágabban értelmezett, általános jellegû tudással, amit a legjobban az
iskolai végzettségi szintekkel lehet közelíteni. Komoly elméleti és empirikus érvek szól-
nak amellett, hogy � legalábbis a vállalatok egy része által mûködtetett technológiák
esetében � e kétfajta tudás nem független egymástól; mi több: a komplementaritás köti
õket egymással össze (Lillard�Tan [1992] 18�21. o.). Éppen ezek a vállalatok érdekel-
tek a leginkább a hosszú távú munkaszerzõdésekben. Õk olyan embereket vesznek föl
szívesebben, akiknek vállalatspecifikus ismereteibe � az említett jellegû komparatív elõ-
nyöknél fogva � érdemesebb beruházni. S az is világos, hogy elbocsátások idején, a
szóban forgó beruházások költségei miatt éppen ezektõl a dolgozóktól akarnak a legke-
vésbé megválni. Mindebbõl a foglalkoztatás folyamatosságára nézve azt a következte-
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231. CIGÁNYOK A MUNKAERÕPIACON

tést vonhatjuk le, hogy a tartós alkalmazásban érdekelt vállalatok számára különösen
fontosak azok az emberek, akik alkalmazottként vállalatspecifikus tudással rendelkez-
nek, vagy akik megfelelõ alanyai az ilyen jellegû befektetéseknek. Márpedig ezek az
emberek nagyobb valószínûséggel kerülnek ki a magasabb iskolai végzettségûek köré-
bõl (Mincer [1989]). Természetesen ilyen munkaadók is alkalmaznak alacsony iskolai
végzettségû dolgozókat, vállalathoz kötõdõ tudásukba azonban nemigen fektetnek be,
leépítések esetén pedig tõlük válnak meg legelõször. Az alacsony iskolai végzettségû
dolgozókat azonban zömében olyan vállalatok foglalkoztatják, ahol nincs is olyan nagy
szükség sem vállalatspecifikus ismeretekre, sem pedig hosszú távú munkaszerzõdések-
re. Ezért van az, hogy a reprezentatív adatfelvételekben az alacsony iskolai végzettsé-
gûek saját mintabeli súlyukhoz képest nagyobb arányban számolnak be arról, hogy egy
adott idõszakon (mondjuk egy hónapon) belül munkát kerestek, mint a magasabb
iskolázottságúak. A szóban forgó hatás egyértelmû érvényesülésére számítunk; vagyis
arra, hogy az egyéb hatások kiszûrése után az iskolai végzettségi hierarchiában fölfelé
haladva, egyre csökkenni fog a munkanélküliség/foglalkoztatás relatív esélye.

Ha pedig ez így van, akkor ez � az empirikus mértékek függvényében � roppant
kedvezõtlenül fogja érinteni a cigányság foglalkoztatási esélyeit. A cigányok iskolai
lemaradása ugyanis � mint már több helyütt rámutattunk � drámai mértékû.

Vegyük észre, hogy bizonyos értelemben az életkor is ugyanannak a dolognak a mérõ-
száma, mint az iskolai végzettség! Az életkorból adódóan ugyanis leginkább a középge-
neráció esetében áll fönn az a lehetõség, hogy felvétel elõtt álló munkavállaló kellõen
hosszú szakmai múlttal rendelkezzék, s ugyanakkor kellõen hosszú további aktív életpá-
lya álljon elõtte, hogy érdemes legyen tudásába jövendõbeli munkáltatójának befektet-
nie. Ha pedig eleve alkalmazásban áll, akkor leginkább az õ esetében halmozódhatott
fel már annyi vállalatspecifikus ismeret, amelynek elvesztése � tekintve a szóban forgó
tudás használatának kellõen hosszú idõhorizontját � munkáltatóját érzékenyen érintené.
A vállalatspecifikus ismeretek szempontjából mind a fiatalabb, mind pedig az idõsebb
dolgozók helyzete elõnytelenebb. A fiataloknál a felvételt fontolgató vállalatnak kell az
iskola utáni szakmai betanítás hálátlan feladatát vállalnia � ugyanis a fiatalok hagyják ott
a vállalatot a legnagyobb valószínûséggel �, illetve az õ esetükben élvezheti a legkevés-
bé, potyautasként más, korábbi munkáltatók befektetéseinek gyümölcseit. Elbocsátások
esetén is hátrányban van a fiatal a középgeneráció tagjaival szemben, hiszen � a dolog
természetébõl adódóan � a vállalat számára fontos emberi tõke náluk halmozódhatott föl
a legkevésbé. De ugyanígy rosszabb helyzetben vannak az idõs álláskeresõk, hiába
lehet komolyabb � általános jellegû � szakmai gyakorlatuk, hátralevõ aktív életpályájuk
relatív rövidsége miatt kevésbé érdemes tudásukba a munkáltatónak befektetnie. Ha
pedig a vállalat elbocsátásra kényszerül, akkor a fiatalok után az idõsebb dolgozóktól
célszerû megválnia, s csak legutoljára a középgeneráció képviselõitõl. (Ennek ellene hat
számos ország � így Magyarország � munkaügyi törvényhozása, amely a nyugdíjkorha-
tárhoz közeli életkorú dolgozók elbocsátását viszonylag magas végkielégítési kötelezett-
séggel és egyebekkel mesterségesen megdrágítja.)

Az életkor hatása � lévén, hogy a fiatalok fölül-, az idõsek meg alulreprezentáltak a
cigány népesség körében � nem egyértelmû: az elõbbi növeli, az utóbbi csökkenti a két
populáció közti foglalkoztatási esélyegyenlõtlenségeket.
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Ami a másik változócsokrot, a két népesség regionális és iparági eloszlását illeti, ott
más módon kell érvelnünk. A településhierarchia függvényében alakuló foglalkoztatási
esélyekrõl az ember azt gondolná, hogy azok az urbanizáltabb települések irányában
haladva, fokozatosan javulnak. Mint látni fogjuk, ez a várakozásunk nem teljesült. A helyi
munkapiacokon uralkodó konjunkturális viszonyok hatását mérõ lokális munkanélküli-
ségi ráta hatása viszont elég evidensnek tûnik: minél nagyobb a munkanélküliség egy
lokális piacon, annál kevesebb esélyük van az állásnélkülieknek arra, hogy állást talál-
janak. Hogy ez a kedvezõtlen hatás jóval inkább érinti a cigányokat, az azonnal belátha-
tó, ha egy pillantást vetünk az 1.5. táblázatra, amely a két csoport egymáshoz viszonyí-
tott térbeli elhelyezkedésérõl számol be. A táblázat a cigányokra, illetve a nem cigá-
nyokra vonatkozó relatív gyakoriságok hányadosát tartalmazza százalékos formában.
Így minden egyes szám azt mutatja meg, hogy az adott településkategória megfelelõ
cellájában milyen mértékben fölül- vagy alulreprezentált a cigány népesség.

1.5. táblázat
A cigány és a nem cigány aktív népesség relatív gyakoriságának egymáshoz viszonyított arányai
a különbözõ településkategóriákban
(százalék)

Településszintû munkanélküliségi ráta
Településtípus

�10 százalék 10�20 százalék 20+ százalék összesen

Budapest 50,3 � � 50,3
Város 51,3 83,9 160,3 71,5
Község 39,4 136,9 379,1 168,4

Összesen 49,2 107,8 358,2 100,0

Az 1.5. táblázatból világosan kitûnik: a cigányok drasztikusan fölülreprezentáltak a
településlétra alján, a községekben, ahol egyébként is ritkábbak a munkaalkalmak, mint
a városokban; és a városi, illetve falusi településkategórián belül is messze fölülrepre-
zentáltak azokon a területeken, ahol a lokális munkanélküliségi ráta értéke magas. Ma-
gyarán a cigányok lakóhelye az országos átlagot messze meghaladó mértékben az or-
szág elmaradott, válság sújtotta területei.

Nem kevésbé fontos az aktív népesség iparági eloszlása sem. Az iparágakat itt az
általunk a KSH-minta adataiból képzett, iparági szintû munkanélküliségi ráták kategori-
zált értékei képviselik.14 A hatásmechanizmusok itt is elég egyértelmûek: egy iparág

14 A változót úgy hoztuk létre, hogy � kihasználva a mintánk nagy elemszámát � iparági szintre (körülbe-
lül 60 iparág) aggregáltuk azon sokaság egyéneinek adatait, akiknek vagy jelenleg van, vagy egy
korábbi idõpontban volt állásuk. Ezeknek az embereknek az esetében rendelkeztünk iparági adattal.
Azokat az iparágakat, amelyekben a súlyozás nélküli esetszám túlságosan kicsi (30 fõnél kisebb) volt,
összevontuk más iparágakkal. Majd az így definiált szûkebb iparági halmazra nézve kiszámítottuk azon
emberek számát, akik az ILO-definíció értelmében munkanélkülieknek számítanak. Majd a két számot
rendre elosztva egymással, megkaptuk a munkanélküliek arányát az egyes iparágakban a jelenleg, illet-
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válságát az iparági szintû munkanélküliségi esély adatai meglehetõsen jól mérik. Az
iparág pedig gyakorlatilag nem más, mint a (jelenlegi vagy korábbi) munkahely, illetve
a (jelenlegi vagy korábbi) foglalkozás durva indikátora. Így az, hogy a jelenleg aktívak �
pontosabban: a munkavállalási szándékkal rendelkezõk (foglalkoztatottak és munkanél-
küliek) � milyen iparágban vannak (vagy, ha jelenleg nincs munkájuk, de volt, milyen
iparágból veszítették el azt), voltaképpen azt méri, hogy a szóban forgó egyének foglal-
kozásukat és/vagy aktuális vagy potenciális munkahelyeiket tekintve, milyen állásel-
vesztési kockázatnak vannak kitéve. Minél nagyobb munkanélküliségi rátájú iparág kép-
viselõi, annál nagyobb a kockázatuk, s annál kisebb esélyük van rá, hogy állást találja-
nak maguknak. Ha most megvizsgáljuk a cigány és a nem cigány egyének jelenlegi
vagy korábbi álláshelyeinek iparági (valamint iparági és területi) eloszlását, még tragi-
kusabb kép bontakozik ki elõttünk.

Az 1.6. táblázat a cigány és a nem cigány csoport kombinált térbeli és iparági elhe-
lyezkedésérõl számol be. A táblázat cellái azt mutatják meg, milyen mértékben vannak
a cigányok alul- vagy felülreprezentálva az iparágak és településfajták kombinált típusai-
ban. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a cigányság egyaránt felülreprezentált a válság
sújtotta iparágakban és az ország válság sújtotta településein.

1.6. táblázat
A cigány és a nem cigány aktív népesség relatív gyakoriságának egymáshoz viszonyított arányai
a kombinált iparági és településtípusokban
(százalék)

Iparági munka- Településszintû munkanélküliségi ráta

nélküliségi ráta �10 százalék 10�20 százalék 20+ százalék összesen

�5 százalék 35,5 75,0 286,0 68,0
5�10 százalék 52,1 99,2 254,6 83,3
10�15 százalék 70,8 131,5 388,6 139,5
15+ százalék 41,8 150,5 577,8 132,8

Összesen 50,2 109,2 348,4 100,0

Az 1.7. táblázatban foglaltuk össze munkanélküliség-modellünk eredményeit. En-
nek a modellnek az illeszkedése korántsem olyan jó, mint az aktivitási és keresési mo-
dellnek (a pszeudo R2 csak 10 százalékos),15 azonban a χ2-próba, valamint a paraméter-

ve korábban foglalkoztatottak közül. Ezt a változót nevezzük iparági szintû munkanélküliségi rátának.
Az iparági szintû munkanélküliségi ráta sûrûségfüggvényét megvizsgálva, osztályoztuk az iparágakat
aszerint, hogy az átlaghoz képest milyen értékkel � átlag alatti, átlag körüli vagy átlagosnál nagyobb,
vagy lényegesen nagyobb munkanélküliségi rátával � jellemezhetõk. (Munkanélküliségi ráta = a mun-
kanélküliek száma osztva a foglalkoztatottak és a munkanélküliek együttes számával.) Lásd Függelék!

15 A munkanélküliség valószínûségét elõrejelzõ egyéni szintû egyenletekben a 0,10 körüli pszeudo R2

érték a nemzetközi irodalomban is teljesen standardnak számít. Lásd például Stratton [1993] 3. táblá-
zatát � hogy egy viszonylag friss példát említsünk.
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1.7. táblázat
Munkanélküliség-modell, logit egyenlet (függõ változó: MKNELK)

Független Standard 95 százalékos Standard 95 százalékos
változó

Koefficiens
hiba

t P > |t|
konfidenciaintervallum

Esélyráta
hiba konfidenciaintervallum

NEM 0,165 0,003 53,149 0,000 0,159 0,171 1,179 0,004 1,172 1,187
FIATAL 0,639 0,004 158,817 0,000 0,631 0,647 1,894 0,008 1,879 1,909
IDÕS 0,067 0,006 10,485 0,000 0,054 0,079 1,069 0,007 1,056 1,083
HÁZAS �0,593 0,004 �163,900 0,000 �0,600 �0,586 0,553 0,002 0,549 0,557
GYSZÁM 0,081 0,002 49,224 0,000 0,077 0,084 1,084 0,002 1,081 1,088
LISKVY2 �1,060 0,038 �27,803 0,000 �1,134 �0,985 0,347 0,013 0,322 0,373
LISKVY3 �1,680 0,038 �44,612 0,000 �1,754 �1,606 0,186 0,007 0,173 0,201
LISKVY4 �2,044 0,038 �54,176 0,000 �2,118 �1,970 0,129 0,005 0,120 0,139
LISKVY5 �2,345 0,038 �62,132 0,000 �2,419 �2,271 0,096 0,004 0,089 0,103
LISKVY6 �3,303 0,038 �86,250 0,000 �3,378 �3,228 0,037 0,001 0,034 0,040
BP 0,393 0,006 71,386 0,000 0,383 0,404 1,482 0,008 1,466 1,498
VÁROS 0,088 0,004 25,018 0,000 0,081 0,095 1,092 0,004 1,084 1,099
TMNRATA2 0,420 0,004 105,317 0,000 0,412 0,427 1,521 0,006 1,509 1,533
TMNRATA3 0,900 0,006 156,741 0,000 0,889 0,912 2,461 0,014 2,433 2,488
IMNRATA2 �0,308 0,004 �75,952 0,000 �0,316 �0,300 0,735 0,003 0,729 0,741
IMNRATA3 0,107 0,004 27,885 0,000 0,099 0,114 1,113 0,004 1,104 1,121
IMNRATA4 0,455 0,005 84,835 0,000 0,444 0,465 1,575 0,008 1,559 1,592
CIGÁNY 1,004 0,006 158,583 0,000 0,992 1,017 2,730 0,017 2,696 2,764
Konstans �0,108 0,038 �2,855 0,004 �0,183 �0,034 � � � �

Log likelihood = �1 591 440,1.
A súlyozott megfigyelések száma = 4 341 611.
χ2(18) = 350 415,2 > 3, Prob > χ2 = 0,00001.
McFadden-féle pszeudo R2 = 0,0992.
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271. CIGÁNYOK A MUNKAERÕPIACON

becslések t-próbái mind szignifikánsak.16 A téves pozitív találatok aránya 38, a téves
negatív találatok aránya 13 százalék. Összességében ez értékelhetõ modellt biztosít szá-
munkra.

Az esélyráták alapján a következõket mondhatjuk: az emberitõke-jellegû indikáto-
rokkal kapcsolatos várakozásaink maradéktalanul teljesültek: a relatív munkanélkülisé-
gi/foglalkoztatási esélyek � a referenciaként választott nulla iskolai osztály elvégzéséhez
képest � az iskolázottság emelkedésével meredeken csökkennek. Míg a teljesen iskolá-
zatlan személyek számára a munkanélküliség relatív kockázata (a foglalkoztatáshoz ké-
pest) a nyolcosztályos végzettségûekhez viszonyítva, több mint ötszörös, addig a felsõ-
fokú végzettségûekhez viszonyítva, már huszonhétszeres � hogy csak a szélsõ eseteket
említsük. Ez a tényezõ minden bizonnyal nagyon nagy szerepet játszik a cigányság
magas munkanélküliségi rátájában. Hasonló irányba mutat az életkor változója is. Mint
számítottunk rá, mind a fiataloknak, mind az idõseknek rosszabbak a relatív foglalkoz-
tatási esélyei a középgeneráció képviselõihez képest. Ugyanakkor a fiatalok esélyei lé-
nyegesen rosszabbak, mint az öregeké. Mivel a cigányok jelentõsen fölülreprezentáltak
a fiatalabb korcsoportokban, illetve alulreprezentáltak az idõsek körében, ez a tényezõ
növelni fogja a cigány�nem cigány munkanélküliségi ráták eltérését.

Az iparági, illetve a lokális munkanélküliségi ráta nagysága igen jó prediktora az
egyéni szintû munkanélküliségnek. Az alacsony munkanélküliségû helyi munkapiacok-
hoz képest magas munkanélküliséggel sújtott területek több mint két és félszer nagyobb,
a válságos iparágak pedig az alacsony munkanélküliséggel jellemezhetõ iparágakhoz
képest másfélszer nagyobb egyéni relatív munkanélküliségi/foglalkoztatási esélyt jelez-
nek elõre.

A településtípus (BP, VÁROS) változói hatásukban rácáfoltak elõzetes várakozásainkra:
Budapesten és a városokban nem alacsonyabb, hanem magasabb a relatív munkanélkü-
liségi/foglalkoztatási esély értéke, mint a falvakban. Minthogy a településszintû munka-
nélküliségi ráták önálló szerepeltetése miatt a településhierarchia változóiból ezt a hatást
kiszûrtük, arra gyanakszunk, hogy a munkanélküliség nagyobb relatív kockázata az
urbanizáltabb településeken egyszerûen abból adódik, hogy a nagyobb állásbõség és
-sûrûség e települések lakóit inkább ösztönzi álláskeresésre, mint a falvak lakóit. Ez
a tény pedig a városokban inkább a statisztikai értelemben vett munkanélküliek, a fal-
vakban pedig az inaktívak számát szaporítja.

A kontrollváltozóként szerepeltetett � nem, családi állapot és gyermekszám � válto-
zók, ha rontanak is valamit a cigányok relatív munkanélküliségi/foglalkoztatási esé-

16 A modellt ellenõrzésképpen súlyozás nélkül is lefuttattuk (N = 25 451). A pszeudo R2 értéke nagyjá-
ból változatlan (9,60 százalék), és a modell egészének illeszkedését mérõ χ2-próba értéke is ugyan-
olyan szinten szignifikáns, mint a súlyozott modellé volt. A paraméterek értékében néhány tizedesnyi
eltéréssel ugyanazokat az értékeket kaptuk, mint a súlyozott modellben, és a paraméterek közül egye-
dül az IDÕS, a VÁROS és az IMNRATA3 változók értékére kaptunk nem szignifikáns becslést. Megjegyez-
zük azonban, hogy e változók paraméterértéke a súlyozott modellben meglehetõsen alacsony
[β(IDÕS) = 0,0670, β (VÁROS) = 0,0879, β (IMNRATA3) = 0,1069)] volt, így az a tény, hogy a szóban
forgó értékek a súlyozatlan modellben nem lettek szignifikánsak (nullától nem különböztethetõk meg),
elhanyagolható mértékben befolyásolja a súlyozott modell dekompozíciója alapján levont következte-
téseinket.
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lyein, ez � nagyságrendjénél fogva � aligha lehet számottevõ mértékû az alacsony isko-
lázottság, illetve a kedvezõtlen területi és iparági eloszlás hatásához képest. Ugyanak-
kor a cigány�nem cigány dummy változó hatása az elméletileg releváns emberitõke-
változók, illetve kontextuális változók hatásának kiszûrése után is feltûnõen nagy. Nem
közömbös, hogy a két csoport eltérõ belsõ összetételére visszavezethetõ tényezõkhöz
képest ez a reziduális hatás milyen nagyságrendû. Ez a kérdés a már több ízben alkal-
mazott dekompozíciós eljárás segítségével válaszolható meg (lásd az 1.8. táblázatot).

1.8. táblázat
A munkanélküliségi modell dekompozíciója
(munkanélküliségi ráták, százalék)

c = 1 c = 0

x1 43,46 24,15
x0 27,52 13,15

A nyers munkanélküliségi ráták közti mintegy 30 százalékos eltérés durván egyhar-
mada (24,15 � 13,15 = 11,0 százalék) tulajdonítható az attribútumokban mutatkozó
különbségeknek akkor, ha a senki sem cigány feltevéssel élünk. Ha pedig mindenki cigány
lenne, akkor a két csoport összetételében mutatkozó eltérések mintegy 50 százalékban
(43,46 � 27,523 = 15,94 százalék) magyaráznák a munkanélküliség csoportszintû esély-
különbségeit. Nehéz kitérni az elõl az értelmezés elõl, hogy az eltérés mintegy felét-
kétharmadát kitevõ, tisztán etnospecifikus hatásban ne lássunk munkapiaci diszkriminá-
cióra utaló jeleket is. (Bár természetesen itt is érvényesek mindazok a fenntartások,
melyekre a reziduális tényezõ preferenciaként való értelmezésével kapcsolatban már
több ízben rámutattunk.)

A KERESETI EGYENLÕTLENSÉGEK FORRÁSAI

Tanulmányunk végére hagytuk a keresetkülönbségek dekompozíciójának klasszikus prob-
lémáját. A kereseteket a foglalkoztatottak havi nettó béreibõl, a ledolgozott munkaidõre
vonatkozó adatok felhasználásával összehasonlítható mértékegységre, órakeresetekre
számítottuk át oly módon, hogy a havi nettó kereseti adatokat elosztottuk a megkérde-
zettek által jellemzõként megjelölt heti munkaidõ adatának négyszeresével. Ezen a mó-
don kiküszöböltük a keresetekbõl a munkaidõ változékonyságát. Ezzel az eljárással
foglalkoztatotti mintánk mintegy húsz százalékát elveszítettük ugyan (azokat az embere-
ket, akiknek vagy nem volt béradata, vagy nem volt jellemzõ módon ledolgozott heti
munkaidõadata), viszont pontosabban definiált kereseti adathoz jutottunk. Az a szûkebb
foglalkoztatotti minta, amellyel itt dolgozunk, a havi átlagos bérek, az iskolai végzett-
ség és a cigányok arányában nem különbözött szignifikánsan � a kétmintás t-próbák
tanúsága szerint � a foglalkoztatotti mintának attól a húsz százalékától, amelyet kereseti
vagy munkaidõadat híján nem tudtunk bevonni az elemzésbe. Szignifikánsan különbsé-
geket találtunk azonban az életkor és a nemek aránya tekintetében. Az ebben a fejezet-
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ben tárgyalt minta abban különbözik a foglalkoztatotti minta egészétõl, hogy itt a fiata-
lok és a nõk némileg túl vannak reprezentálva. Ez a tény az átlagkeresetek szintjét
némileg lenyomja. Az a körülmény azonban, hogy a szóban forgó két részminta átla-
gos havi bérei mégsem különböznek egymástól szignifikánsan � már ahol béradatok
egyáltalán voltak �, arra utal, hogy ez a torzítás, mértékét tekintve, nem lehet túlságo-
san nagy.17

Rátérve a kereseti modell tartalmi részleteire, feladatul tûztük ki, hogy egy Mincer-
típusú kereseti függvény segítségével, a rendelkezésünkre álló lehetõ legjobb modellel
magyarázzuk meg az egyéni bérek szóródását. A modell ötfajta tényezõre: demográfiai,
iskolázottsági, lakóhelyi, iparági s végül etnikai különbségekre igyekszik visszavezetni
az egyének közti kereseti különbségeket.

A következõ, közgazdaságilag interpretálható bérmeghatározási összefüggésekre szá-
mítunk. Az életkor függvényében a kereseteknek emelkedniük kell, hiszen a szakmai
tudásnak mindig van egy olyan komponense, amely az iskolai képzés során nem, csak a
szakmai gyakorlat által elsajátítható. Az pedig nyilvánvaló, hogy az ilyen jellegû tudás-
ból a szakmai gyakorlati idõ elõrehaladtával egyre több halmozódik föl; továbbá az is
evidens, hogy a gyakorlati idõ szoros pozitív korrelációban áll az életkorral. Az életkor
négyzetének paramétere negatív együtthatót jósolunk, minthogy arra számítunk, hogy a
gyakorlati idõ függvényében való emberitõke-felhalmozódásban csökkenõ hozadék ér-
vényesül. (A tapasztalat � az életkereset-görbék konkavitása � ezt támasztja alá.) Az
iskolai végzettség hatásában klasszikus emberi tõke elméleti megfontolások érvényesül-
nek. A nem lineáris hatások mérhetõsége miatt itt is jobbnak találtuk az iskolai végzett-
ségi hierarchiának megfelelõ dichotóm változók szerepeltetését a kvázifolytonos elvég-
zett iskolai osztályszám szerepeltetése helyett. Az iskolai végzettség emelkedésével ter-
mészetesen egyre magasabb megtérülésre számítunk. (Korábbi modelljeinktõl eltérõen
itt � mindenekelõtt cigány minta elemszám-problémái miatt � referenciának a 8 osztá-
lyos végzettségi kategóriát választottuk, és egy kategóriába vontuk össze a nulla és az
1�7. általános iskolai osztály kategóriáit.)

Ami a lakóhelyet illeti, itt kétfajta hatásra számítunk: egyrészt arra, hogy az urbani-
záltabb települések bérszínvonala magasabb, másrészt pedig arra, hogy a magasabb
munkanélküliségû települések bérszínvonala alacsonyabb lesz. Az elõbbi összefüggés
minden bizonnyal heterogén okokra vezethetõ vissza. Két fontosabbnak tûnõ okot emlí-
tünk meg közülük. Egyrészt azt, hogy minél városiasabb egy település, annál kevesebb
lehetõség nyílik arra, hogy az emberek félig-meddig önellátó módon, a készpénzkiadá-
sokat tekintve, olcsón biztosítsák családjuk élelmiszer-szükségletét; annál nagyobb a
valószínûsége � mivel az infrastruktúra kiépítettebb �, hogy drágább energiahordozókat
vesznek igénybe. A kiegyenlítõ bérkülönbségek elméletének alkalmazásával úgy érvel-
hetünk, hogy az urbanizáltabb települések magasabb bérszínvonala részben e kedvezõtlen
településszintû attribútumok pénzbeli ellensúlyozását szolgálja. Egy másik tényezõ is

17 E tanulmány bõvebb � kéziratos � változatához tartozó függelékben részletesen beszámolunk a szóban
forgó órakereseti adat létrehozásának lépéseirõl és az említett t-próbák eredményeirõl (lásd Kertesi
[1994]).
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növelheti a fõváros, illetve a városok bérszínvonalát a falvakéhoz képest. Ez pedig nem
másnak, mint a különbözõ tudásszintet igénylõ termelési folyamatokban érvényesülõ
externális hatásoknak a következménye. A munkahelyek egy tekintélyes része ugyanis
olyan, hogy bennük � optimális esetben � nagyjából azonos tudásszintû embereknek
kell kooperálniuk egymással (Leontief-technológia). Leontief-technológia esetében
ugyanis mindig a legalacsonyabb határtermelékenységû tényezõ a termelés legszûkebb
keresztmetszete � ami nyilvánvalóan érvényes a munkaerõ különbözõ fajtáira (például a
különbözõ szakmák képviselõire) is. Ha pedig ez így van, akkor óriási jelentõsége van
a foglalkoztatottak megfelelõ szelekciójának és párosításának abban, hogy a munkahe-
lyeken belül megfelelõ tudásszintû dolgozók kooperáljanak egymással. Az említett po-
zitív externális hatás ugyanis kizárólag ezáltal tud érvényre jutni. Ez úgy függ össze a
települések méretével, hogy az urbanizáltabb településeken a különbözõ tudásszintû
(iskolai végzettségû) emberek szélesebb skálája fordul elõ, mint a kis településeken.
Minél nagyobb ez a változatosság, annál jobbak az esélyek arra, hogy az optimális
munkamegosztási és kooperációs követelményeknek megfelelõ szelekció végbemenjen
a munkahelyeken belül. Ennek a hozadékán természetesen osztoznak a munkaadók és a
munkavállalók, ami természetesen emelni fogja az urbanizáltabb települések átlagos
bérszínvonalát.

Egy másik összefüggés, amely � várakozásaink szerint � érvényesülni fog a lakóhely
jellege és az egyéni bérek között, nem más, mint a lokális munkanélküliségi ráták és az
egyéni bérek közti inverz összefüggés. A szakirodalomban ezt bérgörbének (wage curve)
nevezik, és létezését egy sor ország esetében empirikusan is igazolták.18

Az iparág hatását leginkább a kiegyenlítõ bérkülönbségek elméletének oldaláról kö-
zelíthetjük meg. A különbözõ iparágak által kínált álláshelyek heterogenitása (a lehetõ
legtágabban értelmezett munkakörülmények heterogenitása) ugyanis igen nagy mérté-
kû. Ez a heterogenitás az iparágak bérszínvonalában oly módon nyilvánul meg, hogy �
egyensúlyi állapotban � az átlagosnál rosszabb munkakörülményeket nyújtó iparágak-
ban az átlagosnál magasabb bérekkel tudják csak a munkaadók a dolgozókat a kedvezõt-
len munkakörülményekért kompenzálni; a kedvezõbb munkakörülményû iparágakban

18 Lásd: Blanchflower�Oswald [1990], [1992], Groot és szerzõtársai [1992], Wagner [1994]. A bérgörbe
létezése melletti empirikus bizonyítékok azonban távolról sem jelentik azt, hogy a kérdéses összefüg-
gés közgazdasági interpretációja is egyértelmû lenne. A standard értelmezés az ösztönzõ bérek (efficiency
wages) létezésének közvetett bizonyítékait véli a szóban forgó szabályszerûségben fölfedezni. Az ér-
velés � dióhéjban � így fest: ha a helyi munkanélküliségi ráta alacsony, akkor a munkaadók kénytele-
nek � legalábbis a szakértelmet igénylõ állásokban � szuprakompetitív (ösztönzõ) béreket fizetni, ha
elfogadható teljesítményhez vagy minõségi munkához kívánnak jutni. Ezzel szemben, ha a munkanél-
küliségi ráta értéke magas a lokális piacon, akkor az álláselvesztés kockázatának fegyelmezõ ereje is
nagy. Így a munkáltatók kevésbé kényszerülnek rá, hogy ösztönzõ bérekkel növeljék az egyéni teljesít-
ményeket (lásd Shapiro�Stiglitz [1984]). Ennek az értelmezésnek azonban ellentmondani látszanak a
magyarországi tapasztalatok: a bérek ugyanis már a munkanélküliség megjelenése elõtt sok-sok évvel
is alacsonyabbak voltak olyan régiókban, ahol késõbb a munkanélküliség magasra nõtt. Ráadásul a
lokális munkanélküliségi ráták nagysága és az átlagos bérek változása között sem találunk szignifikáns
kapcsolatot. Erre az összefüggésre Köllõ János hívta föl a figyelmemet (lásd Köllõ [1992]).
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pedig alacsonyabb bérekkel tudják velük az elõnyösebb munkavállalási feltételeket �meg-
fizettetni�.

Végül a regresszióban két kontrollváltozót szerepeltetünk: a nem és az etnikai hova-
tartozás dummy változóját. A bérkülönbségeknek az a része, amit modellünk keretein
belül ezeknek és csakis ezeknek a változóknak vagyunk képesek betudni, potenciálisan
két hatást hordozhat: egyrészt a munkapiaci diszkrimináció hatását, másrészt a munka-
helyeken alkalmazott tudásnak azt a részét, melyet az emberi tõke rendelkezésükre álló
durva változóinak segítségével nem lehet kvantifikálni. Minél nagyobb összességében
ez a hatás, annál valószínûbb, hogy benne a diszkrimináció is szerepet játszik.

Tekintsük tehát magát a regressziós modellt (1.9. táblázat)! A modell illeszkedése
megfelel a nemzetközi standardnak � egyéni szintû béregyenletek esetében 20 százalék
körüli R2 jónak számít �, az F-próba szignifikáns, és a paraméterbecslések (t-próbák) is
mind szignifikánsak.19 Ami elõrejelzéseinket illeti, azok rendre teljesültek. Az életkor
paramétere pozitív, a kornégyzeté negatív, az iskolázottsági változók paraméterei (a 8
általános paraméterét referenciának, azaz nullának tekintve, gyorsuló ütemben növe-
kednek az iskolázottság emelkedésének függvényében). Ezek a tényezõk � a cigány
foglalkoztatottak alacsony átlagéletkora és iskolázatlansága miatt � nyilvánvalóan fo-
kozzák a cigány�nem cigány kereseti különbségeket.

Ami a lakóhely hatását illeti, ott is teljesültek az elõrejelzések: a budapesti lakóhely-
nek tulajdonítható bérelõny a nem cigány dolgozók béreinek mintegy 10 százalékát teszi
ki, a helyi munkanélküliségi ráták értéke (TMNRATA2 = 10�20 százalék; TMNRATA3 = 20+
százalék) pedig � a vártnak megfelelõen � inverz összefüggésben áll az egyéni bérekkel.
Mivel a cigányok erõsen alulreprezentáltak az urbanizáltabb településeken, és fölülrep-
rezentáltak a válság által súlyosan érintett területeken, térbeli elhelyezkedésük nyilván-
valóan mindkét oknál fogva rontja béresélyeiket. Hogy ez a hatás a két csoport közti
bérkülönbség hány százalékát teszi ki, azt ugyanúgy csak a modell dekompozíciója
alapján állapíthatjuk meg, mint a cigány�nem cigány dolgozók iparági megoszlásának
eltérésébõl adódó bérkülönbségek mértékét. Végül elég tekintélyes mértékûnek látszik
a nemnek és az etnikai hovatartozásnak tulajdonítható hatás: az elõbbi durván az átlag-
keresetek 15, az utóbbi 6 százalékát teszi ki.

Térjünk rá voltaképpen tárgyunkra, a nem cigány�cigány kereseti különbségek össze-
tevõkre bontására! A dekompozíciót az elsõ fejezetben ismertetett eljárás szerint vé-
geztük el. A két csoport közti nyers átlagos órakereseti különbségek mértéke durván

19 A modellt ellenõrzésképpen súlyozás nélkül is lefuttattuk (N = 16 440). A kiigazított R2 értéke (19,24
százalék) pontosan megegyezik a súlyozott modellével. A paraméterek értékében egy forintot a legrit-
kább esetben meghaladó eltéréssel ugyanazokat az értékeket kaptuk, mint a súlyozott modellben, és a
paraméterek közül egyedül a VÁROS, illletve az iparági dummyk közül az OKTATÁS és az EGÉSZSÉG

változók értékére kaptuk nem szignifikáns becslést. Megjegyezzük azonban, hogy e változók paramé-
terértéke a súlyozott modellben meglehetõsen alacsony [β(VÁROS) = 1,88 forint, β(OKTATÁS) = 2,84
forint, β(EGÉSZSÉG) = 0,78 forint] volt. Így az a tény, hogy a szóban forgó értékek a súlyozatlan
modellben nem lettek szignifikánsak (nullától nem különböztethetõk meg), alig befolyásolja a súlyo-
zott modell dekompozíciója alapján levont következtetéseinket.
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1.9. táblázat
A kereseti egyenlõtlenség modellje, lineáris regresszió
(függõ változó: ORAKER)

Független Standard 95 százalékos
változó

Koefficiens
hiba

t P > |t|
konfidenciaintervallum

NEM 16,551 0,062 266,706 0,000 16,430 16,673
KOR 1,714 0,016 109,332 0,000 1,684 1,745
KORNEGYZ �0,014 0,000 �70,973 0,000 �0,105 �0,014
LISKVY12 �8,116 0,227 �35,790 0,000 �8,561 �7,672
LISKVY4 6,613 0,081 81,343 0,000 6,454 6,772
LISKVY5 19,654 0,079 250,185 0,000 19,500 19,808
LISKVY6 52,779 0,100 525,642 0,000 52,582 52,976
VÁROS 1,875 0,069 27,340 0,000 1,741 2,010
BP 9,728 0,099 98,101 0,000 9,534 9,923
TMNRATA2 �4,583 0,069 �66,601 0,000 �4,717 �4,448
TMNRATA3 �9,205 0,125 �73,492 0,000 �9,450 �8,960
BÁNYÁSZAT 24,711 0,267 92,389 0,000 24,186 25,235
ÉLELMISZER 11,042 0,152 72,575 0,000 10,744 11,340
TEXTIL 5,701 0,163 34,938 0,000 5,382 6,020
FA, PAPÍR 11,520 0,221 52,076 0,000 11,087 11,954
VEGYIPAR 22,966 0,198 116,211 0,000 22,579 23,353
KOHÁSZAT 10,818 0,191 56,521 0,000 10,443 11,193
GÉPIPAR 11,486 0,149 77,005 0,000 11,193 11,778
EGYÉB FELD. 9,471 0,252 37,608 0,000 8,977 9,965
VILL. ENERG. 16,588 0,190 87,340 0,000 16,216 16,960
ÉPÍTÕIPAR 16,528 0,156 106,097 0,000 16,223 16,833
KERESK. 8,305 0,123 67,439 0,000 8,064 8,546
SZÁLLÍTÁS 16,199 0,146 110,837 0,000 15,913 16,486
TÁVKÖZLÉS 10,287 0,211 48,733 0,000 9,873 10,700
OKTATÁS 2,841 0,140 20,361 0,000 2,567 3,114
EGÉSZSÉG 0,784 0,148 5,276 0,000 0,492 1,074
EGYÉB TERC 13,994 0,121 115,320 0,000 13,756 14,232
CIGÁNY �6,891 0,199 �34,680 0,000 �7,281 �6,502
Konstans 24,432 0,323 75,571 0,000 23,799 25,066

A súlyozott megfigyelések száma = 2 908 622.
F(28; 2 908 593) = 24 748,22, Prob > F = 0,0001.
R2 = 0,1924, Kiigazított R2 = 0,1924.

20 forint (n = 101 forint; c = 82 forint). A cigányok kereseti hátránya mintegy 20 szá-
zalékos. Modellünk körülbelül ugyanekkora különbséget jelez elõre. Ha most az elõre
jelzett bérkülönbséget összetevõire bontjuk, a következõket látjuk (1.10. táblázat).

A bérkülönbségek durván kétharmadára tudunk magyarázatot találni. A cigányok
kétharmad részt azért keresnek kevesebbet, mert iskolázatlanok, és a gazdasági válság
által sújtott, elmaradott, falusias településeken élnek, továbbá mert fiatalabbak, mint a
nem cigány munkavállalók. Pozícióikat � ha ezt egyáltalán lehet mondani � némileg
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javítja az a tény, hogy a cigányok között több a férfi munkavállaló, és némileg fölülrep-
rezentáltak a magasabb átlagbéreket fizetõ (de persze rossz munkakörülményeket nyúj-
tó) iparágakban. A két csoport közti kereseti különbségek mintegy egyharmadával nem
tudunk elszámolni. (Ezek egy része � jobb modell birtokában � esetleg betudható lenne
a jelen modell szempontjából látens emberitõke-változók hatásának, más része viszont
kizárólag diszkriminációnak lenne tekinthetõ. A kettõ közti arányról természetesen semmit
sem tudunk.) Így végsõ következtetésként annyit mondhatunk: modellünk keretein belül
a diszkrimináció mértéke a kereseti különbségek legföljebb egyharmadára tehetõ.

KÖVETKEZTETÉSEK

Foglaljuk össze érvelésünk tanulságait! Tanulmányunkban három szempontból vizsgál-
tuk meg a cigányság munkaerõ-piaci helyzetét: megvizsgáltuk a cigány népesség gazda-
sági aktivitását, foglalkoztatását és kereseti helyzetét. A következõ eredményekre jutot-
tunk. Az aktív korú cigányok gazdasági aktivitása mintegy 7 százalékkal alacsonyabb a
nem cigány népesség aktivitásánál. Ez a különbség � ami egyébként a hétköznapi véle-
kedésekben számos elõítélet forrása � teljes egészében betudható a cigány és nem ci-
gány csoport belsõ összetételében mutatkozó különbségeknek, s azon belül is mindenek-
elõtt a cigányság hatalmas mértékû iskolai lemaradásának. Mi több, az általunk felállí-
tott modell egyenesen azt jelzi, hogy a megfigyelt mértékû csoportközi különbségekbõl
nem 7, hanem jóval nagyobb � 9-10 százalékos � aktivitásiráta-különbség következnék.
Ez a különös eredmény egyenesen a cigány etnikum nagyobb munkavállalási hajlandó-
ságára utal, természetesen mindazokkal a fenntartásokkal, ami a reziduális tényezõk
preferenciaként való értelmezésével szemben bármely modell kapcsán fölmerülhetnek.

Mégis mintha az elõzõ következtetést támasztaná alá munkakeresési modellünk is.
Ott épp egy ellentétes elõjelû különbséget próbáltunk komponenseire bontani. A megfi-
gyelés az volt, hogy a munkával nem rendelkezõ aktív korú cigányok körében több mint
másfélszer akkora valószínûséggel fordulnak elõ aktívan munkát keresõ személyek,

1.10. táblázat
A kereseti egyenlõtlenség modelljének dekompozíciója
(19,35 forint = 100 százalék)

Az adott tényezõnek betudható
Tényezõ

kereseti különbség (százalék)

Demográfia 6,15
Iskolázottság 45,53
Lakóhely 14,75
Iparág �2,03

Az attribútumoknak betudható 64,39
Az etnikai hovatartozásnak betudható 35,61

Teljes különbség 100,00
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mint a hasonló módon körülhatárolt nem cigány népességen belül. Akárcsak az aktivitá-
si modellben, itt is elõször azzal a gyanúval éltünk, hogy ez a különbség � habár fordí-
tott elõjellel � merõben látszólagos, és egy gondosabb elemzéssel visszavezethetõ a
közgazdaságilag értelmezhetõ attribútumokban megfigyelhetõ különbségekre. Várako-
zásaink egyértelmûen nem teljesültek. Noha az beigazolódott, hogy a cigány népesség
körében megfigyelhetõ magasabb keresési valószínûség részben a cigányság eltérõ de-
mográfiai összetételére vezethetõ vissza, ennek azonban szögesen ellentmond az a kö-
rülmény, hogy a magas gyermekszám, az alacsony iskolai végzettség és a területi elosz-
lás a cigányokat egyenesen alacsonyabb munkakeresési hajlamra predesztinálja. A két
hatás lényegében kioltja egymást. Összességében tehát a nyers különbségeknek mintegy
90 százalékát kitevõ � hatalmas � reziduális tényezõvel kell számolnunk. Ez pedig arra
utal � a reziduális tényezõk legóvatosabb interpretációja mellett is �, hogy a cigányok
nagyobb munkakeresési hajlandóságának értelmezésekor nem hivatkozhatunk arra, hogy
az csakis a cigány és nem cigány népesség belsõ összetételének különbözõségébõl adódik.

Az aktivitási és a munkakeresési modell tapasztalatai tehát � egybehangzó módon �
csattanós empirikus cáfolatát adják annak a rosszindulatú, elõítéletes klisének, amely a
cigányok relatíve alacsony aktivitási rátájában, illetve relatíve magas munkanélküliségi
rátájában a cigány emberek alacsony szintû szorgalmának jeleit látja.

A munkanélküliségi esélyekben óriási mértékû különbséget tapasztaltunk a cigány
kisebbség és a nem cigány többség között. A reményvesztett (vagy passzív) munkanél-
külieket is a munkanélküliek közé sorolva, ez a különbség csaknem három és félszeres.
Ennek az igen nagy mértékû esélyegyenlõtlenségnek a forrásai után kutatva, ismét a há-
rom jól ismert tényezõvel találtuk szemben magunkat: a cigányság foglalkoztatási esé-
lyei részben azért olyan csekélyek, mivel az országos átlagnál lényegesen iskolázatla-
nabbak, illetve lakóhelyüket és tipikus munkahelyeiket tekintve, erõteljesen koncentrá-
lódnak az ország válság sújtotta régióiban és iparágaiban. Mindazonáltal ezeknek a
közgazdaságilag jól értelmezhetõ � munkakeresletet csökkentõ, illetve az álláskeresést
drágító � hatásoknak a nagyságrendje messze nem elegendõ arra, hogy akárcsak fele-
részt megmagyarázzuk a megfigyelhetõ munkanélküliségiráta-különbségeket. E modell
esetében is igen jelentõs mértékû reziduum marad megmagyarázhatatlanul. Nehéz kitér-
ni az elõl az értelmezés elõl, hogy a megfigyelhetõ munkanélküliségi ráták közti különb-
ség mintegy felét-kétharmadát kitevõ reziduális hatásban ne lássuk a munkaerõ-piaci
diszkrimináció jeleit is.

Végül a kereseti egyenlõtlenségek okai után kutatva, a következõket tapasztaltuk.
A cigányság bérszínvonala � órakeresetekben mérve � mintegy 20 százalékkal marad el
a nem cigány foglalkoztatottak béreitõl. Ez a lemaradás a munkanélküliségi esélyegyen-
lõtlenségekhez képest sokkal nagyobb mértékben (mintegy kétharmad részben) vezethe-
tõ vissza � döntõen megint csak � iskolázottsági és területi különbségekre. Az etnikai
hovatartozásnak betudható � vagyis modellünk keretein belül semmilyen közgazdasági-
lag értelmezhetõ tényezõvel nem magyarázható, s ezért diszkrimináció eredményének is
tekinthetõ � kereseti egyenlõtlenség mértéke legföljebb egyharmad részre tehetõ.

Az a körülmény, hogy a diszkrimináció � vélhetõen � erõsebben érvényesül az elbo-
csátások és a felvételek esetében, mint a munka javadalmazásában, elég jól értelmezhe-
tõnek tûnik. Az elbocsátások, s � ma már mind inkább � a felvételek olyan elsõdleges
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szelekciós mechanizmusként mûködnek, amellyel a munkaadók � a munkaerõ-piaci de-
konjunktúra állapotában � igen alaposan megszûrik alkalmazott munkaerõ-állományu-
kat. S minthogy a munkaadók statisztikai alapon20 úgy okoskodnak, hogy a cigányok
körében kisebb eséllyel találnak céljaiknak megfelelõ dolgozókat, a fölvételnél diszkri-
minálni fogják õket, ha egyszer a költségesebb egyéni felvételi szûrõk alkalmazásától,
éppen azoknak magasabb költsége miatt, eltekintenek. Az pedig természetes, hogy azokkal
a cigány dolgozókkal, akik ezen a szigorú szûrõn már átjutottak, a bérdiszkrimináció
mértéke lényegesen kisebb mértékû lesz.

A tanulmány végére érve, megpróbáljuk összefoglalni gondolatmenetünk társadalom-
politikai jellegû következményeit. A cigányság foglalkoztatási és kereseti lehetõségeit va-
lójában három tényezõ rontja: az iskolai lemaradás, a területi hátrányok és a diszkrimi-
náció. A terápiának is erre a három tényezõre kell irányulnia. Valamennyi közül a
legfontosabb � véleményünk szerint � az iskolai lemaradás felszámolása. Bár igen radi-
kális terápiának tûnik, ennek legjobb eszköze nem más, mint a középiskolai � igen: a
középiskolai � képzés kötelezõvé tétele, és ezzel párhuzamosan a kötelezõ iskolai kép-
zés kiterjesztése 18 éves korig.21 Minthogy a cigányok továbbtanulási esélyegyenlõtlen-
sége az iskolai hierarchiának épp ezen a pontján a legnagyobb,22 a változtatásra is itt van
a legnagyobb szükség. Egy ilyen reform várható hasznáról minden közgazdasági érvnél

20 A statisztikai diszkrimináció alkalmazása természetesen nem feltétlenül a munkáltató személyes ro-
konszenvein vagy elõítéletein múlik. Pusztán arról van szó, hogy � mivel a felvételi döntésekhez a
munkaadó nem rendelkezik tökéletes információkkal a felvétel elõtt álló dolgozó várható teljesítmé-
nyérõl � a rendelkezésére álló egyéni szintû információk mellett korábban felvett dolgozóinak teljesít-
ményadatait értékelve, csoportszintû információkat is igénybe vesz, amikor egy konkrét egyén felvé-
telérõl dönt. Ha az ex post regisztrált átlagos teljesítményadatok jól korrelálnak bizonyos ex ante
megfigyelhetõ ismérvekkel (iskolai végzettséggel, nemmel, életkorral, etnikai hovatartozással), akkor
nem egyéni rokonszenvei miatt fogja preferálni vagy diszpreferálni bizonyos csoportok képviselõit a
felvételi döntéseknél, hanem azért, mert a szóban forgó egyénnel kapcsolatos alaposabb információk
megszerzése sok esetben jóval költségesebb, mint az említett csoportszintû információ igénybevétele.
Lásd Phelps [1972], Aigner�Cain [1977] és Cain [1986]. Magyarul lásd Kertesi [1993] 5. fejezet.

21 Nem tekintjük feladatunknak, hogy e helyütt amellett érveljünk, milyen haszonnal járna ez � hatalmas
költségekkel is természetesen � az egész ország gazdasági fejlõdésére nézve. Az oktatás-gazdaságtan
kutatói közül ezt már sokan kifejtették. Lásd Halász Gábor és Tímár János fontos írását ([1994] 18.,
24. o.). A mi tanulmányunk a cigányokról szól; a problémát elegendõ itt az õ szempontjukból végig-
gondolni. Megjegyezzük továbbá, hogy a jelen kötet 7. tanulmányában részletesen foglalkozunk a
cigányság iskolázottsági helyzetével. Ott � hosszabb idõsorokra támaszkodva � próbáljuk alaposabban
alátámasztani a fent javasolt reform szükségességét.

22 Hogy az arányokról némileg képet alkothassunk, álljon itt néhány viszonylag friss adat. Amíg az 1992/
93. tanévben az elõzõ évben nyolc általánost végzett cigány gyerekeknek mindössze 30,5 százaléka
tanult tovább szakmunkásképzõben (26,8 százalék) és középiskolában (3,7 százalék), addig a nem
cigány gyerekeknek 98,7 százaléka tanult tovább szakmunkásképzõben (41,2 százalék) és középisko-
lában (57,5 százalék). Minthogy a középfokú továbbtanulás a nem cigány gyerekek körében majd-
hogynem 100 százalékosnak mondható, némi túlzással azt mondhatnánk, hogy a középfokú képzés
egységessé és kötelezõvé tétele � az amerikai high school rendszerhez hasonlóan � gyakorlatilag a
cigány gyerekek továbbtanulását szolgálná. Már halljuk is az ellenérveket a cigány gyerekek várható
lemorzsolódásáról. Erre nyilvánvalóan számítania kell egy ilyen léptékû iskolareformnak. Ilyen mérvû
lemaradást felszámolni azonban egy kezdeti nagy lökés nélkül � véleményünk szerint � teljesen lehe-
tetlen. Eközben természetes, hogy az iskolarendszer egésze fajlagosan nagyobb veszteségekkel tud
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többet árul el az Egyesült Államok tapasztalata, ahol a második világháború utáni évek-
tõl a nyolcvanas évekig (a középiskolai képzés kötelezõvé tétele és az iskolai szegregá-
ció felszámolása nyomán) a fekete népesség példátlan mértékû iskolai felzárkózása kö-
vetkezett be, amelynek következtében egy széles fekete középosztály is kialakult (Smith�
Welch [1986], [1989]).

A területi egyenlõtlenségek speciálisan cigány népességet érintõ következményeinek
enyhítése igen nehéz feladat. E sorok írója nemigen lát lehetõséget olyan terápiákra ezen
a téren, amelyek különböznének az érintett cigány és nem cigány népesség esetében.

A diszkrimináció felszámolásában, illetve a diszkrimináció következményeinek eny-
hítésében azonban igen sok tennivaló akad. Mindenekelõtt a törvényhozás kötelessége
lenne egy munkaerõ-piaci diszkriminációt is tiltó külön diszkriminációellenes törvény
megalkotása. Ez a törvény explicit módon szankcionálná az elbocsátások és a
keresetmegállapítás területén érvényesülõ faji (és persze egyéb) megkülönböztetéseket.
Másrészt szükség lenne olyan � már a munkaügyi szabályozást érintõ � intézkedésekre
(gyûjtõnéven: pozitív diszkriminációs programokra), amelyek a munkáltatók részére
nyújtott kedvezményekkel (mindenekelõtt adókedvezményekkel) támogatnák a cigány
dolgozók alkalmazását. Ilyen jellegû programok természetesen kizárólag önkéntes ala-
pon mûködhetnének. Egyedül az érintett cigány dolgozók lennének hivatottak eldönte-
ni, kívánnak-e cigányságuk nyílt vállalásával a szóban forgó programok elõnyeiben
részesülni.
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FÜGGELÉK

F1.1. táblázat
Definíciók és magyarázatok a tanulmányban használt fogalmakhoz és változókhoz

KOR korév
Aktív korú 15 ≤ KOR ≤ 74 (a továbbiakban valamennyi definíció az aktív korúak

kategóriáján belül van értelmezve)
Állásnélküli a megkérdezés elõtti héten nem végzett legalább egyórányi

jövedelembiztosító munkát, és nem is volt olyan rendszeres munkája,
amelytõl a szóban forgó héten távol lett volna

Foglalkoztatott a megkérdezés elõtti héten legalább egyórányi jövedelmet biztosító
munkát végzett, illetve rendelkezett olyan munkahellyel, ahonnan
átmenetileg távol volt

AKTMKER 1, ha az állás nélküli személy a megkérdezés elõtti négy hét folyamán
aktívan keresett munkát (munkaközvetítõt keresett fel, hirdetést adott
fel, hirdetésre válaszolt),
0, ha nem keresett aktívan munkát

Munkanélküli a megkérdezés elõtti héten nem dolgozott, és nem is volt olyan munkája,
amelytõl átmenetileg távol lett volna; és a megkérdezés elõtti négy hét
folyamán aktívan keresett munkát; továbbá két héten belül munkába
tudott volna állni, ha talált volna megfelelõ állást; illetve már talált
magának munkát, ahol 30 napon belül dolgozni kezd

Passzív (vagy reményvesztett munkanélküli): a gazdaságilag nem aktívak
munka nélküli (nem foglalkoztatottak és nem munkanélküliek) csoportján
belül azok, akik szeretnének ugyan dolgozni, és képesek is lennének
erre, de koruk,szakképzetlenségük stb. miatt az álláskeresést eleve
reménytelennek ítélik

AKTIV (vagy tágabb 1, ha a foglalkoztatott vagy munkanélküli, vagy passzív
értelemben vett munkanélküli
aktív) 0, ha egyik sem

MKNELK 1, ha munkanélküli vagy passzív munkanélküli
0, ha egyik sem

NEM 1, ha férfi, illetve 0, ha nõ

FIATAL 1, ha 15 ≤ KOR ≤ 24, illetve 0, ha 25 ≤ KOR ≤ 74

IDÕS 1, ha 55 ≤ KOR ≤ 74, illetve 0, ha 15 ≤ KOR ≤ 54

HÁZAS 1, ha házas vagy együttélõ élettárs
0, ha egyik sem

GYSZÁM együtt élõ gyermekek száma [gyermek: KOR ≤ 16 [vagy KOR > 16 és
nappali tagozatos tanuló)]
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F1.1. táblázat
Definíciók és magyarázatok a tanulmányban használt fogalmakhoz és változókhoz

LISKVY1�6 legmagasabb, befejezett iskolai végzettség (dichotóm változók:
1, ha igen, illetve 0, ha nem)
LISKVY1 = 0 osztály
LISKVY2 = 1�7 osztály
LISKVY3 = 8 osztály
LISKVY4 = szakmunkásképzõ, szakiskola
LISKVY5 = középiskola (gimnázium, technikum, szakközépiskola, polgári)
LISKVY6 = felsõfokú tanintézet

TMNRATA1�3 településszintû munkanélküliségi ráta (t) kategorizált értékei
(dichotóm változók: 1, ha igen, illetve 0, ha nem). Képzésérõl lásd
a 12. lábjegyzetet!
TMNRATA1 = t < 10 százalék
TMNRATA2 = 10 százalék ≤ t < 15 százalék
TMNRATA3 = 15 százalék ≤ t

IMNRATA1�4 iparági szintû munkanélküliségi ráta (i) kategorizált értékei
(dichotóm változók: 1, ha igen, illetve 0, ha nem). Képzésérõl lásd
a 14. lábjegyzetet!
IMNRATA1 = i < 5 százalék
IMNRATA2 = 5 százalék ≤ i < 10 százalék
IMNRATA3 = 10 százalék ≤ i < 15 százalék
IMNRATA4 = 15 százalék ≤ i

ORAKER a jelenleg foglalkoztatottak fõmunkahelyrõl származó múlt havi nettó
keresete osztva az általában ledolgozott heti óraszám négyszeresével
(a változó nincs értelmezve azokra, akik általában �nagyon változó�
óraszámban dolgoznak hetente).
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F1.2. táblázat
Az aktivitásmodell (aktív korúak) és a munkakeresési modell (állásnélküli aktív korúak) változóinak
átlagos értékei (és szórásai), súlyozott értékek

Aktív korúak Állás nélküli aktív korúak
Változó

nem cigány cigány nem cigány cigány

AKTÍV 0,570 0,503 0,122 0,203
NEM 0,477 0,491 0,419 0,440
KOR 42,046 36,111 45,677 36,920

(16,515) (15,021) (19,897) (16,493)
FIATAL 0,193 0,273 0,254 0,304
IDÕS 0,266 0,161 0,463 0,208
HÁZAS 0,648 0,647 0,563 0,612
GYSZÁM 0,828 1,429 0,707 1,467

(0,958) (1,384) (0,964) (1,461)
LISKVY1 0,003 0,051 0,006 0,069
LISKVY2 0,110 0,271 0,201 0,331
LISKVY3 0,359 0,468 0,472 0,483
LISKVY4 0,193 0,121 0,106 0,070
LISKVY5 0,238 0,072 0,173 0,044
LISKVY6 0,096 0,017 0,042 0,003
BP 0,204 0,104 0,191 0,095
VÁROS 0,430 0,300 0,409 0,270
KÖZSÉG 0,365 0,597 0,400 0,635
TMNRATA1 , � , � 0,404 0,190
TMNRATA2 , � , � 0,486 0,467
TMNRATA3 , � , � 0,110 0,342

Súlyozatlan
esetszám 44 060 1 761 23 515 1 272

Súlyozott
esetszám 7 370 400 273 485 3 700 931 193 593
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F1.3. táblázat
A munkanélküliség-modell (tágabb értelemben vett aktívak) és a kereseti egyenlõtlenség modellje
(órakereseti adattal rendelkezõ foglalkoztatottak) változóinak átlagos értékei (és szórásai),
súlyozott értékek

Tágabb értelemben vett aktívak Órakereseti adattal

Változó (AKTÍV = 1) rendelkezõ foglalkoztatottak

nem cigány cigány nem cigány cigány

MKNÉLK 0,131 0,435 � �
ÓRAKER � � 101,209 81,911

� � (52,561) (49,104)
NEM 0,544 0,628 0,525 0,611
KOR 37,884 32,540 38,108 33,921

(11,254) (10,462) (10,709) (9,823)
KORNEGYZ � � 1566,891 1247,093

� � (839,485) (708,517)
FIATAL 0,150 0,259 0,130 0,195
IDÕS 0,065 0,036 0,057 0,031
HÁZAS 0,711 0,686 � �
GYSZÁM 0,937 1,459 � �

(0,937) (1,275) � �
LISKVY1 0,000 0,017

0,015 0,095
LISKVY2 0,021 0,186
LISKVY3 0,258 0,486 0,245 0,446
LISKVY4 0,290 0,190 0,288 0,265
LISKVY5 0,295 0,090 0,306 0,136
LISKVY6 0,137 0,031 0,146 0,058
BP 0,212 0,106 0,198 0,101
VÁROS 0,448 0,321 0,461 0,360
KÖZSÉG 0,340 0,573 0,341 0,539
TMNRATA1 0,462 0,228 0,466 0,257
TMNRATA2 0,461 0,496 0,465 0,510
TMNRATA3 0,077 0,276 0,069 0,233
IMNRATA1 0,280 0,174 � �
IMNRATA2 0,320 0,243 � �
IMNRATA3 0,298 0,379 � �
IMNRATA4 0,079 0,096 � �
MEZÕGAZD. � � 0,088 0,110
BÁNYÁSZAT � � 0,012 0,029
ÉLELMISZER � � 0,055 0,077
TEXTIL � � 0,047 0,057
FA, PAPÍR � � 0,019 0,024
VEGYIPAR � � 0,026 0,023
KOHÁSZAT � � 0,028 0,031
GÉPIPAR � � 0,060 0,052
EGYÉB FELD. � � 0,014 0,019
VILL.ENERG. � � 0,029 0,044
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F1.3. táblázat (folytatás)
A munkanélküliség-modell (tágabb értelemben vett aktívak) és a kereseti egyenlõtlenség modellje
(órakereseti adattal rendelkezõ foglalkoztatottak) változóinak átlagos értékei (és szórásai), súlyozott
értékek

Tágabb értelemben vett aktívak Órakereseti adattal

Változó (AKTÍV = 1) rendelkezõ foglalkoztatottak

nem cigány cigány nem cigány cigány

ÉPÍTÕIPAR � � 0,051 0,070
KERESK. � � 0,152 0,139
SZÁLLÍTÁS � � 0,064 0,066
TÁVKÖZLÉS � � 0,022 0,016
OKTATÁS � � 0,101 0,073
EGÉSZSÉG � � 0,066 0,045
EGYÉBTERC � � 0,166 0,124

Súlyozatlan
esetszám 23 677 864 16 070 370

Súlyozott
esetszám 4 204 155 137 456 2 849 167 59 455
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2. A MUNKANÉLKÜLISÉG REGIONÁLIS
EGYENLÕTLENSÉGEI MAGYARORSZÁGON
1990 ÉS 1995 KÖZÖTT
A foglalkoztatási diszkrimináció és az emberi tõke
váltakozó szerepe

Társszerzõ: Ábrahám Árpád

Tanulmányunkban a munkanélküliség regionális egyenlõtlenségeit vizsgáljuk az 1990
és 1995 közötti idõszakban. Megpróbáljuk kimutatni, hogy a szóban forgó különbségek
milyen mértékben vezethetõk vissza a régiók munkaerõ-állományának eltérõ iskolázott-
ságára, és milyen mértékben tulajdoníthatók a magyarországi cigány népesség egyenet-
len területi eloszlásának, illetve a cigány dolgozókkal szembeni munkapiaci diszkrimi-
nációnak. Noha e két tényezõ (köztudottan) egymással is összefügg � az ország ala-
csony iskolázottságú körzeteiben többnyire átlagot meghaladó cigány népesség él �,
mint látni fogjuk, mindkét tényezõ fontos önálló szerepet is játszik a regionális munka-
nélküliségi ráták különbségeinek magyarázatában. Mi több: talán õk a regionális egyen-
lõtlenségek legfontosabb komponensei.

Az ilyen fajta vizsgálat nem elõzmények nélküli Magyarországon. Hasonló típusú
adatbázisra támaszkodva, Fazekas Károly [1993] keresztmetszeti adatok alapján arra az
eredményre jutott, hogy a munkanélküliség regionális különbségei alapvetõen két té-
nyezõre vezethetõk vissza: az ország körzeteinek eltérõ vállalkozói és ipari kapacitásá-
ra. A két tényezõ közül õ a vállalkozási kapacitás hatását találta erõsebbnek. A tanulmá-
nyunkban alkalmazott megközelítés két szempontból is különbözik Fazekasétól. Vizs-
gálódásunk a területi különbségek meghatározó tényezõinek idõbeli alakulására irányul,
továbbá az elemzésbe bevont tényezõk mérésekor nem éltünk a változók fõkomponens-
elemzés révén történõ sûrítésének eszközével. Az elemzés idõbeli kiterjesztése számos
módszertani és adatproblémát hozott felszínre. 1. Nem alkalmazhattuk a problémára
kidolgozott általánosan elfogadott módszertant: a munkanélküli-állományba való be-
áramlás és kiáramlás elkülönült vizsgálatát (Hall [1972], Svejnar és szerzõtársai [1995]),
mivel ki- és beáramlási adatok csak országos és megyei szinten állnak rendelkezésre;
ennél tágabb bontásban nem. Megfelelõ áramlási adatok hiányában meg kellett eléged-
nünk az állományadatok használatával, melyek heterogén ki- és beáramlási folyamatok
eredõiként állnak elõ. 2. További nehézséget jelentett, hogy az általunk használt magya-
rázó változók közül mindössze egynek volt idõdimenziója. Ez egyrészt mérési problé-
mákat okozott, másrészt megnehezítette eredményeink értelmezését is. 3. A legsúlyo-
sabb problémát azonban kétségkívül az jelentette, hogy nem támaszkodhattunk valami-
lyen, széles körben használt és elfogadott elméleti modellre. Mivel Magyarországon
egyelõre nem alakult ki a munkanélküliség természetes rátája, így a természetes ráta
körüli ingadozások idõbeli és keresztmetszeti alakulását sem vizsgálhattuk a piacgazda-
ságokban megszokott módon. Lehetõségünk nyílt azonban arra, hogy megvizsgáljuk a
rendszerváltozás után gyorsan felfutó munkanélküliség idõbeli dinamikáját és a regio-
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nálisan eltérõ idõbeli pályák valószínû okait. Megfelelõ elméleti modell hiányában beér-
tük egy egyszerû statisztikai modell használatával. Mivel a fenti adatproblémák csak
erõsen leegyszerûsített módszertani apparátus használatát tették lehetõvé, az alábbiak-
ban csak azokat az eredményeinket mutatjuk be, amelyek kellõen robusztusnak bizo-
nyultak.

Tanulmányunk fölépítése a következõ. Elõször megvizsgáljuk a munkanélküliség
regionális egyenlõtlenségeinek idõbeli alakulását. Ezt követõen bemutatjuk és értelmez-
zük a területi egyenlõtlenségeket magyarázó tényezõk idõbeli pályáját. E tényezõk kö-
zül különös jelentõséget tulajdonítunk az iskolázottság regionális különbségeinek, illet-
ve a körzetekben élõ cigány népesség részarányának. Elég egy pillantást vetnünk a
munkanélküliség, az iskolázottság és a cigány népesség területi eloszlására1 ahhoz, hogy
belássuk: mindkét tényezõ nyilvánvalóan erõsen összefügg a munkanélküliség regioná-
lis egyenlõtlenségeivel. Közismert az is (lásd kötetünk 1. tanulmányát), hogy a munka-
nélküliségi ráta értéke a cigány munkavállalók körében igen jelentõs mértékben � leg-
alább háromszorosan � meghaladja a magyarországi átlagot. Ezek a tények mind arra
utalnak, hogy a cigány népesség nagyságának jelentõs szerepe lehet a regionális különb-
ségek alakulásában. Minthogy a munkaképes korú cigány emberek iskolai végzettsége
többnyire igen alacsony, a kérdés természetesen az, hogy ott, ahol a cigány népesség
részaránya is magas, milyen mértékben tudható be a munkanélküliségi ráta magas érté-
ke az adott körzetek alacsony iskolázottsági színvonalának, illetve a cigányokkal szem-
beni munkapiaci diszkriminációnak. Tanulmányunk utolsó része mikroszintû adatok
felhasználásával megpróbálja megbecsülni a foglalkoztatási diszkrimináció mértékét is.

A MUNKANÉLKÜLISÉG REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEINEK IDÕBELI ALAKULÁSA

Vizsgálatunk alapegységei az Országos Munkaügyi Központ (OMK) területi irodáihoz
tartozó körzetek voltak. (Ezek az irodák a felelõsek az adott körzet munkanélkülijeinek
nyilvántartásáért és a járadékok kifizetéséért.) Az irodák száma a vizsgált idõszakban
többször változott: 170 és 182 között ingadozott. Új kirendeltségeket létesítettek, körze-
teket bontottak szét, illetve olvasztottak egybe. Az idõbeli összehasonlíthatóság kedvé-
ért egységesen minden idõszakra 170 körzetre aggregáltuk adatainkat. A Függelék F2.1.
térképén láthatók a vizsgálatunk alapegységéül szolgáló körzetek. 1990 decemberétõl
1995 szeptemberéig minden körzetre 20 negyedéves megfigyeléssel rendelkeztünk. Az
adatok minden esetben az adott hónapban nyilvántartott munkanélküliek számára vonat-
koznak. A munkanélküliségi rátát az általánosan elfogadott módszerrel határoztuk meg:
a munkanélküliek számát elosztottuk a gazdaságilag aktívak � a munkanélküliek és a
foglalkoztatottak együttes � számával. Ennek az egyszerû számításnak a kivitelezése sem
volt azonban problémamentes. A munkaügyi statisztikában ugyanis nem áll rendelke-
zésre országosnál mélyebb bontásban a foglalkoztatottak számára vonatkozó idõsor.
(A KSH munkaerõ-felvételébõl nyert negyedéves adatok csak országos szinten tekinthe-

1 A Függelék térképein található ezeknek a változóknak a területi eloszlása.
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tõk reprezentatívnak). Így meg kellett elégednünk a körzetszintû foglalkoztatottság kö-
zelítõ változójával, az 1990-es népszámlálás foglalkoztatottsági adataival.2 Azt a problé-
mát is meg kellett oldanunk, hogy miközben körzetszintû munkanélküliségi rátáink erõ-
teljes szezonális ingadozást mutattak, magyarázó változóinkkal ezt nem tudtuk követni,
hiszen azok nagy részének nincs idõdimenziója. A munkanélküliségi ráta értékek szezo-
nális ingadozásait ezért kisimítottuk, és a megfigyelt értékek helyett szezonálisan kiiga-
zított rátákat használtunk.3 Mivel azonban ez a tanulmány a munkanélküliség idõbeli
trendjére és nem a rövid távú ingadozásokra igyekszik magyarázatot találni, ezzel a
kiigazítással nem veszítünk túl sok információt.

Az 2.1. táblázatban a tanulmányban használt változók leírása és fontosabb statiszti-
kái találhatók. A körzetek iskolázottsági szintjét a hét évesnél idõsebb népesség átlagos
befejezett iskolai osztályszámával mértük az 1990-es népszámlálás adatai alapján (ISKO-

LA). A körzet etnikai összetételét egy közelítõ változóval mértük: az általános iskolás
cigány tanulók részarányával az 1992/93-as tanév iskolastatisztikái alapján (CIGÁNY).
Ennél megbízhatóbb dezaggregált információ az ország cigány népességérõl nem áll
rendelkezésre. Elemzésünk egy késõbbi fázisában egy becsült változót is használtunk: a
munkaképes4 korú cigány népességnek a teljes munkaképes korú népességhez viszonyí-
tott arányát (CIGFELN). Ennek a változónak az értékeit a regionális iskolai adatok alapján
becsültük meg az országos szintû felnõtt/gyerek arányok igénybevételével. Az arányo-
kat két felvételbõl becsültük meg: a cigány népesség adatait az 1993/94-es országosan
reprezentatív cigányfelvételbõl, a nem cigány népesség adatait pedig a KSH munkaerõ-
felvétel 1993. évi õszi hullámának adataiból. A cigány és nem cigány gyerekek számát
körzetszinten egységes5 felnõtt/gyerek aránnyal szoroztuk meg mind a cigány, mind a
nem cigány populáció esetében; és végül ennek a becslésnek az alapján számítottuk ki a
(munkaképes korú) cigány felnõttek arányát.

Három kontrollváltozót használunk: a vállalkozások sûrûségét, az ipari foglalkozta-
tást és az átlagos mezõgazdasági földminõséget. A vállalkozási sûrûséget (VÁLLALK) a
körzetben mûködõ egyéni vállalkozások (nagyrészt önfoglalkoztatottak) ezer fõre jutó
számával mérjük. Ez a változó azt méri, hogy a rendszerváltás után milyen mértékben
terjedtek el a vállalkozások az adott körzetben. Ez az egyetlen idõdimenzióval rendelke-
zõ magyarázó változónk. Összesen azonban csak három � 1992., 1993. és 1994. de-
cemberi � megfigyeléssel rendelkezünk. Az 1990-ben 50 fõnél nagyobb iparvállalatok
foglalkoztatottainak aránya az összes foglalkoztatotton belül (IPFOGL) az állami tulajdo-

2 Ez a mérési eljárás két oknál fogva is torzítja az elméleti adatokat. Egyfelõl: azok közül, akik 1990 és
1995 között váltak munkanélkülivé, számosan foglalkoztatottak voltak a népszámlálás idején; ezért a
nevezõben kétszer is figyelembe vesszük õket. Másfelõl idõközben a korábban foglalkoztatottak közül
többen is elveszítették munkavállalási hajlandóságukat. Mivel õk kikerültek a gazdaságilag aktívak
körébõl, õket nem kellene figyelembe venni a nevezõben. Mindkét hatás a növeli a nevezõt, és ezzel
lefelé torzítja a becsült munkanélküliségi rátát. Minél többen váltak az 1990-ben foglalkoztatottak
közül inaktívvá vagy munkanélkülivé egy adott körzetben, annál nagyobb a torzítás mértéke.

3 A kiigazításhoz az idõváltozó negyedfokú polinomját használtuk.
4 15 és 60 év közötti férfiak, illetve 15 és 55 év közötti nõk.
5 A viszonylag alacsony mintaelemszámok miatt körzetszintû felnõtt/gyerek arányokat nem lehetett szá-
mítani.
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nú nagyipar kiterjedését méri az adott körzetben a gazdasági rendszerváltás küszöbén.
A körzet átlagos mezõgazdasági földminõségét (FÖLDMIN) a mezõgazdasági földterület
átlagos aranykorona értékével mértük. Végül hat dichotóm változó segítségével fölbon-
tottuk az országot nagyobb földrajzi régiókra.6

Elõször a területi munkanélküliségi ráták eloszlásának idõbeli alakulását vizsgáljuk
meg. Az 2.1. ábrán a regionális munkanélküliségi ráták sûrûségfüggvényei láthatók hat
különbözõ idõpontban. Az ábráról könnyen leolvasható, hogy a legnagyobb ugrás a
munkanélküliség terjedésében 1991-ben történt. Míg 1990 végén a helyi munkanélkülisé-
gi ráták értéke 0 és 10 százalék között mozgott, és a körzetek kevesebb mint 15 száza-
lékában volt 5 százalék felett, addig 1991 végére igen jelentõs romlás következett be: a

2.1. táblázat
A tanulmányban használt változók tartalma és statisztikái

A változó neve A változó tartalma Átlag Szórás

MNELK Szezonálisan kiigazított negyedéves munkanélküliségi
rátaa, negyedévek: t = 1�20, 1 = 1990. december,
20 = 1995. szeptember 12,15 6,01

ISKOLA A hétévesnél idõsebb népesség átlagos befejezett
iskolai osztályszáma 1990-benb 8,13 0,46

CIGÁNY Az általános iskolás cigány tanulók aránya az összes
általános iskolai tanulóhoz viszonyítva az 1992/93-as
tanévbenc 8,65 6,78

CIGFELN A munkaképes korú cigány népesség aránya
a teljes munkaképes korú népességben (becslés) 4,52 3,76

VÁLLALK Az 1000 fõre jutó egyéni vállalkozók száma
a körzetbenb 1992 49,02 23,96

1993 55,87 25,34
1994 62,22 28,01

IPFOGL Az 50 fõnél nagyobb ipari vállalatoknál alkalmazott
foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatotton
belül (1990)b 24,16 12,02

FÖLDMIN Átlagos mezõgazdasági földminõség a körzet
szántóföldjeinek átlagos aranykorona értékével
mérve (1990)b 19,50 5,91

a Az OMK munkanélküli-nyilvántartása.
b A KSH területi adatbázisai (T�STAR, népszámlálás).
c A Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium adatai.

6 A központi régió (KP) Fejér, Komárom-Esztergom és Pest megye 31 körzetét tartalmazza. Az észak-
nyugati (ÉNy) régió Gyõr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megye 28 körzetét tartalmazza.
A délnyugati régió (DNy) Baranya, Somogy és Tolna megye 20 körzetét tartalmazza. A délkeleti régió
(DK) Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye 36 körzetét tartalmazza. Végül
az északkeleti (ÉK) régió Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye 54 körzetét tartalmazza.
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2.1. ábra
A területi munkanélküliségi ráták (%) sûrûségfüggvényei (N=170 körzet)
(1990. december–1995. szeptember)
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maximum elérte a 25 százalékot, és a körzetek felében 10 százalék fölé emelkedett a
munkanélküliségi ráta. 1992-ben mind a maximális, mind az átlagos érték tovább emel-
kedett, jóllehet az 1991. évihez képest már lassuló ütemben. 1992 végére a a munkanél-
küliségi ráta a körzetek felében meghaladta a 15 százalékos, a körzetek egyötödében
pedig a 20 százalékos mértéket. A munkanélküliség 1993-ban tetõzött, 1994-ben pedig
már némi javulás volt tapasztalható. A ráták eloszlásában 1995-ben már nem történt
lényeges változás.

A munkanélküliségi ráták 1994. évi csökkenése nem jelenti azt, hogy a munkanélkü-
liek helyzete javult volna. Inkább arról van szó, hogy 1994-re már sokan kimerítették a
munkanélküli járadék igénybevételére meghatározott idõtartamot, feladták a munka-
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helykeresést, és kiléptek a munkaerõpiacról. A nagy munkanélküliségi rátájú körzetek-
ben az inaktivitás szintje is magas. Különösen érvényes ez az 1992 utáni idõszakra,
amikor a munkanélküliség már túljutott a csúcspontján: 1993-tól kezdve a magas mun-
kanélküliségi rátájú körzetekben aránytalanul nagy mértékben megnõtt az inaktívak ará-
nya (Fazekas�Köllõ [1996]).

A 2.2. ábrán a legfelsõ és legalsó decilisbe tartozó körzetek átlagos munkanélkülisé-
gi rátájának, illetve a medián munkanélküliségi rátának az alakulását láthatjuk. A pá-
lyák nagyon hasonlóak: 1993 márciusáig � amikor mindhárom görbe elérte a csúcspont-
ját � egyöntetû emelkedés, majd a csúcsponton túljutva, egységesen lassú csökkenés
tapasztalható. A ráták értéke 1995-re stabilizálódni látszik.

A relatív pozíciók alakulása azonban jóval érdekesebb tanulságokkal szolgál. Ha a
különbözõ decilisekbe (10., 9., 8., 7., 4., 3., 2., 1.,) tartozó körzetek átlagos munka-
nélküliségi rátáját a medián munkanélküliségi rátára (az 50. percentilisre) vetítjük,
akkor képet kaphatunk a regionális munkanélküliségi ráták relatív helyzetének idõbeli
alakulásáról is (2.3. ábra). A relatív különbségeknek ez a mértéke � definíciójából
következõen � független a ráták abszolút szintjétõl. Mint a 2.3. ábrán látható, a mun-
kanélküliség megjelenésének idõszakában a relatív különbségek meglehetõsen nagyok
voltak; majd hamarosan szûkülni kezdtek (a jelentõs csökkenés idõszaka 1991 volt);
1992 elejére a különbözõ decilisek relatív pozíciója stabilizálódott, és a vizsgált idõ-
szak túlnyomó részében alig változott. A tizedik (�legrosszabb�) decilis esetében ta-
pasztalható a legnagyobb eltérés a mediánhoz képest. A tizedik decilisbe tartozó kör-
zetek munkanélküliségi rátája a kezdeti idõszakban négyszerese volt a mediánnak;
majd az 1991-es gyors visszaesés után ez az arány 1,7-1,8 körül állapodott meg.
Hasonlóan viselkedik a kilencedik és az elsõ decilis is. Érdekes módon a munkanélkü-
liség korai szakaszában tapasztalható nagy különbségek igen nagy mértékben tulajdo-
níthatók a legnagyobb munkanélküliségi rátával rendelkezõ körzetek rendkívül magas
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2.2. ábra
A munkanélküliség regionális egyenlõtlenségei (helyi munkanélküliségi ráták decilisei)
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relatív7 értékeinek. Ezeknek a kiemelkedõen magas relatív munkanélküliségi rátáknak
a jelenléte a leginkább elmaradott területeken 1990-ben, majd az 1991-es gyors csökke-
nésük és az utána bekövetkezõ stabilizálódásuk sajátos oksági összefüggésre utalhat.
Azt gyanítjuk, hogy bizonyos tényezõk, amelyeknek a munkanélküliség felfutásának
korai szakaszában ideiglenesen döntõ befolyásuk lehetett a relatív területi különbségek-
re, késõbb veszítettek a jelentõségükbõl, és fokozatosan átadták a helyüket más, alapve-
tõbb hatóerõknek, amelyek hosszú távon meghatározzák a területi egyenlõtlenségeket.

A hosszú távú stabilitás ellenére, az egyedi körzetek szintjén elvileg jelentõs változá-
sok is bekövetkezhettek az idõszak folyamán. Ésszerûnek tûnik tehát összehasonlítani
az egyes körzetek relatív pozícióit az 1990�1995-ös idõszak kezdetén és végén � annál
is inkább, mivel azt sejtjük, hogy a szóban forgó különbségeket más-más tényezõk
határozhatták meg a munkanélküliség korai és késõbbi stadiumában. Ezt az összevetést
a 2.2. táblázatban végezzük el. A Függelék F2.2. és F.2.3. térképén az 1990. decem-
beri és az 1995. szeptemberi munkanélküliségi ráta területi eloszlása látható.

A 2.2. táblázat és a jelzett térképek is a relatív pozíciók jelentõs stabilitását mutatják.
A körzetek többsége a fõátló közelében található, ami azt jelenti, hogy relatív helyzetük
többnyire változatlan. Mindössze 15 körzet (9 százalék) változtatta meg a pozícióját
több mint egy kvartilissel. A körzetek relatív helyzetének stabilitása megerõsíteni lát-
szik azt a feltételezésünket, hogy nem követünk el nagy hibát az idõtõl független magya-
rázó változók használatával. Ez esetben ugyanis független változóink a munkanélkülisé-
gi ráták keresztmetszeti különbségeit megfelelõen magyarázhatják.
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2.3. ábra
A regionális munkanélküliségi ráták relatív különbségei
(felülrõl lefelé: a 10., 9., 8., 7., 4., 3., 2., és 1. decilis átlagos munkanélküliségi rátái
osztva a medián munkanélküliségi rátával; medián ráta = 1)

7 Az adott idõszak medián munkanélküliségi rátájához viszonyított értékek.
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Szót kell ejtenünk az ország földrajzi régióit leképezõ dichotóm változóinkról is.
Köztudott dolog, hogy a nagyobb földrajzi egységek között jelentõs különbségek figyel-
hetõk meg a munkanélküliség tekintetében. De vajon fönnmaradnak-e ezek a különbsé-
gek a közgazdaságtanilag jól értelmezhetõ egyéb tényezõk � az iskolázottság, az etnikai
összetétel és a kontrollváltozók � hatásának kiszûrése után is? A 2.3. táblázatban az
iskolai végzettség, a cigány népesség aránya és a munkanélküliségi ráta átlagos értékeit
adjuk meg földrajzi régiók szerinti bontásban. A táblázat jól mutatja, hogy mindhárom
változó tekintetében jelentõs különbségek vannak a régiók között. A Függelék F2.4. és
F2.5. térképén a cigány népesség nagysága és az átlagos iskolázottsági szint látható
körzetenként.

Az északkeleti országrészben a legmagasabb munkanélküliségi ráta párosul a legala-
csonyabb iskolázottsági szinttel és a cigány népesség legmagasabb arányával. Az or-
szágnak ez a legelmaradottabb területe, amely egyfelõl magában foglalja a szocializmus
idején kiépült nehézipar nagy részét, másfelõl pedig számos, infrastrukturálisan rosszul
ellátott mezõgazdasági körzetet. A délkeleti régió is fõleg mezõgazdasági jellegû, de
lényegesen különbözik az északkeletitõl abban, hogy itt jóval nagyobb súlya van a ma-
gánvállalkozásoknak. A cigányok aránya itt viszonylag alacsony. Az alacsony iskolá-
zottság mindkét országrész esetében a mezõgazdasági népesség magas részarányára
vezethetõ vissza. Az ország két legfejlettebb területi egysége a központi és az északnyu-
gati régió. Történelmileg ezek az ország legiparosodottabb területei. A központi régió
esetében ebben döntõ szerepe van Budapest, az északnyugati régió esetében pedig a
nyugati határ földrajzi közelségének, ami jelentõsebb beruházásokat és jobb foglalkoz-
tatási lehetõségeket jelent az érintett körzetek számára. Az átlagos iskolai végzettség
viszonylag magas ezekben az országrészekben, a cigány népesség aránya viszont itt a
legalacsonyabb. Végül a délnyugati országrész az elmaradott mezõgazdasági és az iparo-
sodott körzetek ötvözete, ahol a cigányok aránya meglehetõsen magas, az átlagos iskolá-
zottság pedig közepes.

2.2. táblázat
A munkanélküliségi ráta kvartilisek közötti átmenetek 1990 decembere és 1995 szeptembere között

A munkanélküliségi ráták kvartilisei
Munkanélküliségi ráta 1995 szeptemberében A körzetek
1990 decemberében

alsó második harmadik felsõ
száma

Alsó kvartilis 25 13 4 1 43
Második kvartilis 16 12 11 3 42
Harmadik kvartilis 2 12 18 10 42
Felsõ kvartilis 0 5 9 29 43

A körzetek száma 43 42 42 43 170
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EGY INTERTEMPORÁLIS STATISZTIKAI MODELL

Ebben a részben egy statisztikai modellt mutatunk be. A modellben a munkanélküliségi
ráták regionális szóródását magyarázzuk a cigány népesség arányával, az átlagos isko-
lázottsággal és az elõzõ részben bevezetett kontrollváltozóinkkal (az egyéni vállalkozá-
sok sûrûségével, az átmenet elõtti ipari foglalkoztatás mértékével és a mezõgazdasági
földterületek minõségével), illetve az ország nagyobb földrajzi régióit leképezõ dichotóm
változókkal. Mivel a körzetszintû munkanélküliségi ráták értékérõl húsz egymást köve-
tõ negyedéves megfigyelés állt a rendelkezésünkre, húszszor megismételtük ugyanazt a
többváltozós keresztmetszeti regressziós becslést az idõben megfelelõ függõ és függet-
len változókkal. Az idõbeli összehasonlíthatóság kedvéért változóinkat standardizáltuk.
Majd végül kirajzoltuk a regressziós becslések révén kapott standardizált regressziós
együtthatók idõbeli pályáját. A modell a következõ egyenleten alapult:
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Az egyenletben mt
j
 jelöli a j-edik körzet t-edik negyedévi � ahol az elsõ negyedév

1990 decembere, a huszadik pedig 1995 szeptembere � standardizált, szezonálisan ki-

2.3. táblázat
Munkanélküliségi ráta (százalék), átlagos iskolázottság (év) és cigányarány (százalék) országrészenként
(súlyozatlan regionális átlagok, zárójelben a standard hibával)

Buda- Köz- Észak- Dél- Dél- Észak- Magyar-
Változó

pest ponti nyugati nyugati keleti keleti ország

MNELK 1990. december 0,07 0,94 0,81 2,14 1,92 3,84 2,18
� (0,89) (0,56) (0,93) (1,37) (2,38) (1,99)

MNELK 1991. december 3,08 7,36 6,95 9,64 11,19 14,19 10,52
� (2,37) (2,93) (2,53) (3,16) (4,69) (4,49)

MNELK 1992. december 6,31 12,35 10,94 14,22 16,45 20,24 15,68
� (3,22) (2,75) (3,40) (3,42) (5,29) (5,29)

MNELK 1993. december 6,82 12,33 11,09 14,12 16,24 20,05 15,58
� (3,22) (2,74) (3,23) (3,26) (4,93) (5,15)

MNELK 1994. december 5,43 9,33 8,90 11,53 12,99 16,29 12,48
� (2,83) (2,39) (2,75) (3,27) (4,18) (4,46)

MNELK 1995. szeptember 5,62 9,45 8,35 11,47 12,19 15,23 11,90
� (2,66) (2,28) (3,08) (3,07) (3,72) (4,06)

ISKOLA 9,64 8,37 8,45 8,17 7,98 7,88 8,13
� (0,36) (0,38) (0,36) (0,38) (0,43) (0,46)

CIGÁNY 4,05 3,82 3,87 10,94 6,92 14,30 8,65
� (1,73) (2,33) (4,53) (5,06) (7,42) (6,78)
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igazított munkanélküliségi rátáját; cj a cigány népesség arányát (a cigány általános isko-
lások standardizált arányával mérve) a j-edik körzetben; ij a standardizált átlagos iskolá-
zottsági szintet a j-edik körzetben; kij a kontrollváltozók (vállalkozási sûrûség, az átme-
net elõtti ipari foglalkoztatottság, földminõség) standardizált értékeit a j-edik körzetben;
végül rkj a standardizált regionális dummy változókat.8 A standardizálással kiszûrtük a
változók nagyságrendjében levõ különbségeket, a különbözõ tényezõk hatása így köz-
vetlenül összehasonlíthatóvá vált.

Az elvégzett iskolai osztályok átlagos száma (ISKOLA) a munkaerõ minõségét méri,
amely két úton is hathat a munkanélküliségi rátára. Egyrészt a magasabban képzett
munkavállalók rendszerint több vállalatspecifikus tudással rendelkeznek, ami az elbocsá-
tásukat jelentõsen megdrágítja. Másrészt, az új beruházások azokra a területekre kon-
centrálódnak, ahol az iskolázottság szintje magas, mivel a modern technológiához álta-
lában szakképzett munkaerõre van szükség. A képzett munkaerõ és a modern technoló-
gia komplementer termelési tényezõk.

A cigány népesség arányát kifejezõ változót (CIGÁNY) egy közvetlen és egy közvetett
hatás mérésére szerepeltettük a regresszióban. 1. Ha igaz az, hogy a cigány dolgozók
nagyobb mértékben vannak kitéve a foglalkoztatási diszkriminációnak,9 mint bármely
más csoport, akkor magas arányuk egyfelõl növelni fogja a helyi munkanélküliségi rátát
� egyszerûen a számtani átlag tulajdonságaiból fakadóan. 2. A cigány népesség viszony-
lag magas aránya másfelõl közvetett indikátora is lehet egy adott körzet gazdasági elma-
radottságának. Ebben az esetben az oksági összefüggés kissé bonyolultabb. Nem a cigány
népesség magas aránya okozza a magas munkanélküliségi rátát, hanem mind a magas
munkanélküliségi ráta, mind a cigány népesség magas aránya egy harmadik tényezõnek
tudható be: a gazdasági elmaradottságnak. Ez a fajta elmaradottság (gazdasági pangás,
fejletlen infrastruktúra és rossz kereseti lehetõség) már több évvel a munkanélküliség
megjelenése elõtt jellemzõ volt az ország bizonyos részeire. Erre utal a magas elvándor-
lási arány a szóban forgó országrészekbõl. Az a tény, hogy mind a rendszerváltás elõtt,
mind a rendszerváltás után éppenséggel azoknak a körzeteknek volt jelentõs nagyságú
negatív vándorlási egyenlege, ahol a cigány lakosság részaránya az átlagot messze meg-
haladta, arról tanúskodik, hogy a cigány családok jóval kisebb mértékben képesek mig-
ráció útján megóvni magukat a gazdasági pangás és válság következményeitõl, mint az
átlagos magyar háztartások. F2.1. ábra felsõ modellje világosan bizonyítja ezt: a cigá-
nyok aránya és a vándorlási egyenleg szoros negatív kapcsolatban álltak egymással már
a nyolcvanas években is. Minél nagyobb egy körzet cigány népessége, annál többen
vándorolnak el az adott körzetbõl. Persze nem (vagy nem elsõsorban) a cigány népesség
nagyobb részaránya miatt � az ugyanis ritkán haladja meg a nem cigány népesség számá-

8 A referenciakategória a budapesti körzet.
9 Egyéni szintû logit modellekben, amelyekben a munkanélküliség egyéni kockázatát becsültük, arra az
eredményre jutottunk, hogy az egyéni jellemzõkben (nem, kor, családi állapot, eltartott gyerekek
száma, iskolázottság, lakóhely, helyi munkanélküliségi ráta) meglevõ különbségek kevesebb mint a felét
magyarázzák a cigány és nem cigány munkanélküliségi ráta között megfigyelt eltérésnek. Nagyon való-
színû, hogy a fennmaradó számottevõ reziduumot legalább is részben valamiféle munkáltatói diszkri-
mináció okozza (lásd kötetünk 1. tanulmányát).
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ra kritikus mértéket �, hanem a körzet gazdasági elmaradottsága miatt. Ez alapjában
véve 1989 után sem változott meg � lásd ismét a F2.1. ábrát, ezúttal azonban a második
modellt �, csak a hatásmechanizmus vált valamelyest közvetettebbé. 1990 után a foglal-
koztatási esélyek beszûkülése következtében folytatódott � és gyorsult fel helyenként �
az elvándorlás. De vajon miért nem vándorolnak el a cigányok is a válság sújtotta körze-
tekbõl? Mitõl szorulnak be a gazdaságilag elmaradott övezetekbe? Az okok meglehetõ-
sen kézenfekvõek. Az elvándorlás lehetõsége nem egyformán adott mindenki számára.
Egy sor tényezõ befolyásolja szelektíve ezeket az esélyeket. A magasabb iskolai végzett-
ség például növeli az elvándorlók elhelyezkedési esélyeit, a fiatalabb kor és a családnél-
küliség pedig csökkenti a korábbi lakóhely elhagyásának költségeit � hogy csak néhány
fontosabb szempontot említsünk. Arra számíthatunk tehát, hogy többnyire képzett, fia-
tal és egyedülálló emberek fognak leginkább elvándorolni a gazdasági válság által súj-
tott körzetekbõl. Mivel a cigányok alulreprezentáltak a magasabb képzettséggel rendel-
kezõk között, ezért alulreprezentáltak lesznek a az elvándorlók között is; így az arányuk
növekedni fog ezeken területeken. A gazdasági válság következtében azonban egy má-
sik mechanizmus révén is nõni fog a cigány népesség aránya a hanyatló gazdaságú körze-
tekben. A magas és különösen a tartósan magas munkanélküliség csökkenti az ingatlan-
árakat, az ingatlanárak esése pedig nyilvánvalóan rontja az elvándorlás esélyeit. Mivel
a cigány álláskeresõk nagy része igen alacsony iskolai végzettségû, akiknek a prosperá-
ló körzetekben sem túl jók a foglalkoztatási esélyeik, ezért számukra a hanyatló ország-
részek alacsony ingatlanárai (vagy sok esetben az elhagyott házak) elég vonzóak lehet-
nek ahhoz, hogy bevándoroljanak a magas munkanélküliségû válságövezetekbe. Mind-
két mechanizmus növeli a cigányok arányát az elmaradott országrészekben.

Az egyéni vállalkozók számával (VÁLLALK) két dolgot mérünk: az önfoglalkoztatás
mértékét és az adott körzet gazdasági prosperitását. Mindkét tényezõ csökkenti a mun-
kanélküliség kockázatát. A nagyobb iparvállalatok foglalkoztatottainak arányával (IPFOGL)
mérjük az állami tulajdonú közép- és nagyvállalatok súlyát a gazdasági rendszerváltás
elõestéjén (1990-es adat). Mivel ebben a vállalati körben a rendszerváltás után meglehe-
tõsen nagy volt a vállalati csõdök száma, arra számítunk, hogy a rendszerváltást meg-
elõzõ magas ipari foglalkoztatottság növelni fogja a rendszerváltás utáni munkanélküli-
ség értékét. A földminõség (FÖLDMIN) használatával megkíséreltük mérni az adott körzet
mezõgazdaságának foglalkoztatási potenciálját. Arra számítunk, hogy a jobb földminõ-
ség csökkenti a munkanélküliséget. A regionális dummy változókkal a különbözõ or-
szágrészek egyedi sajátosságait kívántuk kiszûrni. Budapest földrajzi közelsége a köz-
ponti, illetve Ausztriáé az északnyugati régió esetében enyhítheti a munkanélküliséget,
míg a délnyugati és északkeleti régiók nagyobb gazdasági centrumokhoz való integrá-
latlansága fölerõsítheti a foglalkoztatási válságot.

A 2.4. táblázatban összefoglaltuk regressziós egyenleteink eredményeit. Az F-pró-
bák és a kiigazított R2-ek magas értékei azt bizonyítják, hogy modelljeink jól illeszked-
nek és nagy magyarázó erõvel rendelkeznek. A regionális dummy változók együttes
magyarázó erejét mérõ F-próbák minden esetben a korlátozatlan modell használatát
támasztják alá. A reziduumok azonban heteroszkedasztikusnak bizonyultak, ezért a t-pró-
bák értékeit a White-féle heteroszkedaszticitás-konzisztens becslési eljárással számítot-
tuk ki (White [1980]). A heteroszkedaszticitás minden bizonnyal annak tudható be,
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2.4. táblázat
A regionális munkanélküliségi rátát meghatározó tényezõk  (1990. december–1995. szeptember), OLS-becslések

Független 1990. 1991. 1991. 1991. 1991. 1992. 1992. 1992. 1992. 1993.
változóka december március június szeptember december március június szeptember december március

Standardizált regressziós paraméterek

CIGÁNY 0,36 * 0,31 * 0,29 * 0,27 * 0,27 * 0,28 * 0,27 * 0,27 * 0,27 * 0,26 *
ISKOLA �0,23 + �0,33 * �0,35 * �0,37 * �0,36 * �0,35 * �0,35 * �0,35 * �0,36 * �0,37 *
VÁLLALK 0,08 0,04 0,01 �0,01 �0,04 �0,06 �0,08 �0,09 �0,10 �0,11 +

IPFOGL 0,02 0,00 �0,02 �0,02 �0,03 �0,03 �0,03 �0,03 �0,03 �0,02

FÖLDMIN �0,02 �0,05 �0,07 �0,08 �0,08 �0,09 �0,09 �0,09 �0,09 + �0,09
KÖZPONTI �0,02 �0,07 �0,07 �0,06 �0,04 �0,02 �0,00 0,01 0,01 �0,00
ÉSZAKNYUGATI �0,04 �0,04 �0,05 �0,05 �0,05 �0,05 �0,05 �0,06 �0,07 �0,08
DÉLNYUGATI 0,01 �0,00 �0,01 �0,01 �0,00 0,00 0,00 0,00 �0,01 �0,01
DÉLKELETI 0,04 0,09 0,11 0,12 0,14 0,15 0,15 0,15 0,14 0,12
ÉSZAKKELETI 0,30 + 0,26 + 0,24 + 0,23 + 0,24 + 0,25 + 0,26 + 0,26 + 0,25 + 0,24 +

 Diagnosztikai tesztekb

Megfigyelések száma 167 169 169 170 170 170 170 170 170 170
R2 0,52 0,60 0,62 0,63 0,66 0,67 0,69 0,70 0,70 0,71
F�próbac 16,7* 23,3* 25,4* 27,6* 30,4* 33,0* 35,1* 36,7* 37,9* 38,8*
Korlátozatlan modelld 3,71* 5,11* 5,35* 5,47* 5,85* 6,40* 7,05* 7,72* 8,32* 8,82*
Heteroszkedaszticitáse 59,8* 44,4* 35,5* 29,5* 25,2* 22,2* 20,1* 18,8* 18,3* 18,5*
Normalitásf 3,29* 3,66* 3,23* 2,69* 2,32+ 2,16+ 2,01+ 2,02+ 2,23+ 2,54*
RESET�tesztg 2,01 2,32 1,81 1,58 1,44 1,39 1,38 1,39 1,40 1,41
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Független 1993. 1993. 1993. 1994. 1994. 1994. 1994. 1994. 1995. 1995.
változóka június szeptember december március június szeptember december március június szeptember

Standardizált regressziós paraméterek

CIGÁNY 0,25 * 0,24 * 0,23 * 0,21 * 0,20 * 0,19 * 0,19 * 0,20 * 0,22 * 0,26 *
ISKOLA �0,39 * �0,41 * �0,43 * �0,45 * �0,47 * �0,49 * �0,50 * �0,49 * �0,46 * �0,39 *
VÁLLALK �0,10 + �0,09 + �0,09 + �0,08 �0,07 �0,07 �0,06 �0,07 �0,09 �0,14 +

IPFOGL �0,00 0,01 0,02 0,04 0,05 0,07 0,08 0,09 0,09 0,08
FÖLDMIN �0,08 �0,08 �0,07 �0,06 �0,05 �0,05 �0,04 �0,04 �0,04 �0,05

KÖZPONTI �0,03 �0,05 �0,08 �0,12 �0,16 + �0,20 + �0,22 * �0,23 * �0,20 + �0,12
ÉSZAKNYUGATI �0,10 �0,12 �0,14 + �0,16 + �0,19 * �0,20 * �0,21 * �0,22 * �0,21 * �0,18 +

DÉLNYUGATI �0,03 �0,05 �0,07 �0,09 �0,12 �0,13 + �0,14 + �0,13 + �0,10 �0,04
DÉLKELETI 0,10 0,07 0,03 �0,00 �0,05 �0,08 �0,10 �0,11 �0,09 �0,04
ÉSZAKKELETI 0,22 + 0,20 + 0,17 0,14 0,10 0,07 0,04 0,03 0,04 0,08

Diagnosztikai tesztekb

Megfigyelések száma 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
R2 0,71 0,71 0,72 0,72 0,71 0,71 0,70 0,70 0,69 0,67
F�próbac 39,3 * 39,8 * 40,0 * 39,9 * 39,4 * 38,5 * 36,4 * 36,7 * 35,8 * 32,6 *
Korlátozatlan modelld 9,23 * 9,45 * 9,49 * 9,34 * 8,84 * 8,50 * 8,11 * 7,49 * 6,34 * 5,01 *
Heteroszkedaszticitáse 18,9 * 20,4 * 22,1 * 23,5 * 23,6 * 22,3 * 19,6 * 16,5 * 14,4 * 14,3 *
Normalitás f 2,71 * 2,81 * 2,81 * 2,62 * 2,19 + 1,67 + 0,15 �0,72 �1,27 0,32
RESET�tesztg 1,27 1,26 1,28 1,31 1,45 1,43 1,36 1,24 1,03 0,63

* 1 százalékos szinten szignifikáns. + 5 százalékos szinten szignifikáns.
a A regionális dummy változók között Budapest a referenciakategória.
b A multikollinearitást a variancianövekedési tényezõk (variance inflation factors, VIF) kiszámításával teszteltük. Lásd Kennedy [1992], 183. o. A próba
értékei egyetlen esetben sem haladták meg a 3,82-es értéket, ami arra utal, hogy, hogy káros mértékû multikollinearitás nincs jelen.
c A magyarázó változók erejét mérõ F-próba.
d A regionális változók együttes szignifikanciáját mérõ F-próba. Lásd Greene [1993], 204. o.
e Cook�Weisberg-féle teszt a heteroszkedaszticitás mérésére. Lásd Cook�Weisberg [1982]. A táblázatban a c2 statisztikák láthatók.
f Shapiro�Wilk-féle teszt a reziduumok normalitásának vizsgálatára. Lásd Shapiro�Wilk [1965]. Ez a sor a standard normális eloszlás megfelelõ értékeit
tartalmazza.
g Ramsey-féle RESET-teszt a lineáris regresszióból kihagyott változók tesztelésére. Lásd Ramsey [1969]. Ez a sor az F-statistisztikák értékeit tartalmazza.
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hogy magyarázó változóinknak nincs idõdimenziója. Az esetek nagy részében (20-ból
16 esetben) nem találtuk normális eloszlásúnak a reziduumot, ami valószínûleg a hiba-
tagok heteroszkedaszticitásából adódik. A RESET-teszt értékei arról tanúskodnak, hogy
modellünk jól specifikált; lényeges magyarázó változókat nem hagytunk ki. A multikol-
linearitás-teszt (variance inflation factors) eredményei azt bizonyítják, hogy a magyará-
zó változóink között nem volt jelen káros mértékû multikollinearitás.

Regressziós eredményeink világosan alátámasztják a cigány népesség arányának és
az átlagos iskolázottságnak a fontosságára vonatkozó elõzetes várakozásainkat. Erõssé-
güket tekintve, kétségkívül ezek a kulcsváltozók (paramétereik minden negyedévben
szignifikánsak). Ha kiszûrjük a vállalkozás, az ipari foglalkoztatottság, a földminõség
és a regionális sajátosságok hatását, akkor is azt láthatjuk, hogy a cigányarányban és a
képzettségi szintben meglevõ különbségek a munkanélküliség regionális különbségeit
meghatározó legfontosabb tényezõk. A standardizált regressziós paraméterek értékei
0,19 és 0,36 (CIGÁNY), illetve �0,23 és �0,50 (ISKOLA) között mozognak, amelyek közül
csak a leggyengébbet közelíti meg a legmagasabb értékû regionális dummy paramétere.
Kontrollváltozóink (VÁLLALK, IPFOGL, FÖLDMIN) nem játszanak érdemleges szerepet a
munkanélküliségi ráták regionális szóródásában. Paramétereik öt kivétellel nem szigni-
fikánsak, jóllehet elõjeleik alapján megfelelnek elõzetes várakozásainknak. A regionális
dummy változók fontosak, de meglepõ módon komplementer formában: paramétereik
szignifikanciája idõben felcserélõdik. A munkanélküliség felívelõ szakaszában (1993-
ig) az északkeleti régiónak volt szignifikáns munkanélküliséget növelõ hatása, 1993
után viszont a központi és az északnyugati régió paramétere lett szignifikáns és munka-
nélküliséget csökkentõ hatású.

A 2.4. ábrán az átlagos iskolázottság és a cigányarány paraméterének alakulását láthat-
juk. (A könnyebb áttekinthetõség kedvéért az iskolázottság változójának paraméterét meg-
szoroztuk mínusz eggyel.) Világosan látható a két együttható idõbeli együttmozgásában
megnyilvánuló erõs inverz összefüggés. A munkanélküliség korai szakaszában (leginkább
1990-ben) átmenetileg az etnikai különbségek játszották a nagyobb szerepet a munkanél-
küliség regionális különbségeinek meghatározásában. Amíg az elsõ negyedévben a ci-
gányarány hatása több mint 50 százalékkal volt nagyobb az iskolázottsági különbségek
hatásánál, addig 1994 végére ez a reláció teljesen megfordult: a képzettség hatása több
mint kétszer olyan fontossá vált, mint az etnikai összetételé. A két állapot � a döntõen
etnikaiösszetétel-függõ, illetve a döntõen emberitõke-függõ regionális munkanélküliségi
különbségek � közti átmenet meglehetõsen egyenletes volt. (Az ellentétes irányú 1995-ös
elmozdulás lehetséges okairól a késõbbiekben ejtünk majd szót.)

Úgy gondoljuk, hogy a cigányarány nagy jelentõsége és az iskolázottsági különbsé-
gek viszonylag mérsékelt súlya a munkanélküliség kezdeti fázisában � amikor az orszá-
gos munkanélküliségi ráta értéke viszonylag alacsony volt � nem értelmezhetõ úgy,
mintha a régiók közti iskolázottsági különbségek nem játszottak volna még lényeges
szerepet. Ugyanígy az etnikai összetétel hatásának csökkenése sem jelenti azt, hogy a
cigány munkavállalók foglalkoztatási esélyei javultak a késõbbi idõszakban. Eredmé-
nyeinknek egészen másfajta értelmezést tulajdonítunk. A mi értelmezésünk szerint az
alacsony képzettségû emberek foglalkoztatási lehetõségei már a kezdetekkor � amikor a
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helyi munkanélküliségi ráták a legtöbb esetben 5 százalék alatt voltak10 � összeomlottak.
Az alacsony képzettségû emberek már a munkanélküliség korai szakaszában is felülrep-
rezentáltak voltak a munkanélküliek körében. De a cigányok is hasonló módon felülrep-
rezentáltak voltak az alacsony végzettségû munkanélküliek körében. A foglalkoztatási
válság terhe kezdetben aránytalanul nagy mértékben hárult rájuk: õket bocsátották el
elsõként, és õket vették fel legutoljára. Ahogy azonban a munkanélküliség szintje egyre
magasabbra ívelt, a nem cigány munkavállalók is egyre inkább érezhették foglalkozta-
tási esélyeik szûkülését. Természetesen a munkanélküliek közé újonnan belépõk között
továbbra is aránytalanul sokan voltak az alacsony iskolai végzettségûek. Minél alacso-
nyabb iskolázottságú egy körzet, annál súlyosabb a foglalkoztatás válsága. Ezt az alap-
vetõ összefüggést azonban ideig-óráig eltakarja az a tény, hogy a cigány munkaválla-
lókkal szembeni diszkrimináció azokban a körzetekben, ahol a cigány népesség aránya
elég magas volt, megfelelõ eszköze lehetett annak, hogy az alacsony iskolázottságú nem
cigány munkavállalókat jelentõs számban megóvja a munkanélküliségtõl. Ez a lehetõ-
ség azonban hamar kimerült, amint a foglalkoztatási válság elérte azt az mértéket, hogy
már egyetlen képzetlen csoport sem kerülhette el a munkanélküliség fenyegetését.

A 2.5. ábrán a regionális paraméterek idõbeli pályája látható. Itt is egy érdekes
inverz összefüggést figyelhetünk meg. 1993 szeptemberéig az északkeleti régió töltött
be jelentõs szerepet a munkanélküliségi ráta növelésében. 1993 után azonban ez az
országrész elveszítette a jelentõségét, és a központi és északnyugati régió hatása vált
szignifikánssá a munkanélküliségi ráta mérséklésében. (A vizsgált idõszak végén is-
mét megfigyelhetõk az elõzõ változók esetében is tapasztalható ellentétes tendenciák.)
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2.4. ábra
Az átlagos iskolázottsági szint (ISKOLA) és cigányarány (CIGÁNY) standardizált regressziós paraméterének
idõbeli alakulása (az ISKOLA paramétere megszorozva mínusz eggyel)

10 Lásd az 1990 decemberére vonatkozó sûrûségfüggvényt az 2.1. ábrán.
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Az, hogy az északkeleti régióhoz tartozás önmagában � a modellbe bevont valamennyi
egyéb változó hatásának kiszûrése után � is jelentõs mértékben súlyosbította a foglal-
koztatási válságot, két tényezõnek tulajdonítható: egyrészt annak, hogy a nehézipar
válsága leginkább ezt a területet érintette, másrészt pedig annak, hogy a Szovjetunió
összeomlásával a régió elveszítette legfontosabb mezõgazdasági felvevõpiacait. Ezek a
folyamatok 1993 végére gyakorlatilag lezárultak; a szóban forgó paraméter valószínû-
leg emiatt veszítette el a szignifikanciáját ettõl az idõponttól.

A központi és az északnyugati országrész paramétere pontosan ettõl az idõszaktól kezdve
válik szignifikánssá. Ezt a jelenséget a magyar gazdaságban az 1994-ben mutatkozó beru-
házási fellendülés kezdetétõl figyelhetjük meg. E � fõként nyugati � beruházások nagy-
részt épp a fenti két országrészbe összpontosultak. Igaz ugyan, hogy ezekben a régiókban
az átlagos képzettség is meglehetõsen magas, az új beruházási tevékenység ezért is élén-
kebb itt, az a körülmény azonban, hogy ezekben a régiókban az iskolázottságtól függetle-
nül is alacsonyak a helyi munkanélküliségi ráták, arról tanúskodik, hogy Budapest, illetve
Nyugat-Európa földrajzi közelsége önmagában is hatással van a munkahelyteremtõ új
beruházások létrejöttére. Szemléltetésképpen elég ha arra utalunk, milyen jelentõs beru-
házások történtek az autógyártásban 1994-ben. Aligha lehet véletlen, hogy ezekre a beru-
házásokra kivétel nélkül mind a szóban forgó országrészben � a GM�Opel beruházására
Szentgotthárdon, a Fordéra Székesfehérváron, az Audiéra Gyõrben (valamennyire az észak-
nyugati régióban), a Suzukiéra pedig Esztergomban (a központi régióban) � került sor.

Végül ki kell térnünk arra is, miért fordultak meg a korábban stabilnak tûnõ tenden-
ciák 1995-ben minden lényeges magyarázó változónk esetében (lásd 2.4. és 2.5. ábra).
Hasonló eredményhez jutott Fazekas�Köllõ [1996] is, amikor a KSH-munkaerõ-felvétel
negyedéves hullámaiban vizsgálta a munkanélküliségbõl a foglalkoztatásba való átme-
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2.5. ábra
A földrajzi régiókhoz tartozó standardizált regressziós paraméterek idõbeli alakulása
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net egyéni esélyeit. A jobb körzetekben (az 1993. márciusi munkanélküliségi ráta alsó
kvartilisében) jelentõsen csökkent, a rosszabb körzetekben (az 1993. márciusi munka-
nélküliségi ráta felsõ kvartilisében) pedig jelentõsen nõtt a foglalkoztatás esélye. Ennek
a két tényezõnek a hatását láthatjuk mi is a 2.4. ábra egymáshoz közeledõ regressziós
paramétereiben. Minden kétséget kizáró magyarázatot nem találtunk erre a jelenségre,
de két lehetséges okot megemlíthetünk. Az elsõ az aktív gazdasági programok pénzügyi
forrásainak 1995-tõl való fokozatos beszûkülése,11 ami leginkább a magasabb iskolá-
zottsági szintû, urbanizáltabb körzeteket érintette, hiszen ezekben körzetekben mûkö-
dött a legtöbb ilyen jellegû program (átképzési program, tartós munkanélküliek bértá-
mogatása). Minthogy a munkanélküli-nyilvántartásban az aktív programokban résztve-
võket korábban foglalkoztatottként vették számba, a programok szûkülésével a résztvevõk
fokozatosan visszakerültek a munkanélküliek állományába. Ez pedig éppenséggel a jobb
� iskolázottabb, urbanizáltabb � körzetek munkanélküliségi rátáját növeli. A másik ha-
tás inkább az alacsony iskolázottságú körzetekre volt jellemzõ, hiszen itt a legelterjed-
tebb a tartós munkanélküliség, és ebbõl következõen az is, hogy a munkanélküliek
nemcsak a munkanélküli járadékra való jogosultságot, hanem a jövedelempótló támoga-
tásra való jogosultságot is kimerítették 1995-re. Ahhoz, hogy ezt a jogosultságot újra
megszerezzék, valamilyen munkát kell vállalniuk. Erre leginkább a közhasznú munka
alkalmas, mivel az általában nem igényel különösebb képzettséget. Ez azt jelenti, hogy
a regisztrált munkanélküliek egy része a munkanélküliséggel leginkább sújtott körzetek-
ben �kvázifoglalkoztatottá� válik, így tehát � legalábbis a nyilvántartott munkanélküli-
ek számát tekintve � a szóban forgó körzetek lemaradása csökken. Mindkét jelenség a
relatív különbségek csökkenését eredményezi. Hangsúlyozzuk azonban: nem állíthatjuk
azt, hogy ezzel megnyugtató magyarázatát adtuk a kérdéses jelenségnek, és azt sem
tudhatjuk egyelõre, mennyire tartós tendenciákról van szó. Ennek megállapítása érde-
kében nyilvánvalóan idõvel újra el kell végezni majd ezt a vizsgálatot.

A CIGÁNY KISEBBSÉGGEL SZEMBENI FOGLALKOZTATÁSI DISZKRIMINÁCIÓ

Ebben a fejezetben megpróbáljuk független érvekkel alátámasztani statisztikai eredmé-
nyeinknek azt az értelmezését, hogy a cigányarány erõs pozitív regressziós paramétere
két különbözõ okra vezethetõ vissza: a cigányokkal szembeni foglalkoztatási diszkrimi-
nációra és a cigányok által sûrûn lakott � fõként falusias � területek gazdasági elmara-
dottságára. Egy stilizált statisztikai modell segítségével megpróbálunk további fényt
deríteni a cigányarány és az iskolázottság paraméterének inverz idõbeli pályájára is.

Képzeljünk el két egyforma körzetet, amely csak két szempontból különbözik egy-
mástól: a cigány népesség nagyságában és a körzetek átlagos iskolázottsági szintjé-
ben. A körzetben alacsony a cigány népesség részaránya, B körzetben pedig magas.

11 Az Országos Munkaügyi Központ adatai szerint az átképzési programokban résztvevõk száma 36
százalékkal csökkent, míg a tartósan munkanélküliek keresetkiegészítésében részesülõk száma 53 szá-
zalékkal esett vissza 1994 és 1995 szeptembere között.
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Minthogy a cigányok iskolázottsága általában alacsony, ez a tény természetesen tükrö-
zõdik B körzet alacsonyabb átlagos iskolai végzettségében is. Az átlagos képzettségi
szint azonban a B körzetben aránytalanul alacsonyabb, mint az A körzetben. Ennek az
az oka, hogy ahol magas a cigány népesség aránya, ott a nem cigány lakosság átlagos
iskolázottsága is alacsonyabb az országos átlagnál. Mint a korábbiakban kifejtettük,
hosszú távon érvényesülõ jellegzetes migrációs tendenciák12 következtében a cigány
népesség magas aránya egy adott körzet gazdasági és infrastrukturális elmaradottságá-
nak közvetett indikátora is egyben.

A 2.6. ábrán a munkanélküliség idõbeli alakulásának idealizált modelljét láthatjuk a
fenti két körzetre. Mivel idealizált modellünkben a cigány népesség magas aránya ala-
csony iskolázottsági szintet eredményez, ezért nem meglepõ, hogy a munkanélküliségi
ráta értéke � bármiféle diszkrimináció nélkül is � magasabb lesz abban a körzetben,
ahol a cigány népesség aránya nagyobb. Foglalkoztatási diszkrimináció jelenlétében
azonban nemcsak a munkanélküliségi ráta lesz magasabb, de a cigányok felülreprezen-
táltak is lesznek az alacsony iskolai végzettségû munkanélküliek között. A következõk-
ben empirikusan is megmutatjuk, hogy pontosan ez az eset áll fenn Magyarországon �
különösen a munkanélküliség korai szakaszában. Tökéletes diszkrimináció esetén � ezt
modelleztük a 2.6. ábrán � a munkanélküliség terhét egyedül a cigányok viselik egé-
szen addig, amíg ezt a munkanélküliség abszolút mértéke és a cigány munkavállalók
száma megengedi. Amíg vannak cigányok a foglalkoztatottak között, közülük fognak
kikerülni a munkanélküliek. Ez az oka annak, hogy ebben a korai szakaszban a cigány-
arány � még a körzetek közötti iskolázottsági különbségek hatásának kiszûrése után is �
olyan szorosan együtt mozog a regionális munkanélküliségi rátával.

A helyzet azonban fokozatosan megváltozik a foglalkoztatási válság mélyülésével,
hiszen a cigány emberek többsége ekkorra már kiszorult a munkapiacról. Ahogy a nem
cigány dolgozók közül is egyre többen válnak munkanélkülivé, úgy nõ meg az átlagos
oktatási szintekben fellelhetõ regionális különbségek fontossága is, hiszen az újonnan
regisztráltak között az alacsony végzettségû nem cigány munkanélküliek súlya is egyre
inkább megemelkedik. Az etnikai különbségek jelentõsége ezzel párhuzamosan termé-
szetesen csökkenni fog, mivel a cigány munkanélküliek súlya fokozatosan lecsökken az
alacsony végzettségû munkanélküliek között. Ez az oka annak, hogy a cigányarány és
az iskolázottság regressziós paramétere ellentétes irányban mozog.

A 2.5. táblázat alapján közvetlenül belátható, amit a cigány népességgel szembeni
foglalkoztatási diszkriminációról állítottunk. Bárhogyan értelmezzük is a statisztikai modell
cigányarány-változójának paraméterét, ha a cigányok felül voltak reprezentálva a ha-
sonlóan alacsony képzettségû munkanélküliek között a munkanélküliség korai szakaszá-
ban, akkor ez közvetlenül bizonyítja, hogy hátrányosan megkülönböztették õket mind a
felvételek, mind az elbocsátások során. A 2.6. ábra idealizált modellje szerint a cigány
munkanélküliek számának idõbeli alakulása a korai szakaszban egybeesik az összes
munkanélküli számának alakulásával. Vagyis a cigányok aránya a munkanélküliek kö-
zött 100 százalék. Ez az összefüggés a valóságban természetesen sztochasztikusan telje-

12 Az errõl szóló érvelést lásd az 53. oldalon.
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sül. A 2.5. táblázat szerint a gazdasági átmenet kezdetén13 az alacsony iskolai végzett-
ségû cigány népesség körében a munkanélküliségi ráta elérte a 18 százalékot (miközben
a megfelelõ országos ráta értéke 4 százalék körül volt), és a cigányok részaránya az
alacsony végzettségû munkanélküliek között megközelítette a 30 százalékot. Ez 431
százalékos felülreprezentációt jelent a hasonlóan definiált felnõtt lakossághoz viszonyí-
tott arányukhoz képest. Amint azonban a munkanélküliség 1993 második felére elérte a
csúcspontját, ez az arány 30 százalékról 20 százalékra esett vissza. Így a cigányok
felülreprezentációja az alacsony végzettségû munkanélküliek között szintén visszaesett
431 százalékról 273 százalékra. Ez az oka annak, hogy a cigányarány paraméterének
értéke csökken az idõben. Ezek az eredmények nagy biztonsággal alátámasztják azt a
sejtésünket, hogy hazánkban jelen van az etnikai alapú foglalkoztatási diszkrimináció.

Nem állíthatjuk, hogy a diszkrimináció lenne az egyetlen oka a cigányarány pozitív
paraméterének a regionális munkanélküliségi ráta regressziós egyenleteiben. Amint ko-
rábban is jeleztük, a cigány népesség nagy aránya közvetett indikátora is egy adott terület
gazdasági, infrastrukturális elmaradottságának. Ezért nem veszíti el a szignifikanciáját a
cigányarány paramétere � és marad viszonylag erõs � azután is, hogy az iskolázottságban
meglevõ különbségek válnak a regionális munkanélküliségi különbségek meghatározó
tényezõjévé. Ezt az állítást is megpróbáltuk közvetlen bizonyítékkal alátámasztani.

Külön-külön a cigány és a nem cigány aktívakra (foglalkoztatottakra és munkanél-
küliekre) fölállított egyéni szintû logit egyenletek segítségével megbecsültük a munka-
nélküliségnek a foglalkoztatáshoz viszonyított relatív esélyeit. Magyarázó változóink
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13 1990 januárjában, a népszámlálás idején.
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magukban foglalták az egyének fontosabb személyes jellemzõit (nemét, korát, eltar-
tott gyerekeinek számát, iskolázottságát), illetve két körzetszintû kontextuális változót
(a körzet átlagos iskolázottsági szintjét, illetve a munkaképes korú cigány lakosság ará-
nyát a munkaképes korú teljes népességen belül). Részletes eredményeink a Függelék
F2.1. táblázatában találhatók. Itt most kizárólag a cigány népesség arányát leképezõ
dichotóm változók paramétereire, illetve az ebbõl számított esélyrátákra vagyunk kí-
váncsiak.

A 2.7. ábrán a körzeti cigány népesség arányától függõ esélyrátákat � a munkanél-
küliségnek a foglalkoztatáshoz viszonyított relatív esélyeit � rajzoltuk ki külön a cigány
és a nem cigány alminta esetében. (Az ábrán látható görbék a nem, a kor, a gyermek-
szám, az egyéni iskolai végzettség és a körzetszintû iskolázottság hatásától megtisztított,
nettó hatásokat mutatják.) A nem cigány mintában a paraméterek emelkedése arra utal,
hogy a magas cigányarány egy adott terület gazdasági elmaradottságát is jelzi. Máskü-
lönben nehezen lehetne érthetõ, hogy a cigány lakosság részarányának emelkedésével
miért romlanának a nem cigány munkavállalók foglalkoztatási esélyei. Ugyanakkor az a
tény, hogy a cigány minta esetében a paraméterek emelkedése ennél lényegesen mere-
dekebb, megint csak a foglalkoztatási diszkrimináció jelenlétét támasztja alá. Ahol a
cigány népesség részaránya magas, ott a minden egyéb szempontból hasonló cigány mun-

2.5. táblázat
Az alacsony iskolázottságúa munkanélküliek néhány adata (1990, 1993)

Megnevezés  1990 b  1993

A munkanélküliek száma országosan (fõ) 68 544 247 534 e

A cigány munkanélküliek száma (fõ) 20 139 c 45 997 f

Országos munkanélküliségi ráta (százalék) 3,80 20,08
Cigány munkanélküliségi ráta (százalék) 18,04 52,66
A cigányok aránya a munkanélküliek között (százalék) 29,38 18,58
A cigányok felülreprezentációja a munkanélküliek közöttd 4,31 2,73

a Legfeljebb nyolc befejezett osztály.
b Az adatokat az 1990-es népszámlás egyéni fájljából (CD-rõl) számítottuk ki.
c A cigány munkanélküliekre vonatkozó nyers adatokat a népszámlálásból vettük. A népszámlálás cigány
népessége azonban nem tekinthetõ reprezentatívnak, mivel ott a cigány népességet önbevallás révén azono-
sították, ami a reálisnál lényegesen alacsonyabb számot ad az ország cigány lakosságáról. Mind népesség-
szám, mind -összetétel szerint jóval reálisabb becslést kapunk a szociológiai definíció alkalmazásával. E sze-
rint cigánynak azt tekinthetõ, akit a nem cigány környezet cigánynak tart. Ezt a kritériumot használta az
1993-as országos reprezentatív cigányfelvétel. Hogy tehát valósághoz hû számadatokhoz jussunk, a nép-
számlás adatait átsúlyoztuk az 1993-as cigányfelvétel segítségével. Súlyokként a cigányfelvétel regionális
eloszlását használtuk, az abszolút számokat pedig a cigányfelvétel mintavételi súlyainak reciproka segítségé-
vel képeztük.
d Az alacsony iskolai végzettségû cigányok aránya a 15�74 éves korcsoportban (nappali tagozatos diákok
nélkül) 6,81 százalék volt 1993-ban. Ez a nevezõje annak az arányszámnak, amivel a felülreprezentációt
mértük. Az országos adat forrása a KSH munkaerõ-felvétele (1993. õsz), a cigány adatok forrása a cigány-
felvétel volt. A számlálók a táblázat ötödik sorából származnak (a cigányok aránya a munkanélküliek kö-
zött).
e Forrás: A KSH munkaerõ-felvételének 1993. õszi hulláma.
f Forrás: A Szociológiai Intézet 1993. évi reprezentatív cigányfelvétele.
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kavállalók foglalkoztatási esélyei lényegesen rosszabbak, mint ott, ahol a cigányság terü-
leti részaránya alacsony. Ez azt jelenti, hogy a foglalkoztatási diszkrimináció az ország
azon régióiban erõs, ahol nagy a verseny az alacsony képzettséget igénylõ állások iránt, és
ahol az alacsony iskolai végzettségû többség munkanélküliségi problémája a legkönnyeb-
ben egy alacsony képzettségû etnikai kisebbség diszkriminációja árán enyhíthetõ.

ÖSSZEGZÉS

Megvizsgáltuk az iskolázottság és a cigány népességgel szembeni diszkrimináció relatív
fontosságát a munkanélküliségi ráták regionális különbségeinek meghatározásában 1990
és 1995 között, a magyarországi munkanélküliség elsõ öt évében. Felfigyeltünk arra,
hogy ezeknek a különbségeknek az idõbeli alakulása igen jellegzetes tendenciákat köve-
tett. A rendszerváltás utáni elsõ évekre igen szélsõséges relatív különbségek alakultak
ki, melyek azonban hamarosan szûkülni kezdtek, 1992-re pedig nagyjából stabilizálód-
tak. A relatív munkanélküliségi különbségek azóta gyakorlatilag állandónak tekinthe-
tõk. A körzetek közötti hatalmas egyenlõtlenségeket az elsõ idõszakban igen nagy mér-
tékben okozta a felsõ decilisbe tartozó körzetek kiemelkedõen magas munkanélküliségi
rátája. E kiemelkedõen magas relatív munkanélküliségi rátáknak a megjelenése a legel-
maradottabb területeken 1990-ben, majd gyors csökkenésük 1991-ben, végül pedig az
1992-tõl megfigyelhetõ stabil pályájuk sajátos oksági összefüggések jelenlétére utal. A re-

1

2

3

4

5

0–0,99% 1–2,99% 3–4,99% 5–9,99% 10%+

Cigány

Nem cigány

Esélyráta

Romák aránya

2.7. ábra
A munkanélküliségnek a foglalkoztatottsághoz viszonyított relatív esélyei a cigány
és nem cigány aktív népességre a körzet cigány népességének függvényében
(nem, kor, gyermekszám, egyéni iskolai végzettség, körzetszintû iskolázottsági szint
hatása kiszûrve)

Forrás: A Függelék F2.1. táblázata.
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latív területi egyenlõtlenségek változásait egy intertemporális statisztikai modell segítsé-
gével vizsgáltuk meg tüzetesebben.

Modellünk a következõ eredményekhez vezetett. A vizsgált idõszak egészében a
cigány népesség aránya, illetve az átlagos iskolázottsági szint bizonyult a regionális
munkanélküliségi különbségeket alakító döntõ tényezõnek. A két tényezõ fontossága
azonban idõben fordított módon alakult. A gazdasági átalakulás korai szakaszában a
cigány népesség nagyságában meglevõ különbségek határozták meg inkább a körzetek
közötti munkanélküliségi eltéréseket. Ez az összefüggés azonban 1994 végére teljesen
megfordult. Az elsõsorban etnikumfüggõ regionális egyenlõtlenségekbõl az elsõsorban
emberitõke-függõ egyenlõtlenségekbe való átmenet nagyon egyenletesnek bizonyult.

A cigányarány pozitív paraméterét két különbözõ okra vezettük vissza. Egyrészt
arra, hogy a cigányokkal szemben hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak a munka-
erõpiacon, ezért népességük nagysága közvetlenül növeli a munkanélküliek állományát.
Ez a tényezõ volt a cigányarány változó teljes hatásának legfontosabb összetevõje az
átmenet korai szakaszában. A cigány népesség aránya másrészt � közvetett módon � az
adott terület gazdasági elmaradottságát is méri. A cigány népesség aránya ugyanis álta-
lában ott nagyobb, ahol fejletlen az infrastruktúra és a gazdaság állapota is rossz. Ebben
a jelenségben évtizedes migrációs tendenciák eredményei csapódtak le. A cigányarány
paraméterének szignifikanciája 1993 után valószínûleg nagyrészt ennek az externális
tényezõnek tudható be. Független bizonyítékokat mutattunk be mind a foglalkoztatási
diszkrimináció, mind a bemutatott externális hatás létezésének alátámasztására. Arra a
következtetésre jutottunk, hogy a munkanélküliségi ráta relatív területi különbségeit
hosszabb távon elsõsorban az adott körzet emberitõke-állománya határozza meg. Ezt
bizonyítja az is, hogy az iskolázottság jelentõsége azonnal emelkedni kezdett, amint a
cigány foglalkoztatottak jó része már kiszorult a munkaerõpiacról, és ezzel kimerült az
a lehetõség, hogy a munkanélküliség terheit még tovább hárítsák a cigány kisebbségre.

Gazdasági kontrollváltozóink (vállalkozási sûrûség, ipari foglalkoztatottság, földmi-
nõség) meglepõ módon nem játszottak jelentõs szerepet a regionális munkanélküliségi
egyenlõtlenségek alakításában. A földrajzi sajátosságok azonban � az iskolázottságtól és
az etnikai összetételtõl függetlenül � fontos szerepet töltenek be a regionális különbsé-
gek meghatározásában. Az átmenet elsõ éveiben az északkeleti országrészhez való tar-
tozás volt az, ami egy körzet foglalkoztatottsági helyzetét súlyosbította, 1994 óta azon-
ban a Budapesthez vagy a nyugati határhoz való közelség volt az, ami a helyi munkanél-
küliséget enyhítette.
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FÜGGELÉK

F2.1. táblázat
A munkanélküliség egyéni esélyeit meghatározó tényezõk (logit becslés)

Függõ változó: Munkanélküli-e? igen=1, nem=0 (a gazdaságilag aktívakra)
Független

nem cigány minta cigány minta
változó

esélyráta std. hiba P>|z| esélyráta std. hiba P>|z|

Nem 0,772 0,032 0,000 0,912 0,088 0,342
Kor 0,996 0,012 0,756 1,104 0,034 0,001
Kor2 1,000 0,000 0,051 0,998 0,000 0,000
Gyerekeka 0,927 0,023 0,002 1,197 0,040 0,000
0 osztály 5,843 4,236 0,015 4,522 1,331 0,000
1�7 osztály 1,828 0,232 0,000 1,629 0,188 0,000
Szakmunkás 0,661 0,034 0,000 0,702 0,089 0,000
Középiskola 0,499 0,027 0,000 0,535 0,162 0,039
Felsõfokú 0,153 0,017 0,000 0,213 0,231 0,155
ISKOLAb 0,777 0,029 0,000 0,774 0,074 0,000
CIG1�3% 1,195 0,082 0,009 1,937 0,647 0,008
CIG3�5% 1,194 0,103 0,040 3,319 1,151 0,048
CIG5�10% 1,398 0,111 0,000 3,314 1,105 0,000
CIG10%+ 1,693 0,180 0,000 4,510 1,589 0,000

Esetszám (fõ)  23 216 Esetszám (fõ)  2 199
χ2(14)  1002,95 χ2(14)  238,18
Prob > χ2  0,00001 Prob > χ2  0,00001
Pszeudo R2  0,0564 Pszeudo R2  0,0781

a Az eltartott gyerekek száma a megfigyelt személy háztartásában.
b Az egy fõre jutó elvégzett osztályok száma a hét évesnél idõsebb népességben 1990-ben a megfigyelt
személy körzetében. Lásd 2.1. táblázat.

Megjegyzés: CIG�1% � CIG10%+ dummy változók, amelyeket a munkaképes korú cigány népességnek
a hasonló korú felnõtt népességen belüli arányából (CIGFELN) képeztünk, és körzet szinten rendeltünk
az egyénhez. A referenciakategória az a körzet volt, ahol a cigány népesség aránya 1 százalék alatt van
(CIG�1%). Az egyéni iskolázottsági dummy változók között a 8 befejezett osztály volt
a referenciakategória.

Források: Cigány egyenlet: a Szociológiai Intézet 1993. évi reprezentatív cigányfelvétele. Nem cigány
egyenlet: a KSH munkaerõ-felvételének 1993. õszi hulláma.
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F2.1. ábra
A cigányarány (CIGÁNY) és a vándorlási egyenleg (VÁNDOR) közötti kapcsolat,
standardizált regressziós paraméterek

** p ≤ 0,0001 szinten szignifikáns.
** p ≤ 0,01 szinten szignifikáns.
++ Semmilyen szokásos szinten nem szignifikáns.

Megjegyzés: A vándorlási egyenleg (VÁNDOR) egyenletét az 1980�1990-es idõszakra White hetero-
szkedaszticitás-konzisztens becslési eljárásával számítottuk ki. Vándorlási egyenleg = az adott körzetbe
való beköltözések és kiköltözések különbsége osztva a bázisidõszak lakónépességével.

ISKOLA

ISKOLA

IPFOGL

IPFOGL

CIGÁNY

CIGÁNY

VÁNDOR

VÁNDOR

0,512*

0,512*

0,120+

0,674*

0,075+

0,337*

–0,407*

–0,178**

0,129+

0,129+

–0,504*

–0,504*

R2 = 0,203

R2 = 0,203

R2 = 0,121

R2 = 0,493

1980–1990

1990–1993
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F2.2. térkép
A munkanélküliségi ráták körzetszintû értékei, 1990. december
(1–8. kvantilis)

F2.3. térkép
A munkanélküliségi ráták körzetszintû értékei, 1995. szeptember
(1–8. kvantilis)
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F2.4. térkép
A cigány tanulók részaránya az általános iskolások körében
az 1992/93. tanévben (1–8. kvantilis)
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F2.5. térkép
A 7 évesnél idõsebb népesség átlagos befejezett iskolai osztály
száma 1990-ben (1–8. kvantilis)
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3. INGÁZÁS A FALUSI
MAGYARORSZÁGON
Egy megoldatlan probléma

Az itt következõ tanulmány azt vizsgálja, milyen szerepet játszik a magyarországi falva-
kat és városokat egymással összekötõ közlekedési kapcsolatok fejletlensége, illetve a
közlekedés magas költsége a falusi munkanélküliség viszonylagosan magas szintjének
állandósulásában. A falusi munkanélküliség szintje, mint ismeretes, különösen az or-
szág válságövezeteiben magas. Habár a községekben élõ népesség munkanélküliségi
rátája az országos trenddel párhuzamosan, 1995 (a gazdasági megélénkülés elsõ jelei)
óta folyamatosan csökken � a ráta értéke 1995 eleje és 1999 vége között 14-rõl 10
százalékra süllyedt �, e kedvezõ folyamat elõnyeibõl a legrosszabb foglalkoztatási hely-
zetû falvak lakói egyáltalán nem részesültek. A magyarországi faluhierarchia legrosszabb
foglalkoztatási helyzetû kvartilisében (s még inkább a legrosszabb decilisben) 1995 és
1999 között állandósultak a kilencvenes évek közepére jellemzõ magas helyi munkanél-
küliségi ráták: a 75. percentilishez tartozó legalacsonyabb helyi ráta értéke nagyjából a
16 százalékos, a 90. percentilishez tartozó hasonló helyi ráta értéke pedig a 22-23 szá-
zalékos szinten látszik stabilizálódni. Ismeretes, hogy a magas munkanélküliséggel súj-
tott régiók alacsony bérszínvonaluk ellenére sem voltak képesek a beruházókat maguk-
hoz csalogatni. Új tõkebefektetésekre, illetve új munkahelyek keletkezésére a korábban
is alacsony munkanélküliségû térségekben került sor. Az elvándorlási adatok nagyság-
rendjeinek ismeretében nem valószínû, hogy a legnehezebb foglalkoztatási helyzetû
falvak megtorpanása az országos konjunktúra beindulása idején a képzettebb munkaerõ
elvándorlása (és még a korábbinál is elõnytelenebb iskolázottsági összetételû munkaerõ-
állomány kialakulása) miatt következett be. De ha így áll a helyzet, minek tulajdonítható
a rossz foglalkoztatási helyzetû helyi munkaerõpiacok fokozódó bezáródása? Miért nem
képesek az elmaradott térségek lakói a megélénkülõ városi munkaerõpiacokra eljutva,
ingázás révén javítani helyzetükön? Nyilvánvalónak tûnik, hogy azért, mert a hátrányos
helyzetû falvak tipikus lakói számára a napi ingázás költségei sok esetben prohibitív
módon magasak.

Ebben a tanulmányban e költségek közül figyelmen kívül hagyjuk az ingázás révén
elvesztegetett idõ értékét, s figyelmünket egyedül az ingázáshoz szükséges közvetlen
közlekedési célú kiadásokra fordítjuk. A települések közlekedési kapcsolataira, illetve
az ingázás költségeire vonatkozó információk gyûjtése korántsem egyszerû feladat.
Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a fent vázolt probléma vizsgálatához nem a
ténylegesen ingázó munkavállalók aktuális egyéni közlekedési költségeit, hanem a poten-
ciális ingázók településspecifikus költségeit kell ismernünk. Kutatásunk szerencsére nem
elõzmények nélküli. Néhány évvel ezelõtt Köllõ János fontos tanulmányt (Köllõ [1997])
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közölt a napi ingázás és a helyi munkanélküliség kapcsolatáról, melynek információs
hátterét egy általa összeállított, speciális közlekedési adatbázis (az MTA KTI közlekedé-
si adatbázisa)1 szolgáltatta. Jelen írás is (részben) ugyanerre az adatbázisra támaszko-
dik,2 és a lehetõ legszorosabb értelemben az említett tanulmány folytatásának tekinthetõ.

Minthogy a közlekedési adatbázis3 a falvakból a környezõ városokba történõ ingázás
kutatásának céljait szolgálja, alapegységei az ország falvainak a környezõ városokkal
alkotott közlekedési kapcsolatai. Egy község környezetéhez tartozik � definíció szerint
� az a város, amelynek közúton mért távolsága a községtõl 40 kilométernél kisebb. Az
adatbázis összeállítói célszerû okokból a legközelebbi négy várost vették figyelembe.4

Kétfajta közlekedési kapcsolat költségeit különböztethetjük meg: a tömegközlekedési
kapcsolat (vonat és Volán-busz)5 költségeit � feltéve, hogy az illetõ községnek a környe-
zetében levõ várossal van ilyen kapcsolata �, illetve az autós közlekedés költségeit.
A tömegközlekedési költség becslése a havi bérletek teljes árát (nem csak a dolgozót
terhelõ részt), az autós közlekedés költségeinek becslése pedig az illetõ községre jellem-
zõ autós ingázás átlagos költségét veszi alapul. Ez utóbbi kiszámításakor a következõ
információkat (illetve a következõ információk közelítõ változóit) vették figyelembe: az
autóval rendelkezõ munkanélküliek arányát, a jellemzõ autótípusok fajlagos költségeit,
az autóval nem rendelkezõ munkanélküliek autóvásárlási/fenntartási költségeire vonat-
kozó becsléseket, valamint az utasszámra vonatkozó becsléseket. Az adott község és a
környezõ város közlekedési kapcsolatának költségét a három lehetséges ingázási mód
(vonat, busz, gépkocsi) költségei közül mindig a legalacsonyabb értékû méri.

Tanulmányunk két részbõl áll. Az elsõ részben egy ingázási költségeket is magában
foglaló participációs modell (ingázási modell) segítségével rekonstruáljuk a városi mun-
kavállalást fontolgató falusi lakos döntési problémáját. Figyelembe véve az elõzõekben
ismertetett közlekedési adatbázis által nyújtott lehetõségeket, ingázási modellünkbõl ki-
indulva, megfogalmazunk egy gyakorlatilag kivitelezhetõ mérési eljárást a faluból vá-
rosba irányuló ingázás egyéni valószínûségének mérésére. A tanulmány második része
az elsõ részben felállított ingázási modellt teszteli a KSH 1996. évi mikrocenzusának
egyéni és a közlekedési adatbázis településszintû adataira támaszkodva.

1 E helyütt szeretnék köszönetet mondani Köllõ János kollégámnak, hogy az általa igen nagy munkával
elõállított közlekedési adatbázis fájljait nagyvonalúan a rendelkezésemre bocsátotta.

2 Részben pedig � mint majd a késõbbiekben látni fogjuk � a KSH 1996. évi mikrocenzusának adatállo-
mányára. Köszönettel tartozom a Központi Statisztikai Hivatal népszámlálási fõosztályának (személy
szerint: Rózsa Gábornak és Dömök Zsuzsának) azért, hogy az 1996. évi mikrocenzus egyéni adatállo-
mányát e kutatás céljaira hozzáférhetõvé tette.

3 Az adatbázis részletes leírása Köllõ [1997] tanulmányában megtalálható. E helyütt csak a legfontosabb
tulajdonságait foglaljuk össze.

4 A falvak döntõ többségének nincs négynél több közeli városi kapcsolata.
5 A szükséges információkat az országos menetrendekbõl kódolták ki. Kizárólag azokat a vonat-, illetve
buszjáratokat vették számításba, amelyek reggel 5.30 és 7.30 között � azaz munkakezdés elõtt � érkez-
nek be a megfelelõ városi célállomásra.
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EGY PARTICIPÁCIÓS MODELL RÖGZÍTETT INGÁZÁSI KÖLTSÉGEKKEL

Tekintsük az alábbi modellt,6 amely a legegyszerûbb, statikus munkakínálati modell egy
változata, ahol az egyén jólétét (U ) a rendelkezésére álló szabadidõ (l) és a fogyasztási
javak mennyisége (c) szabja meg. A haszonmaximalizálási problémának az egyén pre-
ferenciái (φ) mellett a nem munkajellegû jövedelmek nagysága (A) és a piaci bérajánla-
tok (w) szabnak határokat. Ennek a jól ismert kérdésnek a megoldása megadja a ledol-
gozott órák (h = 1 � l) optimális mennyiségét, amelynél a piaci bérajánlatok közül az
elfogadott bérajánlat és a szabadidõ szubjektív értéke (vagyis a szabadidõ és fogyasztási
javak helyettesítési határrátája) épp megegyezik.

E modell speciális esete az, amikor a döntéshozó nem képes a saját lakóhelyén elfo-
gadható bérajánlatot találni: a bérajánlatok rendre alatta maradnak az egyén rezervációs
bérszintjének. Ebben az esetben sarokmegoldást kapunk, ahol az egyén szabadideje
maximális, munkaóráinak száma pedig zérus lesz (l* = 1, h* = 0). A helyi munkaerõ-
piac határai azonban addicionális költségek árán tágíthatók: bizonyos utazási költségek
vállalásával (napi ingázás révén) kedvezõbb adottságú � magasabb bérajánlatokkal jelle-
mezhetõ � munkaerõpiacokra is el lehet jutni. A (napi) ingázásnak ezeket a fix költsége-
it az F szimbólummal jelöljük. Hogyan befolyásolja ezeknek a fix költségeknek a nagy-
sága a munkához jutás valószínûségét? Hogyan lehetséges ennek a kapcsolatnak az
erõsségét megmérni a faluról a városi munkaerõpiacokra irányuló ingázás esetében?

6 Lásd: Cogan [1981] és Heckman�MaCurdy [1981].

3.1. ábra
A munkavállalás fix költségeit megjelenítõ modell
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V(A � F, w, f)

U(A, 1, f ) = U 0
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Vegyük szemügyre az 3.1. ábrát! A fogyasztó preferenciáit az elsõ két argumentu-
mában konkáv U(c, l, φ) hasznossági függvény reprezentálja, ahol a φ szimbólum kép-
viseli az egyéni preferenciák heterogenitását. U 0 szimbólummal jelöljük az inaktivitás-
hoz tartozó hasznossági szintet (h = 0 → l = 1; F = 0):

U 0 = U(A,1, f ).

A munkavállalás által elérhetõ maximális hasznossági szintet az indirekt hasznossági
függvény segítségével (V ) jelenítjük meg:

V = {max U(c,l,φ), ahol c = A � F + w(1 � l)}
= U [c*(A � F, w, φ),l*(A � F,w,φ),φ]
= V(A � F,w,φ)

c* és l* értékek az optimális mennyiségeket jelölik. A rezervációs bér meghatározása a
szokásos módon történik: egyenlõvé tesszük egymással a munkavállalás, illetve az inak-
tivitás által elérhetõ maximális hasznossági szinteket:

V(A � F,wR,φ) = U 0.

Ha ezt az egyenletet wR-re megoldjuk, megkapjuk a rezervációsbér-függvényt:

wR = wR (A � F,U 0,φ).

A rezervációs bér (wR) értéke � definíció szerint � olyan, hogy az ingázási költségek
(F ) adott szintje mellett a fogyasztó számára közömbös, hogy munkát vállal-e wR bér
fejében, avagy sem. Minél magasabbak a munkába járás fix költségei, annál magasabb
a rezervációs bér: ∂wR / ∂F > 0. A munkavállalási döntést a következõ indexfügg-
vénnyel írhatjuk le:





=
0

1
I

munkahelyére ingázik, ha: w > wR  .
nem vállal munkát, ha: w ≤ wR

A piaci bérajánlatok és a rezervációs bérek közvetlenül nem megfigyelhetõk. Ezért
mindkét latens változót a rendelkezésünkre álló segédváltozókkal közelítjük, a piaci
bérajánlatokat az alábbi egyszerû lineáris függvényformával:

∑ ++=
i

i
i xaaw ,ln 10 ε (1)

ahol az x vektor elemei a bérajánlatokra ható legfontosabb tényezõk: a nem, az életkor
és az iskolai végzettség. A hibatagot ε-nal jelöljük. Hasonló lineáris közelítõ formulát
alkalmazunk a rezervációs bérekre is:

.ln 3210 κ++++= ∑∑
j

j
j

i
i

i
R zbxbFbbw (2)

A rezervációsbér-függvényben F jelöli az ingázás költségeit, x és z vektorok az
egyéni preferenciák heterogenitásának mérhetõ elemeit jelenítik meg, a κ hibatag pedig
a preferenciák nem mérhetõ elemeit képviseli. x vektor reprezentálja azokat a változó-

03 -- Ingázás a falusi Magyarországon.p65 2005.04.19., 23:4676



773. INGÁZÁS A FALUSI MAGYARORSZÁGON

kat, amelyek az ajánlatibér-függvényben is helyet kaptak, z vektor pedig az ajánlatibér-
függvényben nem szereplõ változókat (a családi állapotot, az eltartott gyermekek szá-
mát) képviseli. Mivel a nem munkajellegû jövedelmekrõl (A) nincsenek egyéni adata-
ink, az ebbõl a tényezõbõl eredõ szóródást csupán a hibatag segítségével tudjuk meg-
mérni. Az ingázási költségek (F ) nagyságát sem ismerjük közvetlenül, így azokat is egy
segédegyenlet révén becsüljük meg:

.210 λ+++= ∑∑
l

l
l

k
k

k RdTddF (3)

Az ingázási költségeket (F ), többek között, a dummy változók egy sorozatával (Tk)
becsüljük meg, amelyek azt jelölik, hogy 4000 forint7 fix ingázási költség révén (1993-
ban) milyen mértékben javulnak a foglalkoztatási kilátások: milyen mértékben csökken
a 4000 forint ingázási költség vállalásával elérhetõ tágabb munkaerõpiac átlagos helyi
munkanélküliségi rátája. Ha az i-edik faluból havi cij költséggel lehet a j-edik városba
eljutni, akkor a c ingázási költség (például c = 4000 forint) vállalásával elérhetõ tágabb
körzet átlagos munkanélküli-rátáját a (4) képletnek megfelelõen számítjuk ki (ahol Uj

jelöli a j-edik településen élõ munkanélküliek, Nj pedig az aktívak � a foglalkoztatottak
és munkanélküliek együttes � abszolút számát):

kij = 1, ha: cij ≤ c,
,)(

∑
∑

+

+
=

j
jiji

j
jiji

i NkN

UkU
cu ahol: (4)

kij = 0, egyébként.

A lakóhely szûkebb és ingázás révén elérhetõ tágabb körzetének munkanélküliségi
rátáját négy kategóriára bontjuk, 1-es típusú: 10 százaléknál alacsonyabb, 2-es típusú:
10�15 százalék, 3-as típusú: 15�20 százalék, 4-es típusú: 20 százaléknál magasabb
helyi munkanélküliségi rátájú körzetekre. A szûkebb körzet helyi munkanélküliségi ráta
szerinti típusát a továbbiakban falutípusnak nevezzük. A Tk dummyk azt jelölik, hogy
egy bizonyos falutípusba tartozó településrõl 4000 forint ingázási költség vállalásával
elérhetõ tágabb körzet milyen munkanélküliségi kategóriába esik. E kombinált típuso-
kat a továbbiakban ingázási típusoknak nevezzük. Azt a falut például, ahol a munkanél-
küliségi ráta eredetileg 20 százalék vagy annál magasabb volt (4-es falutípus), és ahon-

7 1993. évi közlekedési költségeket számolva, a 4000 forintos fix ingázási költség az 1993. januári
minimálbér (8000 forint) felét, illetve az akkori átlagos munkanélküli-segély (8920 forint) csaknem
felét teszi ki. A 4000 forintos ingázási költség ugyanakkor � a magyar településszerkezet sajátossága-
iból következõen � nagyjából az az érték, amelynél a közlekedési ráfordítások marginális költsége
nagyjából kiegyenlíti a közlekedési ráfordítások helyi munkanélküliráta-csökkenésben mért határhoza-
dékát. Közvetve ezt igazolja az a megfigyelésünk, hogy míg a 0 és 4000 forint közötti tartományban
folyamatosan nõ azon falvak száma, ahonnan egy magas munkanélküliségû szûkebb körzetbõl egy
alacsonyabb munkanélküli rátájú tágabb körzet elérhetõvé válik, addig a 4000 és a 6000 forint közti
közlekedési költségtartományban ez a növekedés lelassul, sok esetben pedig egyenesen megáll. A je-
lentõs költségnövekedés ellenére viszonylag kevés, foglalkoztatási szempontból kedvezõtlen helyzetû
falu (és ennek következtében: kevés ember) számára válik elérhetõvé egy foglalkoztatási szempontból
kedvezõbb tágabb helyi munkaerõpiac.
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nét 4000 forint ingázási költség vállalásával 10 százaléknál alacsonyabb átlagos helyi
munkanélküli-rátájú tágabb (1-es típusú) körzetbe lehet eljutni, a 41-es ingázási típusba
soroltuk.8 A 44-es ingázási típushoz soroltuk ezzel szemben azokat a községeket, ahon-
nét 4000 forintos ingázási költségért csak ugyanolyan rossz foglalkoztatási helyzetû (20
százaléknál magasabb munkanélküli-rátájú) tágabb piacra tud az ingázó álláskeresõ el-
jutni, mint ahonnan elindult. Mivel a célállomáson uralkodó foglalkoztatási helyzet egy-
értelmû összefüggében áll az álláskeresési költségekkel � minél magasabb a tágabb piac
munkanélküli-rátája, annál magasabbak a keresési költségek �, ezért ha azonos ingázási
kiadás fejében eltérõ (alacsonyabb vagy magasabb) munkanélküliségi rátájú tágabb pia-
cokra lehet eljutni, az azt jelenti, hogy a relatíve rosszabb foglalkoztatási helyzetû célál-
lomást elérni képes álláskeresõk csak valamilyen ingázási költségtöbblet révén tudnának
hasonlóan jó foglalkoztatási helyzetû (hasonló keresési költségekkel jellemezhetõ) piac-
ra eljutni, mint a jobb közlekedési helyzetû falvak lakói.

Ennek megfelelõen a kd1  együtthatók különbségei egyfajta költségkülönbségként ér-
telmezhetõk. A 44-es ingázási típusba tartozó falu lakosainak például )( 41

1
44
1 dd −  forint-

tal több pénzébe kerülne, ha ingázás révén éppoly kedvezõ foglalkoztatási helyzetû
tágabb körzetbe (ahol a helyi munkanélküliségi ráta 10 százalék alatti értékû) szeretné-
nek eljutni, mint a 41-es ingázási típusba tartozó falu lakosainak. Az induló- és célállo-
mást megkülönböztetendõ, kd1  együtthatók felsõ indexét két pozícióra bontva � amelyben
az elsõ pozíció az induló-, a második pozíció a célállomás kódját jelöli �, a szóban forgó
együtthatókra nézve a következõ elméleti elõrejelzéseket tehetjük: rspq dd 11 ≥ , ha: q > s.9

Társadalompolitikai szempontból különösen fontosak azok az elméleti elõrejelzések,
amelyek azonos foglalkoztatási helyzetû indulóállomásokkal jellemezhetõ ingázási típu-
sokhoz tartozó paraméterekre vonatkoznak, hiszen ezekben az esetekben a helyi foglal-
koztatási helyzetet adottságnak véve, megvizsgálhatjuk, hogy � például költségvetési
transzferek révén � a közlekedési helyzet javításával és/vagy a közlekedési költségek
csökkentésével (s ezen keresztül az ingázás serkentésével) mennyiben javíthatók egy
adott településtípus lakóinak álláshoz jutási esélyei:

,41
1

42
1

43
1

44
1 dddd ≥≥≥

,31
1

32
1

33
1 ddd ≥≥

.21
1

22
1 dd ≥

Rl dummyk a lakóhely településétõl független regionális hatásokat jelenítik meg. E re-
gionális típusok az ingázási típusokhoz hasonlóan értelmezhetõk. Ha például az észak-
keleti régióban általában nehezebb álláshoz jutni, mint a központi régióban, akkor

KÉK dd 22 >  relációra számíthatunk. Ez azt jelenti, hogy az ország északkeleti régiójának
falvaiban az ingázóknak pontosan )( 22

KÉK dd −  összeggel kerülne többe, ha éppen olyan
jó foglalkoztatási helyzetû városokba szeretnének eljutni, mint ahová Kd2  ráfordítással a

8 A T41 dummy a 41-es ingázási típust képviseli.
9 Azokhoz az ingázási típusokhoz tartozó paraméterekre nézve, amikor a célállomás foglalkoztatási
helyzete azonos, de az indulóállomásé különbözik, nincsenek elméleti elõrejelzéseink.
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központi régió falusi lakosai képesek eljutni. A (3) egyenletet a (2) egyenletbe helyette-
sítve, a következõ formulához jutunk:

.ln 43210 uReTezexeew
l

l
l

k
k

k

j
j

j

i
i

i
R +++++= ∑∑∑∑ (5)

Ha valamennyi hibatagot (ε, κ, λ) zérus várható értékû, normális eloszlású változó-
nak feltételezzük, (u � ε ) szórását σ -val, a standard normális eloszlás eloszlásfüggvé-
nyét pedig a Φ(.) szimbólummal jelöljük, akkor az ingázás révén történõ munkavállalás
valószínûségére a következõ formulát kapjuk:

Pr (I = 1)  = Pr (ln w > ln wR)







+++++>++= ∑∑∑∑∑ uReTezexeexaa

l
l

l

k
k

k

j
j
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i
i
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i
i
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 ++++≤−= RçTäzãxâ ''''Pr α

σ
εu

= Φ(y). (6)

Az állásnélküliség valószínûségére pedig a következõt:

Pr (I = 0) = Pr (ln w ≤ ln wR) (7)
= 1 � Φ(y),

ahol: y = RçTäzãxâ '''' ++++α . Ami a mérési stratégiát illeti: probit modellt becsü-
lünk az alábbi loglikelihood függvény segítségével (M a mintaelemszámot jelöli):

,)](1)[1()(log ∑ Φ−−+Φ=
m

mmmm yIyIL (m = 1, 2, �, M) (8)

çäãâ ,,,,α  paramétereket szeretnénk megbecsülni. Mivel δ = �e3 / s = �(β1 / σ)d1 és
(∂wR / ∂F > 0 következtében) b1 > 0, az ingázás révén elérhetõ elõnyök hatásával
kapcsolatban a következõ elõrejelzéseket tehetjük: δ pq ≤ δ rs, ha: q > s. Megint csak
kiemeljük a társadalompolitikai szempontból különösen fontos relációkat:

δ 44 ≤ δ 43 ≤ δ 42 ≤ δ 41,
δ 33 ≤ δ 32 ≤ δ 31,

δ 22 ≤ δ 21.
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A FALUBÓL VÁROSBA IRÁNYULÓ INGÁZÁS MODELLJÉNEK
EMPIRIKUS VIZSGÁLATA

A továbbiakban az elõzõ részben bemutatott modell empirikus specifikációjára teszünk
kísérletet. A vizsgálódást leszûkítettük 1. azokra a falvakban élõ személyekre, akik:
2. világosan kinyilvánították munkavállalási szándékukat, vagy azzal, hogy aktuálisan
dolgoznak, vagy pedig azzal, hogy aktív eszközökkel munkát keresnek maguknak; de
3. nem találtak munkát saját lakóhelyükön, s ezért vagy állást keresnek,10 vagy pedig
más településre (azon belül is egy közeli városba11) ingáznak. A vizsgálatunk célsokasá-
gának tagjai egyszerre tesznek eleget mindhárom kritériumnak. Kérdésünk a következõ
volt. Hogyan hat a falvak földrajzi helyzete � vagyis a jobb foglalkoztatási helyzetû
városi munkaerõpiacok elérésének eltérõ költsége � azon egyének elhelyezkedési esélyeire,
akik nem találtak munkát vagy elfogadható bérajánlatot saját lakóhelyükön?

A felhasznált adatbázis a KSH 1996. évi mikrocenzusa volt, amely a teljes magyar
népesség kétszázalékos reprezentatív mintáján (nagyjából kétszázezer ember egyéni
adatain) alapul. A kilencvenes évtizednek ez volt az egyetlen olyan nagyméretû adatbá-
zisa, amely elegendõ számú ingázó egyén adatait is tartalmazta.

Azzal, hogy figyelmünket a faluból a közeli városokba irányuló ingázás kérdésére
fordítjuk, a probléma legégetõbb aspektusára � a falusi munkanélküliségre � összponto-
sítunk. Vessünk egy pillantást a nagyságrendekre! Az ingázó munkavállalók kevesebb
mint harminc százaléka (pontosan 29 százalék) ingázik városból városba. Az ingázók
zöme (71 százaléka) falusi lakóhellyel rendelkezik, többségük pedig (az összes ingázó
56 százaléka) faluból városba ingázik. A továbbiakban az utóbbi csoportba tartozó egyének
helyzetére korlátozzuk figyelmünket. 3.1. táblázatunk bemutatja a becslés során hasz-
nált változókat.

A (8) egyenletben szereplõ probit modell eredményeit a 3.2. és a 3.3. táblázat mutat-
ja be: a 3.2. táblázatban a férfiakra és a nõkre együttesen, a 3.3. táblázatban pedig a
két nemre külön-külön végzett becslések eredményeit közöljük.

A 3.2. és a 3.3. ábra tanúsága szerint a jobb városi munkaerõpiacok eltérõ elérési
költségei jelentõs hatást gyakorolnak az ingázás valószínûségére. A tiszta marginális
hatások (a 3.2. és 3.3. táblázat probit együtthatói) határozottan alátámasztják elméleti
modellünk elõrejelzéseit. Akár a férfiakra és a nõkre külön-külön becsült egyenleteket
(3.3. ábra), akár a nemek szerint összevont egyenletet (3.2. ábra) tekintjük, egy híján
minden esetben azt találjuk, hogy a rögzített ingázási ráfordítások révén elérhetõ mun-
kaerõpiacok javulásával a városi munkavállalás esélye is nõ. A szóban forgó összefüg-
gés ráadásul igen erõs, különösen a legrosszabb helyzetû falutípus esetében (ahol a helyi
munkanélküliségi ráta értéke meghaladja a 20 százalékot).

A lakóhely ingázási típusának hatása az ingázás (s ezáltal a városi munkavállalás)
valószínûségére különösen erõs a férfiaknál, s jóval gyengébb a nõknél. A családi álla-

10 Az álláskeresõ munkanélküliek legalább egy hónapja keresnek maguknak � aktív eszközökkel � munkát.
11 Azokat a városokat tekintettük közelinek, amelyek a falusi lakóhely településétõl legfeljebb 40 kilomé-

ter távolságra vannak.
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3.1. táblázat
A mérés során használt változók

Változó A változó tartalma Megjegyzés

Ingázás Városi munkahellyel rendelkezõ ingázó Függõ változó
dolgozó?

1 = igen;
0 = nem (munkanélküli: aktív
0 = eszközökkel munkát keres)
. = nincs értelmezve (lakóhelyén dolgozik,
. = munkát nem keresõ inaktív)

Nem 1 = férfi;
0 = nõ β1 paraméter: (6) egyenlet

Életkor (korév) Korlátozás: férfiak: 15 ≤ kor ≤ 60,
Korlátozás: nõk: 15 ≤ kor ≤ 55 β2 paraméter: (6) egyenlet

Iskolai Öt iskolai végzettség dummy:
végzettség 0�7 osztály

8 osztály: referencia β3 �β7 paraméter
szakmunkásképzõ (6) egyenlet
középiskola
felsõfok

Családi állapot 1 = házas / együtt élõ γ1 paraméter: (6) egyenlet
0 = nem házas / egyedülálló

Gyermekszám Eltartott gyermekek száma a családban γ2 paraméter: (6) egyenlet

Ingázási típus Mind u, mind u4 négy
kategóriára oszlik:

1 = 10% ≤ u, u4 < 10%
2 = 10% ≤ u, u4 < 15%
3 = 15% ≤ u, u4 < 20%
4 = 20% ≤ u, u4

1 → 1
2 → 2 Az (6) egyenlet paraméterei,
3 → 3 relatív nagyságrendjükre
4 → 4: referencia vonatkozó elõrejelzések:
2 → 1
3 → 1 δ 44 ≤ δ 43 ≤ δ 42 ≤ δ 41

3 → 2 δ 44 < δ 33 ≤ δ 32 ≤ δ 31

4 → 1 δ 44 < δ 43 < δ 22 ≤ δ 21

4 → 2 δ 44 < δ 43 < δ 42 < δ 11

4 → 3

Régió A lakóhely földrajzi régiója: Paraméterek η1 � η5: (6)
Központi = Fejér, Komárom, Pest: referencia egyenlet
Északnyugati = Gyõr, Vas, Veszprém, Zala
Délnyugati = Baranya, Somogy, Tolna
Északkeleti = Borsod, Hajdú, Heves,

= Nógrád, Szabolcs
Délkeleti = Bács, Békés, Csongrád, Szolnok

A lakóhely falujának típusa az alapján, hogy mek-
kora a helyi (u) és a havi 4000 forint ingázási költ-
ség árán elérhetõ tágabb munkaerõpiacon (u4) a
helyi munkanélküliségi ráta. Az eredeti szûkebb
piac kategóriájából (u) a tágabb piac kategóriájá-
ba (u4) való átmenet alapján képzett ingázási tí-
pusok:
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pot (a házasság vagy együttélés ténye) ellentétes hatással van a nõk, illetve a férfiak
ingázási/álláshoz jutási esélyeire: a nõs férfiak ingázási/álláshoz jutási esélyei lényege-
sen jobbak, mint a nõtleneké, a házas nõké pedig rosszabbak, mint az egyedülállóké.
Mindez arra utal, hogy az ingázás sokkal jelentõsebb szerepet játszik a férfiak, mint a
nõk munkavállalási döntéseiben.

A fenti eredmény, vagyis hogy a családi állapot ellentétes elõjellel hat a férfiak,
illetve a nõk ingázási döntéseire, megfelel az emberitõke-elmélet háztartáson belüli
munkamegosztásra vonatkozó elõrejelzéseinek. Ha a nõk � még ha csak egy árnyalat-
nyival is � termelékenyebbek a háztartási szektorban, mint férjeik, míg a férfiak � még
ha csak igen kis mértékben is � termelékenyebbek a piaci szektorban, mint feleségeik,
akkor a házastársak komparatív elõnyeik alapján specializálódni fognak. A különbözõ
típusú emberi tõkékre specializált beruházások következtében jelentõs mértékben föl-
erõsödhetnek a �kezdeti� különbségek, s így általában igen nagy mértékûvé nõhet a

3.2. táblázat
Az ingázás valószínûségének elõrejelzése
A munkaképes korú falusi népességbõl azok, akik a közeli városokba szeretnének ingázni (probit becslés)

Független változó Együttható Standard hiba t-érték P>|t|

Férfi � 0,009 0,027 � 0,339 0,735
Életkor  0,013 0,002  8,375 0,000
0�7 osztály � 0,723 0,087 � 8,355 0,000
Szakmunkásképzõ  0,394 0,031  12,561 0,000
Középiskola  0,617 0,037  16,594 0,000
Felsõfok  1,225 0,093  13,238 0,000
Házas  0,185 0,035  5,330 0,000
Gyermekszám � 0,057 0,014 � 4,072 0,000
Ingázási típus

1 → 1  0,925 0,065  14,138 0,000
2 → 2  0,723 0,057  12,782 0,000
3 → 3  0,527 0,063  8,356 0,000
2 → 1  0,832 0,065  12,721 0,000
3 → 1  0,694 0,088  7,880 0,000
3 → 2  0,602 0,053  11,399 0,000
4 → 1  0,540 0,121  4,472 0,000
4 → 2  0,333 0,054  6,180 0,000
4 → 3  0,287 0,048  5,957 0,000

Északnyugat �0,100 0,044 �2,298 0,022
Délnyugat �0,367 0,051 �7,211 0,000
Északkelet �0,154 0,044 �3,459 0,001
Délkelet �0,190 0,048 �3,957 0,000
Konstans �0,637 0,074 �8,627 0,000

Loglikelihood = �6145,78 Prob > χ2 = 0,0000
LR χ2 (21) = 1650,23 Pszeudo R2 = 0,1184
Esetszám = 11 541
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3.3. táblázat Az ingázás valószínûségének elõrejelzése
A munkaképes korú falusi népességbõl azok, akik a közeli városokba szeretnének ingázni, nemek szerint
(probit becslés)

Független változó Együttható Standard hiba t-érték P>|t|

Férfiak
Életkor  0,009 0,002  4,594 0,000
0�7 osztály �0,646 0,110 �5,868 0,000
Szakmunkásképzõ  0,490 0,039  12,451 0,000
Középiskola  0,853 0,054  15,671 0,000
Felsõfok  1,325 0,122  10,901 0,000
Házas  0,459 0,048  9,568 0,000
Gyermekszám �0,046 0,018 �2,551 0,011
Ingázási típus

1 → 1  0,942 0,085  11,113 0,000
2 → 2  0,764 0,073  10,437 0,000
3 → 3  0,562 0,082  6,869 0,000
2 → 1  0,839 0,085  9,909 0,000
3 → 1  0,855 0,116  7,346 0,000
3 → 2  0,675 0,068  9,859 0,000
4 → 1  0,657 0,156  4,205 0,000
4 → 2  0,332 0,068  4,848 0,000
4 → 3  0,310 0,061  5,079 0,000

Északnyugat �0,139 0,057 �2,445 0,014
Délnyugat �0,424 0,066 �6,406 0,000
Északkelet �0,204 0,059 �3,469 0,001
Délkelet �0,204 0,063 �3,235 0,001
Konstans �0,799 0,094 �8,460 0,000

Loglikelihood = �3642,38 Esetszám = 7067 Pszeudo R2 = 0,1512
LR χ2 (21) = 1297,58 Prob > χ2 = 0,0000

Nõk
Életkor  0,014 0,002  5,864 0,000
0-7 osztály �0,817 0,142 �5,741 0,000
Szakmunkásképzõ  0,233 0,054  4,321 0,000
Középiskola  0,369 0,053  7,018 0,000
Felsõfok  1,138 0,146  7,776 0,000
Házas �0,192 0,052 �3,670 0,000
Gyermekszám �0,137 0,023 �6,006 0,000
Ingázási típus

1 → 1  0,921 0,105  8,748 0,000
2 → 2  0,682 0,091  7,494 0,000
3 → 3  0,476 0,101  4,696 0,000
2 → 1  0,822 0,105  7,841 0,000
3 → 1  0,454 0,139  3,262 0,001

Ingázási típus
3 → 1  0,454 0,139  3,262 0,001
3 → 2  0,530 0,085  6,233 0,000
4 → 1  0,362 0,195  1,853 0,064
4 → 2  0,351 0,089  3,948 0,000
4 → 3  0,273 0,080  3,420 0,001

Északnyugat � 0,005 0,070 � 0,077 0,939
Délnyugat � 0,287 0,081 � 3,527 0,000
Északkelet � 0,077 0,069 � 1,111 0,266
Délkelet � 0,166 0,075 � 2,205 0,027
Konstans � 0,270 0,118 � 2,283 0,022

Loglikelihood = �2407,53 Esetszám = 4474 Pszeudo R2 = 0,1014
LR χ2 (21) = 543,23 Prob > χ2 = 0,0000
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háztartáson belüli munkamegosztás a két nem között.12 Ennek következtében egyfajta
komplementaritást figyelhetünk meg a férfiak és nõk munkaerõ-piaci részvételében.
Amennyiben a feleségek inkább a háztartási munkára szakosodnak, úgy a férjeknek
többet kell keresniük, és így nagyobb valószínûséggel lépnek be a munkaerõpiacra;
amennyiben a férjek a piaci szektorban aktivizálják magukat, a feleségek több idõt szen-
telhetnek a háztartási munkára, s így a kisebb valószínûséggel lépnek be a munkaerõ-
piacra. Ha figyelembe vesszük, hogy a munkavállalási korú falusi népesség 75 százalé-
ka él házasságban (vagy élettársi kapcsolatban), a fenti különbségnek meghatározó sze-
repe lehet a munkavállalás vizsgálatában. Tanulmányunk további részében a férfiak
munkavállalási döntéseire korlátozzuk figyelmünket, mivel az ingázás dilemmája az õ
esetükben igazán sorsdöntõ kérdés.

Becslõfüggvényünk segítségével [(6) egyenlet] kiszámíthatjuk a különbözõ csopor-
tokhoz tartozó egyének elõre jelzett munkavállalási esélyét, s a szóban forgó esélyeket
összehasonlítva, képet alkothatunk az egymásnak feszülõ erõk relatív nagyságáról. A fér-
fiak egyenletére (a 3.3. táblázat felsõ blokkjára) támaszkodunk. Az életkort, a családi

12 Lásd: Becker [1985]. A specializált emberitõke-beruházások elõnyeit � a növekvõ hozadékot � termé-
szetesen akkor is élvezhetnék a házastársak, ha egyikük sem rendelkezne semmilyen kezdeti elõnnyel,
s pusztán sorshúzás révén döntenének maguk között a specializáció irányairól. A kezdeti különbségek
számos esetben csak arra kellenek, hogy koordinálják a házastársak kölcsönös várakozásait.

3.2. ábra
A lakóhely ingázási típusának hatása az ingázás valószínûségére
(a 3.2. táblázat probit együtthatói)

A 4000 forint ingázási ráfordítással elérhető
tágabb munkaerőpiac munkanélküliségi kategóriája

0,0

0,2

0,4
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0,8

1,0

4 3 2 1

4-es falutípus

3-as falutípus

2-es falutípus

1-es falutípus

Megjegyzés: a 4-es falutípusból a 4, 3, 2, 1-es típusba: δ 44, δ 43, δ 42, δ 41,. .., a 2 -es falutípusból a 2,
1-es típusba: δ 21, δ 11, az 1-es falutípusból az 1-es típusba: δ 11.
Munkanélküliségi kategória: 1 = �10 százalék; 2 = 10�15 százalék; 3 = 15�20 százalék; 4 = 20
százalék +
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A 4000 forint ingázási ráfordítással
elérhető tágabb munkaerőpiac
munkanélküliségi kategóriája

Férfiak

A 4000 forint ingázási ráfordítással
elérhető tágabb munkaerőpiac
munkanélküliségi kategóriája

Nők

2 21 13 34 4

0,0 0,0

0,2 0,2

0,4 0,4

0,6 0,6

0,8 0,8

1,0 1,0

4-es falutípus 3-as falutípus 2-es falutípus 1-es falutípus

3.3. ábra
A lakóhely ingázási típusának hatása az ingázás valószínûségére, nemek szerint
(a 3.3. táblázat probit együtthatói)

Megjegyzés: a 4-es falutípusból a 4, 3, 2, 1-es típusba: δ 44, δ 43, δ 42, δ 41,. .., a 2 -es falutípusból a 2,
1-es típusba: δ 21, δ 11, az 1-es falutípusból az 1-es típusba: δ 11.
Munkanélküliségi kategória: 1 = �10 százalék; 2 = 10�15 százalék; 3 = 15�20 százalék; 4 = 20
százalék +

13 Az iskolai végzettség dummyk (xi) indexei: 3 = 0�7 osztály, 4 = 8 osztály, �, 7 = felsõfok; az
ingázási típus dummyk (Tj) indexei: 11 = 11-es típus, 22 = 22-es típus, �, 43 = 43-es típus; a régió
dummyk (Rk ) indexei pedig: 1 = központi régió, �, 5 = délkeleti régió.

állapotot és az eltartott gyermekek számát rögzítjük, s elõrejelzéseink a 30 éves, házas,
kétgyermekes férfiak speciális esetére nézve fogalmazzuk meg. A (6) egyenlet és az
3.1. táblázat jelöléseit használva, számításainkat a (9) egyenletre alapozzuk [ahol a
standard normális eloszlás eloszlásfüggvényét a Φ(.) szimbólummal jelöljük].13

).���2���30�(� 21122 kkjjiiijk RTzxxp ηδγγββα ++++++Φ= (9)

A 4,44,4
�p  elõre jelzett foglalkoztatási esély például azt számszerûsíti, hogy egy észak-

keleti régióban élõ, 44-es ingázási típushoz tartozó faluban lakó, 8 osztályos végzettsé-
gû, 30 éves, házas, kétgyermekes férfi milyen valószínûséggel talál magának munkát
egy közeli városban. A továbbiakban ezeket az elõre jelzett valószínûségeket fogjuk
összehasonlítani a különbözõ iskolai végzettségi kategóriák, ingázási típusok és régiók
szerint.
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Az iskolai végzettség szerepe

Az iskolai végzettségi kategóriák szerint elõre jelzett ingázási valószínûségeket, falutí-
pusok szerint bontva, a 3.4. és 3.5. ábra mutatja be. Ebben a pontban az egyszerûség
kedvéért a regionális hatásokat rögzítettük, az északkeleti régió értékén. A 3.4. ábra az
iskolai végzettségi kategóriákat rögzíti, és azokon belül vizsgálja meg a falutípusok közöt-
ti ingázási esélykülönbségeket, a 3.5. ábra ezzel szemben a falutípusokat rögzíti, és
adott falutípusokon belül jeleníti meg a különbözõ iskolai végzettség szerint szóródó
ingázási valószínûségeket.

Eredményeink összhangban vannak az emberitõke-elmélet elõrejelzéseivel: a maga-
sabb iskolai végzettség rendkívüli módon megnöveli a foglalkoztatás esélyeit � és így az
ingázás valószínûségét is � mindegyik falutípuson belül. Az utazási költségek hatása
azonban iskolai végzettségenként aszimmetrikusan érvényesül. A képzetlenek � befeje-
zett általános iskolánál nem magasabb végzettségûek � esetében a lakóhely típusa igen
erõteljesen befolyásolja az ingázási/álláshoz jutási esélyeket. Az ingázás költségeinek
betudható különbségek a legnagyobbak a legkedvezõtlenebb foglalkoztatási helyzetû fal-
vakban élõ képzetlen álláskeresõk esetében: a 20 százaléknál magasabb munkanélkülisé-
gi rátájú (4-es falutípushoz tartozó) falvakban élõ képzetlenek esetében a két véglet (a
44-es és a 41-es típus) közötti különbség terjedelme 20-25 százalékpontnyi [lásd a 3.4.
ábra a) és b) paneljeit, illetve a 3.5. ábra a) paneljét]. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a
magas helyi munkanélküli-rátától sújtott falvak képzetlen dolgozói számára az eredeti-
leg meglevõ, esetlegesen magas ingázási költségek csökkentése igen jelentõs elõnyt
jelentene: az álláshoz jutás egyéni esélyeit 20-25 százalékkal is javíthatná. Éppen ellen-
tétes összefüggést találunk a képzett (legalább szakmunkásképzõt végzett) álláskeresõk
esetében: az iskolai végzettség hatása náluk jóval erõsebb, mint az utazási költségek
hatása, bármely falutípusról legyen is szó. A képzett egyének könnyen találnak munkát
maguknak lakóhelyüktõl távolabb is, bármilyen rossz is a lakóhelyükön a foglalkoztatá-
si helyzet. Az õ ajánlati béreik annyival magasabbak a képzetlenek bérajánlatainál, hogy
abból az � esetleges magas � ingázási költségeket is fedezni tudják. A közép-, illetve
felsõfokú végzettségû álláskeresõk esetében például az ingázásiköltség-különbségek ha-
tása olyannyira kicsi, hogy még a legkedvezõtlenebb foglalkoztatási és közlekedési hely-
zetû (44-es) falutípusban sem érnénk el 5-7 százaléknál nagyobb mértékû javulást az állás-
hoz jutási/ingázási esélyekben a közlekedési költségek radikális csökkentésével (vagyis
azzal, hogy a szóban forgó falut a 41-es ingázási típusba sorolnánk át). E 5-7 százalékos
potenciális javulás gyakorlatilag elenyészõ, ha figyelembe vesszük azt is, hogy mindezt
egy eredetileg 90-94 százalékos bázishoz kell viszonyítanunk, szemben a hasonló fog-
lalkoztatási és közlekedési helyzetû falvakban élõ képzetlenek 20-25 százalékos pozí-
ciójavulásához képest, melyet egy 42-67 százalékos bázishoz viszonyíthatunk.

A munkaerõ-piaci szelekció szerepe

A különbözõ típusú falvakban lakó álláskeresõk munkába állási esélyei még akkor is
igen lényeges mértékben különböznek egymástól, ha az adott � 4000 forintos � ingázási
költségen ugyanolyan minõségû tágabb munkaerõpiacon igyekeznek munkát találni
maguknak. Az azonos költségen elérhetõ városi célállomáson eltérõ eséllyel találnak
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3.4. ábra
Az északkeleti régióban élõ férfiak elõre jelzett ingázási/álláshoz jutási esélyei iskolai végzettségenként,
falutípusok szerint (százalék)

A munkanélküli-ráta 4000 forint ingázási
költség mellett

0–7 osztálya)

A munkanélküli-ráta 4000 forint ingázási
költség mellett

Szakmunkásképzőc)

A munkanélküli-ráta 4000 forint ingázási
költség mellett

Felsőfoke)

A munkanélküli-ráta 4000 forint ingázási
költség mellett

osztályb) 8

A munkanélküli-ráta 4000 forint ingázási
költség mellett

Középiskolad)

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4
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90

100

100

100
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100

4-es falutípus

3-as falutípus

2-es falutípus

1-es falutípus

03 -- Ingázás a falusi Magyarországon.p65 2005.04.19., 23:4687



88 I. MUNKAERÕ-PIACI HÁTRÁNYOK

3.5. ábra
Az északkeleti régióban élõ férfiak elõre jelzett ingázási esélyei falutípusonként, iskolai végzettségek
szerint; a grafikonok fölülrõl lefelé: felsõfok, középiskola, szakmunkásképzõ, 8 osztály, 0–7 osztály
(százalék)

a) 4-es falutípusú lakóhelyről
(20 százalék munkanélküliség)

d) 1-es falutípusú lakóhelyről
(munkanélküliség 10 százalék)<

b) 3-as falutípusú lakóhelyről
(15 százalék munkanélküliség 20 százalék)<

42

22

3241

21

3143 3344

40

40

40
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90

90

100

100

100

c) 2-es falutípusú lakóhelyről
(10 százalék munkanélküliség 15 százalék)<

99,4: felsőfok
98,7: középfok
96,7: szakmunkásképző
91,6: 8 osztály
76,8: 0–7 osztály

munkát a falusi álláskeresõk attól függõen, hogy � állandónak véve egyéni jegyeiket és
lakóhelyük nagyrégióját � honnan (milyen mértékû munkanélküliséggel sújtott) község-
bõl jöttek. Ezt a különös eredményt az 3.6. ábra szemlélteti. Az ábra három panelje az
ingázás révén elérhetõ városi munkaerõpiac munkanélküliségi rátája szerint bontva mutatja
az összefüggést. Az ábra a) panelje a legjobb (tíz százalék alatti munkanélküliségi rátá-
jú) városi piacokra eljutni képes falusi munkavállalók helyzetét szemlélteti. Az õ ese-
tükben a 11-es ingázási típushoz tartozó falvakban lakó álláskeresõk foglalkoztatási
esélyeit tekintjük referenciának. A grafikonokon azt ábrázoltuk, hogy � a munkaválla-
lók iskolai végzettségét rögzítve � hány százalékkal alacsonyabb álláshoz jutási esélyek-
kel rendelkeznek azok, akik az ugyanezt a típusú célállomást magasabb helyi munkanél-
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küliséggel sújtott lakóhelyrõl közelítik meg.14 Az elõnytelenebb lakóhelyrõl indulók
esélyhátránya annál nagyobb, minél alacsonyabb iskolai végzettségû valaki. A lemara-
dás különösen nagy a 20 százaléknál magasabb helyi munkanélküliségi rátájú falvakban
lakó képzetlen emberek esetében: az abszolút esélykülönbség 10�16 százalékot tesz ki.
A kedvezõtlen lakóhellyel összefüggõ hátrányok � különösképpen az alacsony
iskolázottságúak esetében � még erõteljesebben domborodnak ki, ha relatív lemaradás-
ként értelmezzük õket. Mint azt a 3.7. ábráról leolvashatjuk, a 20 százaléknál maga-

14 Az ábra b) és c) panelje hasonló összefüggést mutat be a második (10�15 százalékos), illetve harmadik
legjobb (15�20 százalékos munkanélküli-rátájú) városi piacokra ingázni szándékozó falusi dolgozók
esetében.

3.6. ábra
„Honnan jöttél?”: A férfiak ingázási esélyhátránya a referencia-falutípusból indulók ingázási
esélyéhez mérve (Az iskolai végzettségek felülrõl lefelé a következõk: 0–7 osztály, 8 osztály,
szakmunkásképzõ, középfok, felsõfok)

a) b)
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c)

a) I T= Pr( = 1 = 1,…) –D
i1 11| |Pr( = 1 = 1,…)I T

i1

c) I T I T= Pr( = 1 = 1,…) – Pr( = 1 = 1,…)D | |
i i3 33 3

b) I T I T= Pr( = 1 = 1,…) – Pr( = 1 = 1,…)D | |
i i2 22 2

Megjegyzés: A regionális hatásokat az északkeleti régió értékén rögzítettük. Az esélyhátrányokat
százalékban, iskolai végzettség szerint adtuk meg.
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3.7. ábra
A 43, 42, 41-es és a 32, 31, 21-es ingázási típusú falvak foglalkoztatási esélyekben mért relatív
lemaradása a referenciafalvaktól: a referenciafalvak abszolút foglalkoztatási esélyeinek százalékában
kifejezve (maximum- és minimumértékek)

a) 43-as (referencia: 33), 42-es (referencia: 22)
41-es (referencia: 11) ingázási típus

b) 32-as (referencia: 22), 31-es (referencia: 11)
21-es (referencia: 11) ingázási típus

Szak-
munkás

Szak-
munkás

Középfok KözépfokFelsőfok Felsőfok8 osztály 8 osztály0–7
osztály

0–7
osztály

0 0

5 5

10 10

15 15

20 20

25 25 Maximum

Minimum

pij = Pr(I = 1 | Tij = 1,�) és ∆ij = (pij � pjj) → max | min relatív lemaradás = max | min (∆ij / pjj)

15 Lásd Kertesi�Köllõ [1998].

sabb munkanélküliségi rátájú (a 4-es falutípushoz tartozó) falvak lakosai esetében a
referenciakategóriához viszonyított relatív lemaradás 12�24 százalékpontnyi a 0�7 osz-
tályt végzettek, illetve 5�12 százalékpontnyi a 8 osztályt végzettek körében.

A fenti összefüggések mögött igen sokféle mechanizmus húzódhat meg. Lehetséges,
hogy a háttérben a falusi álláskeresõk lakóhellyel összefüggõ, de mérhetõ változóinkkal
közvetlenül nem megfigyelhetõ heterogenitása áll. Nem kizárható, hogy a rossz közleke-
dési kapcsolatokkal jellemezhetõ falvakban élõ munkaerõ termelékenysége � még azonos
iskolai végzettség és munkaerõ-piaci gyakorlat mellett is � szisztematikusan alacsonyabb,
mint a kedvezõbb közlekedési adottságú falvak lakosaié. Ezzel összhangban rendre ala-
csonyabb bérajánlatokat kapnak, mint a jobb helyzetben levõ falvakból ingázók, ami csök-
kenti ingázási hajlandóságukat (és lehetõségeiket). Könnyen lehet, hogy az ingatlanpiac
mûködése az a társadalmi mechanizmus, amely azt eredményezi, hogy a szerényebb (nem
megfigyelhetõ) képességekkel rendelkezõ egyének a periférikus helyzetû falvakban tömö-
rüljenek. Az alacsony ingatlanárak ide vonzzák a szerényebb képességû és/vagy bármi-
lyen oknál fogva szerencsétlenebb sorsú embereket, míg a jobb képességû és ambiciózu-
sabb egyéneket távol tartja a rossz foglalkoztatási kilátás és az alacsony életminõség.

A magyarázatok másik osztálya a �bérgörbe�15 mûködésére támaszkodik. E szerint a
városi munkáltatók hasznot húzhatnak a szélsõségesen rossz foglalkoztatási helyzetû
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falvakból érkezõ munkavállalók szorult helyzetébõl, és a városi bérszínvonalnál alacso-
nyabb béreket ajánlanak nekik, ami a maga részérõl természetesen rontani fogja az
ingázni szándékozó falusi emberek városi munkavállalási esélyeit.

Egy harmadik fajta értelmezés szerint az itt megfigyelt összefüggés mögött bizonyos
egyénekkel szemben megnyilvánuló foglalkoztatási diszkrimináció hatása áll. Ez a ma-
gyarázat arra helyezi a hangsúlyt, hogy az ország legkedvezõtlenebb helyzetû falvaiból
érkezõ álláskeresõk gyakran azért kapnak rendre alacsonyabb bérajánlatokat a városi
munkáltatóktól, illetve azért utasítják õket el gyakrabban, mivel többségükben egy, a
munkáltatók által nem kedvelt kisebbséghez tartoznak. Mivel a cigányság aránya az or-
szág periférikus helyzetû, rossz közlekedési kapcsolatokkal jellemezhetõ falvaiban igen
magas, ezt a fajta magyarázatot semmiképpen sem lehet figyelmen kívül hagyni.16 Ter-
mészetesen az imént vázolt három mechanizmus tetszõleges kombinációja hozzájá-
rulhat a fent leírt helyzet kialakulásához. További kutatásra van szükség ahhoz, hogy
kiderítsük: valójában melyik mechanizmus hatása itt a döntõ.

Az effektív ingázási költségek mérése

Noha ingázási modellünk strukturális formájához � az (1)�(3) egyenletekhez � tartozó
paramétereknek a teljes identifikációja nem lehetséges, a redukált forma együtthatóinak
segítségével becslést adhatunk az effektív ingázási költségekrõl (F ), pontosabban meg-
becsülhetjük azok relatív mértékét.

Tekintsük a (3) egyenletet, amely a nem megfigyelhetõ ingázási költségeket települé-
si (Tk) és regionális (Rl) közelítõ változók segítségével próbálja meghatározni! Az R
régióhoz és az ij ingázási típushoz tartozó ingázási költséget ennek alapján a következõ
módon fejezhetjük ki:

.210
Rijij

R dddF ++= (10)

Referenciakategóriához való viszonyítással elhagyhatjuk a rögzített és a regionális
hatást. Referenciának válasszuk azokat falvakat, ahol az ingázás költségei a legalacso-
nyabbak (11-es típus):

.11
11

11 ddFF ijij −=− (11)

Mivel valamilyen módon az ismeretlen strukturális paramétereket ( ijd1 ) szeretnénk
kifejezni a becsült együtthatók (dij) segítségével )]//([ 11 σδ bd ijij −= , ezért egy aránymu-
tatót kell képeznünk, hogy eltüntethessük a nevezõkben szereplõ torzító tényezõt. Ezért
bevezettük az alábbi mutatót, amelyet relatív költségaránynak neveztünk el:

.1144

11

1144

11

δδ
δδ

−
−=

−
−=

ijij

ij FF
FF

r (12)

A relatív költségarány azt méri, hogy � a közlekedési szempontból legrosszabb és
legjobb helyzetû falvak közti maximális költségtávolságot egységnek tekintve � egy

16 Lásd e kötet 5. tanulmányát.
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adott ij ingázási típusba tartozó község ingázói mennyivel kénytelenek magasabb ingá-
zási költségeket viselni, mint a közlekedési szempontból legjobb helyzetû falvak ingá-
zói. Értelemszerûen: 0 ≤ rij ≤ 1. A fenti mutató segítségével az ország különbözõ ingá-
zási típusba tartozó falvait egy intervallumskálán sorba rendezhetjük. A 3.8. ábra víz-
szintes tengelyén a falutípusokat állítottuk sorba rij értékeik alapján, a függõleges tengelyen
pedig a relatív költségarány értékeket tüntettük fel (százalékban).

A 3.8. ábra alapján megbizonyosodhatunk arról, milyen éles választóvonal húzódik
a magyar faluszerkezetben a valós ingázási költségek alapján. A falvak egy része jó
helyzetben van: a szomszédos városi munkaerõpiacra viszonylag alacsony költségek
árán el lehet jutni. E falvak esetében a relatív költségarány értéke 30 százalék alatt
marad. Az eloszlás másik végén olyan falvakat találunk, ahol ingázási költségek nagy-
sága � relatív költségarányban mérve � legalább a kétszerese annak, mint amit az elõzõ
csoportban mértünk. Ez a duális szerkezet még szembeszökõbbé válik, ha megvizsgál-
juk a magyarországi falvak, illetve a lakóhelyükön munkát nem találó falusi egyének
eloszlását az egyes ingázási típusok relatív költségarányai alapján (lásd 3.9. ábra).

Az országban körülbelül 1200 olyan, többnyire kis méretû falu található, ahonnan a �
magyarországi standardokhoz mérve � szélsõségesen magasak a városi munkaerõpiacok
megközelítésének költségei. Továbbá: az országban mintegy negyedmillió olyan, munka-
vállalási korú, falusi lakos él, aki a lakóhelyén nem talált magának munkát, és akinek a
szomszédos városok munkaerõpiacára való eljutását aránytalanul magas ingázási költsé-
gek terhelik. A munkavállalási korban levõ, községi népesség egyharmada az utóbbi kate-
góriába tartozik. Ha figyelembe vesszük azt is, hogy az itt élõ mintegy százezer fõnyi
munkanélküli zömében nem túl magas (érettséginél alacsonyabb) iskolai végzettségû sze-
mély, akkor � az elõzõ pontokban bemutatott eredményekkel összhangban � azt is belát-

3.8. ábra
Relatív költségarányok (rij) ingázási típus szerint, rögzített regionális hatások mellett
(százalék)
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hatjuk, milyen jelentõs szerepet tölt be a periférikus helyzetû falvak munkanélküliségében
a közlekedési probléma (az olcsó tömegközlekedés hiánya, illetve az autós közlekedés
igen magas költsége). A tanulmányunk Függelékében szereplõ térképen az ingázási szem-
pontból legkedvezõtlenebb helyzetû falvak területi elhelyezkedését is megfigyelhetjük.

Ha elõrelapozunk e kötet 11. tanulmányához, és áttanulmányozzuk az ott található
11.5. térképet � mely Magyarország községeit mutatja aszerint, hogy azok a roma ki-
sebbség által mennyire sûrûn lakottak �, akkor megdöbbentõ egybeeséseket látunk a
jelen tanulmány Függelékében szereplõ térképpel. Az ország ingázási szempontból leg-
kedvezõtlenebb elhelyezkedésû községei nagyjából ugyanazok, mint a cigányok által
leginkább sûrûn lakott községek. Másképpen megfogalmazva, a falusi cigányok igen
tekintélyes része olyan községekben lakik, ahonnan az õ ajánlati béreikhez mérten csak
nagyon drágán lehet olyan városokba eljutni, ahol jók az álláslehetõségek. Nyilvánva-
ló, hogy ennek az igen kedvezõtlen térbeli elhelyezkedésnek komoly szerepe van ab-
ban, hogy a cigány népesség foglalkoztatása oly rendkívüli mértékben alacsony. Az
alacsony foglalkoztatás ingázási költségekre visszavezethetõ része két tényezõbõl adó-
dik össze: egyrészt abból, hogy a falusi (és a teljes) cigány népesség igen nagy része
lakik ezekben az � ingázási szempontból nagyon kedvezõtlen elhelyezkedésû � közsé-
gekben, másrészt pedig abból, hogy a roma népesség általában is, a falusi romák meg
különösen iskolázatlanok, és ezért az ingázási költségek különösen erõs visszatartó erõt
jelentenek a számukra.

A 3.4. táblázat megmutatja ezeket a mértékeket. A munkaképes korú, már nem
tanuló és nem is nyugdíjas, 15�59 éves roma férfiak 70 százaléka élt 1993-ban falvak-
ban, 42 százalékuk pedig ingázási szempontból kedvezõtlen � 65 százaléknál magasabb
relatív költségaránnyal jellemezhetõ � falvakban. A községekben élõ munkaképes roma
férfiak fele iskolázottság és lakóhely szempontjából egyaránt igen hátrányos helyzetû:

3.9. ábra
Az ország községeinek, illetve a saját lakóhelyükön munkát nem találó egyéneknek az eloszlása
a lakóhely községét jellemzõ ingázási típushoz tartozó relatív költségarány alapján

a) NFalvak száma ( = 2859 falu) b)

N
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17 Lásd: Fazekas [1996], Kertesi�Köllõ [1998], e kötet 2. tanulmányát.

nincs nyolc osztálynál magasabb végzettsége, és kedvezõtlen adottságú községben la-
kik. Ez óhatatlanul lerontja az álláshoz jutási esélyeiket. Az ingázási szempontból ked-
vezõtlen helyzetû falvakban csaknem 20 százalékkal alacsonyabb a foglalkoztatási
arány. Ez csaknem akkora hátrány, mint ami a falusi roma népességen belül általában a
legalacsonyabb (0�7 osztályos) iskolázottságú és a legmesszebbre jutott (szakmunkás-
végzettségû) csoport között megfigyelhetõ (24 százalék). Egy egyszerû lineáris valószí-
nûségi modellel tesztelve � melyben kontrolláltuk az iskolai végzettséget és az életkort �
ugyanezt az eredményt kaptuk: a kedvezõtlen elhelyezkedésû községekben élõ roma
férfiak foglalkoztatási esélye 19 százalékkal alacsonyabb annál, mint amekkora esélye a
hasonló iskolázottságú és életkorú roma férfiaknak a kedvezõtlen ingázási adottságok
által nem sújtott falvakban van. Mindez azt jelenti, hogy a cigány népesség alacsony
foglalkoztatottságának az az egyik meghatározó jelentõségû oka, hogy ahol laknak, ott
a közlekedési probléma krónikusan megoldatlan.

Regionális hatások

A lakóhely régiójának önmagában is jelentõs hatása van a ingázás révén történõ állás-
hoz jutásra. Ez a hatás a gazdasági prosperitás regionális különbségeit tükrözi, ami
viszont a régió humán és fizikai infrastruktúrájának fejlettségével függ össze.17 Ebben

3.4. táblázat
A községekben lakó, 15–49 éves (nem nyugdíjas, nem tanuló) roma férfiak megoszlása és
foglalkoztatottsága a relatív költségarány alapján megkülönböztetett községtípusokban, iskolai
végzettség szerint, 1993-ban

A foglalkoz-

Népességszám/-arány
Nem Kedvezõtlen tatottak aránya

iskolázottság/
kedvezõtlen elhelyez- Községek a falusi

foglalkoztatottság
elhelyezkedésû kedésû együtt roma férfiak

községeka községekb körében
(százalék)

Abszolút szám  (fõ) 30 000 45 000 75 000 38
A roma népesség százalékában 28 42 70 �

0�7 osztály 13,1 20,9 34,0 27
Nyolc osztály 17,3 28,2 45,4 38
Szakmunkás és több 9,4 11,0 20,5 51
Összesen 39,8 60,2 100,0 38

A foglalkoztatottak aránya (%) 49 30 38 �

a 40 százalék ≤ relatív költségarány.
b relatív költségarány ≥ 65 százalék.
Forrás: 1993. évi országos reprezentatív cigányfelvétel.
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3.10. ábra
A férfiak elõre jelzett ingázási/álláshoz jutási esélyei régiók szerint
(KP = központi, ÉNY = északnyugati, ÉK = északkeleti, DK = délkeleti, DNY = délnyugati),
iskolai végzettségenként és ingázási típus szerint (ingázási típusok felülrõl lefelé: 11, 21, 22, 31, 32,
33, 41, 42, 43, 44)
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a pontban az ilyen típusú regionális egyenlõtlenségek következményeit próbáljuk szám-
szerûsíteni.

A 3.10. ábra egyes paneljein a vízszintes tengelyen a régiókat tüntettük fel (a legked-
vezõbbtõl a legkedvezõtlenebbig sorba rendezve), míg a függõleges tengelyen az ingá-
zási/álláshoz jutási esélyeket mértük föl valamennyi ingázási típus szerint. Iskolai vég-
zettségenként külön-külön grafikonokat készítettünk. A következõ szabályszerûségeket
figyelhetjük meg.

1. Minél alacsonyabb iskolai végzettségû valaki, annál inkább kidomborodnak a re-
gionális különbségek. (Ez a megfigyelés tökéletesen összhangban van a falutípusoknál
tapasztalt hatással). A központi és délnyugati régió közötti különbség � ez a maximális
távolság � 15-16 százalékpont az alacsony iskolázottságú (0�8 osztályt végzett) egyének
esetében, szemben a legalább érettségivel rendelkezõk esetében tapasztalható 5 százalé-
kos különbséggel.

2. A szorosan vett lakóhely (a falutípus) hatása az ingázási/álláshoz jutási esély-
egyenlõtlenségekre körülbelül kétszer olyan erõs, mint a tisztán regionális különbsége-
ké. Az alacsony iskolázottságú emberek esetében, akiknél a regionális elmaradottság a
leginkább számít, a régión belüli esélykülönbségek18 értéke a 0�7 osztályt végzetteknél
32 és 37 százalékpont, a 8 osztályt végzetteknél pedig 20 és 29 százalékpont között van.
A régióközi különbségek19 értéke ugyanezen iskolai végzettségû csoportoknál szignifi-
kánsan alacsonyabb: 13�16 százalékpont a 0�7 osztályt és 16 százalékpont a 8 osztályt
végzetteknél. (Itt az alacsonyabb szám a legrosszabb, a magasabb pedig a legjobb típusú
falvakat jelenti).

3. A regionális elmaradottság és a magas ingázási költségek igen erõsen korlátozzák
az alacsonyan és közepesen iskolázott falusiak foglalkoztatását. Ezt mutatja a 3.5. táb-
lázat, melyben a legfejlettebb (központi) régió legalacsonyabb ingázási költségekkel ren-
delkezõ falvai (11-es típus) és a legválságosabb helyzetû (délnyugati) régió legmagasabb

3.5. táblázat
A legfejlettebb (központi) régió legalacsonyabb
ingázási költségû falvai  és a legválságosabb helyzetû
(délnyugati) régió legmagasabb ingázási költségû
falvai közötti ingázási esélykülönbségek iskolai
végzettség szerint (százalék)

Iskolai végzettség Esélykülönbség

0�7 osztály 49
Nyolc osztály 36
Szakmunkásképzõ 23
Középfok 13
Felsõfok 5

18 A 11-es és 44-es ingázási típus közti különbség az adott régióban.
19 A központi és a délnyugati régió közti különbség az adott falutípuson belül.

03 -- Ingázás a falusi Magyarországon.p65 2005.04.19., 23:4696



973. INGÁZÁS A FALUSI MAGYARORSZÁGON

ingázási költségekkel rendelkezõ falvai (44-es típus) közötti esélykülönbségeket adtuk
meg iskolai végzettségek szerint.

A regionális és közlekedésbeli hátrányok összeadódásának következtében az alacsony
iskolai végzettségû egyének, lakóhelyükbõl adódóan, 35�50 százalékpontos ingázási/
álláshoz jutási esélyhátrányt is összegyûjthetnek maguknak. Egy 8 osztálynál kevesebb
iskolát kijárt férfinak, ha történetesen � mondjuk � Pest megyében lakik, és a faluja a
legjobb közlekedési lehetõségekkel van megáldva, akkor igen jó (82 százalékos) esélye
van arra, hogy egy közeli városba ingázva álláshoz jusson, ha nem talált munkát magá-
nak saját falujában. Egy hasonló egyénnek, aki a települések rangsorának másik végé-
hez tartozó faluban él � például a délnyugati régió egy isten háta mögötti falujában �
csupán 33 százaléknyi esélye van arra, hogy munkát találjon magának egy közeli város
munkaerõpiacán. Ugyanezek a nyers esélyek a befejezett általános iskolai végzettsé-
gûek esetében 94 és 58 százalékot tesznek ki. Ilyen mértékû regionális egyenlõtlensé-
gek, véleményünk szerint, elviselhetetlenek.

ÖSSZEGZÉS

A környezõ városokba való ingázás a falun élõ népesség mintegy egyharmada számára
a mai Magyarországon megoldatlan kérdés. Nagyjából 1000-1200 olyan falu � zömé-
ben kistelepülés � van ma az országban, ahol a közlekedési probléma aránytalanul nagy
terhet ró a népességnek arra a részére, amely nem képes munkát találni magának saját
lakóhelyén (lásd térképmelléklet). Különösen súlyos helyzetben vannak a kedvezõtlen
regionális és közlekedési adottságokkal jellemezhetõ településeken lakó, alacsony isko-
lázottságú emberek. Márpedig ezeken a településeken õk vannak túlsúlyban. Az õ élet-
esélyeiket a kistérségen belüli közlekedés � az úthálózat és a tömegközlekedési kapcso-
latok � fejlesztése, illetve a távolsági buszjáratok költségvetési támogatása20 nagyban
javíthatná.21 A legmeggyõzõbb bizonyíték erre az, hogy az iskolázatlanságuk folytán
hasonlóan versenyképtelen csoportok is komoly mértékben részesülnek a gazdasági fel-
lendülés áldásaiból, ha történetesen olyan településen laknak, ahonnan a prosperáló
városi munkaerõpiacok könnyen és viszonylag olcsón megközelíthetõk. Nem kellene-e
ennek az ismeretnek a fényében a közlekedés- és a regionális politika prioritásait újra-
gondolnunk?

20 A járatok állami szubvencionálása mellett (és/vagy) természetesen a munkanélküli álláskeresõk mun-
kába járási költségtámogatása is lehetséges megoldás.

21 Különös nyomatékot ad ennek az érvnek az a közismert tény, hogy az iskolázatlan felnõttek munkába
állását elõsegíteni hivatott képzési programok általában igen kevés sikerrel járnak. Ha igen rövid távon
olykor növelik is az álláshoz jutási esélyeket, néhány év leforgása alatt ezek az eredmények teljesen
elenyésznek. Lásd ezzel kapcsolatban Heckman [1999].
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** A relatív költségarány (rij) definícióját lásd a 92�93. oldalon.
** Olyan falu, ahol rij £ 40, illetve város.

nincs értelmezve** (N = 1860)

65�67% (N = 714)

100% (N = 522)

A falut jellemzõ relatív költségarány (rij) értéke

FÜGGELÉK

F3.1. térkép
Az ingázási szemponból legkedvezõtlenebb (legmagasabb
relatív költségaránnyal* jellemezhetõ) falvak területi elhelyezkedése
Magyarországon, 1993/1996
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4. CIGÁNY FOGLALKOZTATÁS
ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG
A RENDSZERVÁLTÁS ELÕTT ÉS UTÁN
Tények és terápiák

TÉNYEK

A cigányság a rendszerváltás óta eltelt öt év során korábban soha nem látott mértékben
és ütemben szorult ki a munkaerõpiacról, és veszítette el a szocializmus negyven éve
alatt fokozatosan megteremtett, alacsony szintû, de legalább a munkanélküliség által
nem fenyegetett megélhetésének alapjait.

A cigányság tömeges kiszorulása a munkahelyekrõl a rendszerváltás után

Hogy ennek a kiszorulásnak a mértékét empirikusan is fölmérhessük, vezessünk be két,
talán szokatlannak tûnõ, ám a helyzetet meglehetõsen jól tükrözõ fogalmat. Nevezzük
foglalkoztatáshoz szokott vagy munkaerõpiachoz kötõdõ népességnek azt a népességet,
amely a rendszerváltás elõtt, a teljes vagy csaknem teljes foglalkoztatás idõszakában
megélhetését tartós vagy többnyire tartós munkaerõ-piaci kötõdés révén biztosította.
Vagyis: nemcsak alkalmi munkákból élt, hanem aktív életpályája során többnyire tartós
munkaviszonnyal rendelkezett. Nevezzük továbbá munkaerõpiacról kiszorult vagy fog-
lalkoztatásból kiszorult népességnek a foglalkoztatáshoz szokott népességnek azt a ré-
szét, amely egzisztenciáját ma is tartós munkaviszonyra szeretné alapozni, de amely a
rendszerváltás óta eltelt idõszak során elveszítette az állását, és igen csekély az esélye
arra, hogy ismét álláshoz jusson. Az õ számukra az állásvesztés korábbi életformájuk-
kal és jelenlegi preferenciáikkal ellentétes, kényszerû és tartós állapotot jelent. Ezért
nevezhetjük õket a munkaerõpiacról kiszorultaknak.

Amennyire világos és a probléma szempontjából releváns e fogalmak intuitív tartal-
ma, annyira bonyolult a mérhetõvé tételük. A munkaerõpiachoz kötõdés tartósságának
eldöntése, valamint a rendszerváltás óta bekövetkezett állásvesztések azonosítása az
egyéni foglalkozástörténetek részletes ismeretét, a jelenlegi munkavállalási szándékok
az egyéni pereferenciák ismeretét, a jövõbeli egyéni foglalkoztatási esélyek pedig a
jelenlegi állapottól függõ, statisztikai foglalkoztatási esélyek beható ismeretét feltétele-
zik. Nyilvánvalóan nincs olyan statisztikai adatbázis, amely ezeknek az információs igé-
nyeknek maradéktalanul eleget tenne. A szóban forgó fogalmak mérése így csak bizo-
nyos mérési hibákkal valósítható meg. A fogalmak intuitív tartalma és a segítségükkel
levonható következtetések azonban � reményeink szerint � kárpótolnak a mérés bizo-
nyos pontatlanságaiért. Anélkül, hogy az operacionális definíció valamennyi részletébe
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itt belemennénk � erre az 1. függelékben sort kerítünk �, röviden vázoljuk, mi tartozik
a munkaerõpiachoz kötõdõ, illetve a munkaerõpiacról kiszorult népesség fogalmába. Az
adatbázis, amelyre támaszkodunk, a KSH munkaerõ-felvétel 1993. évi szeptemberi�no-
vemberi hulláma. Az elemzést a munkaképes korúak � a megfigyelés idõpontjában 20�60
éves férfiak, illetve és 20�55 éves nõk � közül a nem nappali tagozatos tanuló népesség-
re korlátozzuk. Az elõbbi megszorítással a nyugdíjazás problémáját kizárjuk az elem-
zésbõl, a 20 éves alsó korhatár érvényesítésével pedig gyakorlatilag azt biztosítjuk,
hogy csak olyan emberek kerülhetnek a mintába, akik a rendszerváltás (1989) elõtt már
rendelkezhettek munkaviszonnyal. E referenciahalmazon belül munkaerõpiachoz kötõ-
dõnek nevezzük azokat, akik 1. ha 1993-ban foglalkoztatottak voltak, akkor egy évvel
korábban is állással rendelkeztek (vagyis foglalkoztatásuk nem esetleges); valamint azo-
kat, akik 2. ha 1993-ban állás nélkül voltak is, korábban azonban rendelkeztek állással,
és állásukat valamikor 1989 és 1993 között veszítették el, és a megkérdezés idõpontjá-
ban is szeretnének rendszeres keresõ munkát vállalni. Munkaerõpiacról kiszorultaknak
nevezzük a munkaerõpiachoz kötõdõk halmazán belül azokat az állásukat vesztett egyé-
neket, akik noha szeretnének álláshoz jutni, álláskeresést nem folytatnak (inaktívak),
vagy ha keresnek is munkát maguknak, ezt olyan hosszú (egy évnél hosszabb) ideje
teszik, hogy statisztikai értelemben minimális az esélyük arra, hogy a jövõben munkát
találjanak (hosszú távú munkanélküliek). A következõkben megpróbáljuk e fogalmak
segítségével jellemezni a cigány népesség rendszerváltás utáni foglalkoztatási helyzetét.

A 4.1. táblázat szerint 1993 végére a foglalkoztatáshoz szokott (60,2 százalék),
munkaképes korú cigányoknak csaknem a 40 százaléka elveszítette az állását. (Összeha-
sonlításképpen: a hasonlóan definiált nem cigány népesség körében ugyanez az arány
mindössze 10 százalék körüli.) Az állásvesztés nagyjából egyforma mértékben érintette
a nõket és a férfiakat mind a cigány, mind pedig a nem cigány csoporton belül.

4.1. táblázat
A munkaerõpiachoz kötõdés mértéke a rendszerváltás elõtt, illetve a munkaerõpiacról
való kiszorulás mértéke a rendszerváltás után

A munkaerõpiacról kiszorultak aránya
Foglalkoztatáshoz szokottak aránya

a foglalkoztatáshoz szokott
Csoport a munkaképes korúak százalékában

munkaképes korúak százalékában

cigány nem cigány cigány nem cigány

Férfi 76,1 84,6 37,7 9,7
Nõ 42,5 72,8 41,7 11,8
Együtt 60,2 78,9 39,1 10,7

Forrás: KSH-munkaerõ-felvétel, 1993. szeptember�novemberi hullám.

A 4.1. táblázat adataiból világosan látszik az is: a jelenleg munkával nem rendelke-
zõ, munkaképes korú cigányok � mindenekelõtt a férfiak � igen jelentõs arányban vol-
tak állásban korábban. A cigány férfiak 76,1 százalékos adata (szemben a kontrollcso-
port 84,6 százalékos korábbi munkaerõ-piaci kötõdésének mértékével) igen magas ér-
téknek számít. De a cigány nõk 42,5 százalékos munkaerõ-piaci kötõdése sem olyan
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alacsony a nem cigány nõk 72,8 százalékos adatához képest, ha számításba vesszük azt
is, hogy a cigány családokban az átlagos gyermekszám szignifikánsan magasabb (1,74),
mint az átlagos magyar (cigány és nem cigány) háztartásokban (0,69), s így a cigány
nõk munkavállalási hajlandósága nem véletlenül marad el ilyen nagy mértékben a nem
cigány nõk munkavállalási hajlandóságától.

További meglepõ tény az, hogy a foglalkoztatáshoz kötõdés arányai iskolai végzett-
ség szerinti bontásban milyen csekély mértékben különböznek egymástól a cigány és
nem cigány csoportban (lásd a 4.2. táblázatot). Ez a tény arra utal, hogy a munkaerõpi-
achoz kötõdés mértékében mutatkozó mintegy 18 százalékpontos eltérésben a cigány nõk
alacsonyabb munkavállalási hajlandósága mellett döntõ része van a munkaképes korú
cigány népesség alacsony iskolai végzettségének. Az okok meglehetõsen nyilvánvalók:
az iskolai végzettség emelkedésével a munkavállalási hajlandóságnak is növekednie kell,
hiszen a magasabb iskolai végzettség megszerzésének relatíve magasabb � közvetlen és
a kiesõ keresetekkel arányos közvetett � költségeit legegyszerûbb módon azáltal lehet
fedezni, hogy a tudás hasznosítását folyamatos munkavállalás révén minél hosszabb
idõre kiterjesztjük.

4.2. táblázat
A munkaerõpiachoz kötõdés mértéke a legmagasabb befejezett iskolai végzettség függvényében

A foglalkoztatáshoz szokott népesség

aránya a munkaképes
Iskolai végzettség

korúak százalékában
megoszlása

cigány nem cigány cigány nem cigány

0�7 osztály 38,9 37,5 18,3 1,4
8 osztály 62,2 67,3 49,0 25,8
Szakmunkásképzõ 80,0 86,6 18,6 28,8
Középiskola 80,5 83,4 10,2 30,2
Felsõfok 91,1 90,5 3,9 13,8
Együtt 60,2 78,9 � �
Összesen � � 100,0 100,0

Forrás: KSH-munkaerõ-felvétel, 1993. szeptember�novemberi hullám.

A munkaerõpiacról kiszorult, korábban foglalkoztatáshoz szokott cigány dolgozók
körében szignifikánsan nagyobb arányt képviselnek azok, akik igen hosszú ideje � két
éve vagy több mint két éve � vannak állás nélkül (lásd a 4.3. táblázatot). Az õ visszake-
rülési esélyeik teljesen elenyészõek. A különbség természetesen megnyilvánul a munkanél-
küliek álláskeresésének átlagos idõtartamában is: a munkanélküli cigányok a megkérdezés
idõpontjában átlagosan három és fél hónappal hosszabb ideje kerestek maguknak munkát,
mint a nem cigány munkanélküliek. A pontos adatok: cigány munkanélküliek (átlag: 58,3
hét, szórás: 34,4 hét), nem cigány munkanélküliek (átlag: 44,1 hét, szórás: 31,0 hét).

A 4.3. táblázat adatai egyúttal azt mutatják, hogy a rendszerváltást követõ elbocsátá-
sok során a cigány dolgozók veszítették el korábban a munkahelyeiket. A munkaerõpi-
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4.3. táblázat
Az 1993. szeptember–novemberi állapot szerint munkanélküli, passzív munkanélküli és inaktív, 19 évesnél idõsebb,
munkaképes korú, korábban munkával rendelkezõ dolgozók munkaerõpiacról való kiszorulása
(azon dolgozók aránya a jelenlegi aktivitási kategória százalékában, akik a megadott idõpontig
veszítették el az állásukat) (százalék)*

Állásukat 1988 Passzív Állásukat 1989. januártól Inaktívak (passzív

szeptemberétõl a megadott
Munkanélküliek

munkanélküliek a megadott idõpontig munkanélküliek nélkül)

idõpontig veszítették el cigány nem cigány cigány nem cigány veszítették el cigány nem cigány

1990. szeptember�november 8,0 8,0 10,5 8,8 1990. december 36,1 27,4
1991. szeptember�november 29,6 17,1 46,3 22,3 1990. december 63,9 54,6
1992. szeptember�november 92,0 89,9 74,6 61,0 1990. december 83,6 81,3
1993. szeptember�november 100,0 100,0 100,0 100,0 1993. szeptember�november 100,0 100,0

* A �munkanélküli�, �passzív munkanélküli� és �inaktív� definícióját lásd a kötetben szereplõ 1. tanulmányban!
Forrás: KSH-munkaerõ-felvétel, 1993. szeptember�novemberi hullám.
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acról kiszorult, munkaképes korú cigány � mindenekelõtt férfi � dolgozók túlnyomó
többsége munkaviszonyának megszûnése elõtt hosszú, folyamatos munkaviszonnyal
rendelkezett (lásd a 4.4. táblázatot). Az õ kiszorulásuk a munkaerõpiacról nemcsak azt
jelenti, hogy a cigány családfenntartó aktív keresõknek mintegy 40 százaléka elveszítet-
te stabil munkajövedelmét, hanem azt is, hogy a korábban társadalomba integrálódott
emberek néhány év leforgása alatt óriási arányban kerültek a társadalmon kívülre.

4.4. táblázat
Az 1993. év végén munkával nem rendelkezõ, munkaképes korú cigány férfiak aránya
az utolsó munkaviszony megszûnése elõtt folyamatosan ledolgozott évek száma szerint
a különbözõ életkori csoportokban az adott életkori csoport százalékában

A folyamatosan ledolgozott 15�19 20�29 30�54 55�59

évek száma éves korcsoportban
Összesen

1,5 év 21,4 62,9 85,2 91,2 78,4
5 év � 27,4 72,8 88,3 59,9

Legalább 10 év � 3,6 59,3 84,0 43,5
20 év � � 23,7 68,1 19,2
30 év � � 5,3 44,9 6,5

Forrás: Cigányfelvétel 1993/94, Kemény�Havas�Kertesi [1994] 14. o.

Amíg a cigányság � legalábbis részleges � társadalomba integrálódása évtizedeket
vett igénybe, addig a szóban forgó dezintegrálódás néhány év alatt végbement. Ezt azért
szükséges külön hangsúlyozni, mivel a dezintegrálódás folyamata � legalábbis rövid
távon � visszafordíthatatlannak látszik. A cigányság újbóli integrálódása várhatóan is-
mét évtizedeket vesz igénybe.

Az elõbbiek alapján nyilvánvaló, hogy a munkanélküliségi ráták szempontjából is
igen nagy különbség van a cigány és a nem cigány népesség között. A 4.5. táblázatból
látható, hogy az ILO-definíció szerint számított cigány munkanélküliségi ráta � passzív
munkanélküliek nélkül is � megközelítette a 40 százalékot (37,9 százalék), velük együtt
azonban csaknem elérte az 50 százalékot (48,2 százalék). Az összehasonlító nem cigány
adatok rendre: 11,1 illetve 13,2 százalék (1993. szeptemberi�novemberi adat). A mun-
kanélküliek � akár cigányok, akár nem cigányok � durván azonos (70 százalék körüli)
arányban regisztráltak (a passzív munkanélkülieknél a nyilvántartottság mindkét cso-
portban nagyjából 40 százalék körüli volt). A segélyezettség típusait tekintve azonban
lényeges eltéréseket találunk a két csoport között: amíg a nem cigány regisztrált munka-
nélküliek 81 százaléka munkanélküli-segélyben részesült (a cigányok 54 százaléka ka-
pott segélyt), addig a nyilvántartott cigány munkanélküliek között pontosan háromszor
akkora volt azok aránya, akik jövedelempótló támogatást kaptak (42 százalék), mint a
nem cigányok között (14 százalék). Ez természetesen megint csak annak a jele, hogy a
tipikus cigány munkanélküli hosszabb ideje volt állás nélkül, és nagyobb valószínûség-
gel merítette ki a segélylehetõségét.

Nemcsak a foglalkoztatáshoz szokott, hanem az iskolából frissen kikerült cigány
fiatalok helyzete (4.6. táblázat) is igen rossz. A tartós munkanélküliek aránya körük-
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ben legalább 40 százalékkal haladja meg az azonos végzettségû és életkorú, nem
cigány pályakezdõk megfelelõ adatát. Különösen elszomorító ez a szakmunkásképzõt
végzett fiatalok esetében. Õk képviselik ugyanis a cigányságnak a legmagasabb iskolai
végzettségû egytizedét. Az a tény, hogy több mint kétszer akkora eséllyel vannak huza-
mosabb ideje � majdhogynem iskoláik elvégzése óta � munka nélkül, mint nem cigány
pályatársaik, a fiatal cigány generációk életesélyeinek igen jelentõs mérvû beszûkülésé-
rõl tanúskodik.

4.6. táblázat
Azon fiatalok aránya az adott (már nem tanuló) népességcsoport százalékában,
akiknek 1993. szeptember–november hónapjaiban már legalább két esztendeje nem volt munkájuk*
(százalék)

A cigány A cigány
18�19 éves felülrep- 20�24 éves felülrep-Befejezett iskolai

rezentáció rezentációvégzettség**
cigány nem cigány mértéke cigány nem cigány mértéke

Nyolc osztály 53,5 37,9 1,41 44,0 27,4 1,60
(N = 48) (N = 262) (N = 104) (N = 605)

Szakmunkásképzõ � � � 25,8 12,0 2,15
(N = 42) (N = 1355)

* Súlyozott megoszlások, a zárójelben szereplõ számok súlyozatlan esetszámok
** A középiskolát végzetteknél a 20�24 éves korúaknál túlságosan alacsonyak voltak a cigány esetszámok.
Ezért ez a kategória egyáltalán nem szerepel.
Forrás: KSH-munkaerõ-felvétel, 1993. szeptember�novemberi hullám.

4.5. táblázat
Cigány és nem cigány munkanélküliségi ráták 1993. szeptember–novemberében (százalék)

Cigány
Munkanélküliségi ráta

korrigálatlan korrigált***
Nem cigány

Passzív munkanélküliek nélkül* 34,1 37,9 11,1
Passzív munkanélküliekkel együtt** 43,5 48,2 13,2

*** Munkanélküliek/(foglalkoztatottak + munkanélküliek).
*** (Munkanélküliek + passzív munkanélküliek)/(foglalkoztatottak + munkanélküliek + passzív munka-
nélküliek).
*** A KSH-munkaerõ-felvétel cigány munkanélküliségi ráta adatait az 1993/94. évi reprezentatív cigányfel-
vétel iskolai végzettség szerinti megoszlása alapján korrigáltuk. A korrekció szükségességérõl, valamint
pontos metódusáról a 2. függelékben számolunk be.
Forrás: KSH-munkaerõ-felvétel, 1993. szeptember�novemberi hullám.
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Munkanélküliség és szegénység

A foglalkoztatási problémák hatványozottan jelentkeznek a háztartások szintjén. A ci-
gányság látványos munkaerõ-piaci kiszorulása súlyos szociális probléma is. A cigány
háztartások több mint felében ma már nincs egyetlen aktív keresõ sem. Hasonló helyzet-
ben a nem cigány háztartások harmada él (4.7. táblázat). A cigány népesség durván
harmada (gyerekekkel és öregekkel együtt) olyan háztartásban él, melyben a 15�74 év
közötti potenciális eltartóknak legalább a fele munkanélküli vagy passzív munkanélküli
(az összehasonlító nem cigány adat kilenc százalék).

4.7. táblázat
Azon háztartások aránya, amelyekben a 15–74 éves korosztályhoz tartozó háztartástagok közül
senkinek sincs állása (A különbözõ létszámú háztartástípusok háztartásainak százalékában)

Cigány Nem cigány
Háztartáslétszám (fõ)

háztartások

1 81,0 72,2
2 67,9 54,5
3 38,3 14,2
4 41,6 5,8
5 53,0 9,8
6 47,0 4,7
7+ 52,8 8,5
Az összes háztartásból 53,1 33,2
Súlyozatlan esetszám 734 20 020

Forrás: KSH-munkaerõ-felvétel, 1993. szeptember�novemberi hullám.

Különösen kedvezõtlen helyzetben vannak a nagycsaládosok. Minél nagyobb létszá-
mú egy háztartástípus, annál erõteljesebben fölülreprezentáltak benne a sok munkanél-
külit tömörítõ cigány háztartások a hasonlóan nagyszámú munkanélkülit tömörítõ, nem
cigány háztartások részarányához képest. Az említett felülreprezentáció mértéke egye-
nesen drámai: a releváns tartományon belül a másfélszeres és tizenkétszeres mérték
között mozog (4.8. táblázat). A cigány családokban élõ eltartott gyerekeknek csaknem
a fele olyan háztartásban él, ahol nincs egyetlen aktív keresõ sem (az összehasonlító
nem cigány adat: tíz százalék).

Mindezek a súlyos tények a cigány családok segély-, illetve járadékjellegû jövedel-
mektõl való függõségének és a cigány fiatalok demoralizálódásának olyan mértékét
jelzik elõre, amilyet � modern ipari társadalmat választva összehasonlítási alapnak �
csak a legreménytelenebb amerikai nagyvárosi fekete gettók tapasztalataiból ismerünk.
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4.8. táblázat
A cigány háztartások fölülreprezentációjának mértéke azokban a háztartásokban, ahol a 15–74 éves
háztartástagok között legalább egy, legalább kettõ, illetve legalább három munkanélküli vagy passzív
munkanélküli van; illetve alulreprezentációjának mértéke azokban a háztartásokban, amelyekben
senki sincs munka nélkül*

A háztartástagok közül

A 15�74 éves legalább
háztartástagok senki sem

egy kettõ háromszáma (fõ)

fõ munkanélküli vagy passzív munkanélküli

1 0,98 1,4 � �
2 0,70 3,1 5,2 �
3 0,65 2,2 4,3 26,3
4 0,54 2,2 5,1 12,8
5+ 0,35 2,1 2,8 8,3
Összes háztartás 0,72 2,7 5,0 16,4

* Az F4.3. táblázat alapján számolva: cigány/nem cigány adatok hányadosai; az egy tizedesre kerekítés
elõtti adatokból számítva.
Forrás: KSH-munkaerõ-felvétel, 1993. szeptember�novemberi hullám.

Lakóhely és munkanélküliség

A cigány dolgozók munkaerõpiacról való kiszorulásának egyik lényeges forrása a ci-
gányság foglalkoztatási szempontból (is) kedvezõtlen területi elhelyezkedése.

Amíg az ország népességének több mint kétharmada városlakó,1 addig a cigányoké
csak 40 százalék körüli (lásd a 4.9. táblázatot). Bár a hetvenes évek eleji állapothoz
képest jelentõsen � csaknem duplájára � nõtt a városlakó cigány emberek aránya (ez
természetesen csak részben vezethetõ vissza a városokba vándorlásra, részben ugyanis
az adott település besorolása változott meg), a cigányok tipikus lakóhelye azonban ma is
a községi, azon belül is a legelmaradottabb kisközségi településkategória.

Habár a községi lakóhely 1989 elõtt sem számított kifejezetten elõnyösnek, a jelenlegi
munkaképes korú cigány népesség korábbi foglalkoztatottsága ott (56,2 százalék) sem
volt lényegesen az országos átlag (60,2 százalék) alatt (4.10. táblázat). A községi lakó-
hely alapvetõen a rendszerváltás óta vált a cigányság munkaerõpiacról való kiszorulásá-
nak egyik meghatározó forrásává. A községi kategória alján, a 20 százalékosnál is maga-
sabb helyi munkanélküliségi rátájú településeken a foglalkoztatottsághoz szokott munka-
képes korú cigány dolgozóknak több mint 50 százaléka veszítette el az állását � szemben
az országos cigány átlagnak megfelelõ kevesebb mint 40 százalékkal (4.11. táblázat). Eze-
ken a kistelepüléseken él a munkaképes korú cigány lakosság csaknem harmada.

1 Lásd: 1990. évi népszámlálás részletes adatait a 2 százalékos képviseleti minta alapján (KSH [1991]
7. o.)

04 -- Cigány foglalkoztatás és munkanélküliség.p65 2005.04.19., 23:46108



1094. CIGÁNY FOGLALKOZTATÁS ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG A RENDSZERVÁLTÁS ELÕTT ÉS UTÁN

Különösen súlyos problémát jelent, hogy a cigányok által sûrûn lakott megyék (min-
denekelõtt Borsod és Baranya) elöregedõ, aprófalvas településein a népesség gyorsuló
ütemben kicserélõdik: a nem cigány népesség elvándorol, és fokozatosan cigányok köl-
töznek az értéküket vesztett, üresen maradt ingatlanokba. �Az érintett településeken a
ma már visszafordíthatatlannak tûnõ bomlási és sorvadási folyamatok következtében

4.9. táblázat
A cigány népesség megoszlása fõbb településtípusok szerint (százalék)

Településtípus 1971 1993

Budapest 7,7 9,2
Vidéki város 13,9 30,2
Község 78,4 60,6
Összesen 100,0 100,0

Forrás: Cigányfelvételek, 1971, 1993/94; Kemény�Rupp�Csalog�Havas [1976] 15. o.; Kemény�Havas�
Kertesi [1994] 6. o.

4.10. táblázat
A foglalkoztatáshoz szokottak aránya a munkaképes korúak százalékában településtípusonként

Településtípus Cigány Nem cigány

Budapest 54,6 84,1
Vidéki város 69,9 80,4
Község 56,3 74,2
Országosan 60,2 78,9

Forrás: KSH-munkaerõ-felvétel, 1993. szeptember�novemberi hullám.

4.11. táblázat
A munkaerõpiacról kiszorultak aránya a foglalkoztatáshoz szokott munkaképes korúak százalékában a
településtípusok és a település-szintû munkanélküliségi ráták kombinált kategóriáiban*

Település-szintû munkanélküliségi ráta
Településtípus

�10 százalék 10�20 százalék 20+ százalék
Összesen

Budapest 38,4 � � 38,4
(10,8) (10,8)

Vidéki város 20,4 39,1 21,0 32,8
(8,7) (19,8) (1,0) (29,5)

Község 31,3 35,1 52,3 43,2
(2,1) (28,0) (29,7) (59,8)

Országosan 29,4 36,9 50,8 39,1
(21,6) (47,8) (30,6) (100,0)

* Zárójelben a szóban forgó kombinált településkategória százalékos részesedése a munkaképes korú ma-
gyarországi cigány népességbõl.
Forrás: KSH-munkaerõ-felvétel, 1993. szeptember�novemberi hullám.
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olyan önszervezõdésre képtelen, csonka társadalmak jöttek létre, amelyek életében az
öröklött kulturális tradíciók hiányából, az iskolázatlanságból és szakképzetlenségbõl,
vagyis a tradicionális szegénységbõl eredõ és a települési hátrányok összeadódnak.�
(Havas [1994] 155. o.)

Iskolázottság és munkanélküliség

A cigányság munkaerõ-piaci kiszorulásának döntõ oka a romák még mindig igen nagy
mérvû iskolai lemaradása. Az iskolai lemaradás � paradox módon � nagyjából akkorra
vált a cigány foglalkoztatás legnagyobb gátjává, amikorra a cigányság néhány évtized
alatt (döntõen a hetvenes és nyolcvanas években) megtette a legnagyobb lépést iskolai
hátrányai felszámolásában.

Amíg a cigány népesség a hatvanas évek végén több mint egyharmad részt teljesen
iskolázatlan, analfabéta volt, 90 százalékában pedig az általános iskola nyolc osztályáig
sem jutott el, addig a rendszerváltás küszöbére érve csaknem a fele részében elvégezte
a nyolc általánost, 12 százalékában pedig annál is több osztályt (többnyire 11 osztályt)
járt ki (4.12. táblázat). Alapvetõen ennek köszönhetõ az, hogy a szocializmus gazdasá-
gi szervezete képes volt integrálni õket � igaz, munkahelyeinek a legalsó szegmentumá-
ban. Ez az oka annak, hogy a jelenleg munkaképes korú cigányok nagyobb része (60
százalék) a rendszerváltás elõtt foglalkoztatáshoz szokott, meglehetõsen hosszú folya-
matos munkaviszonnyal rendelkezõ népesség volt. Mi több: kialakult a cigányságnak
egy törekvõ része � a fentebb említett 12 százalék �, amely már az ipari munka világá-
nak egy fokkal igényesebb munkahelyeit (mindenekelõtt a nehézipari és gépipari szak-
munkákat) is képes volt birtokba venni.2

A cigányság lassú felzárkózási folyamata már a nyolcvanas évek közepe táján meg-
torpant. A szocialista gazdasági modell nyolcvanas évekbeli elhúzódó válsága lassan
erodálta az ipari munka hierarchiájának alján levõ munkahelyeket. Ezzel párhuzamosan
(és részben annak okaként) a magasabb iskolázottság és a minõségi munkaerõ fokozato-
san felértékelõdött, az alacsony iskolázottságú munkaerõ pedig leértékelõdött. A mun-
kaerõ-kereslet lassú szerkezetváltozása azonban csak a szocialista gazdasági modell lát-
ványos összeomlásával és a munkanélküliség megjelenésével vált nyilvánvalóvá. A fo-
lyamat lényege az volt, hogy amíg a hetvenes években a nyolcosztályos iskolai végzettség

2 �Hogyan értékelhetõ egészében a cigányság szempontjából az a növekedési út, amely a felszabadulás
után végbement? Azzal, hogy a kvalifikálatlan munkaerõ piacán feltehetõleg minden más útnál na-
gyobb mértékû és gyorsan felfutó túlkeresletet indukált, a cigányság számára páratlan lehetõséget
jelentett. A kvalifikálatlan munkaerõ ára � különösen egyes preferált ágazatokban � viszonylagosan
olyan magas szintet ért el, ami lehetõvé tette, hogy a cigányok számára relatíve jelentõs arányban
olyan életszínvonal-emelkedés menjen végbe, ami az esetek egy részében további lépések alapját is
jelenti. ... A cigányok egy része számára nem csupán az vált lehetõvé, hogy az intézményesen szerve-
zett munkamegosztás legalacsonyabban értékelt pozícióiba bekerüljenek, hanem egyes esetekben vi-
szonylag � anyagilag � jól értékelt pozíciókba is kerülhettek. ... A bányászatba, építõiparba, építõ-
anyag-iparba stb. való bekerülés végeredményben a további lépéseknek is elõfeltétele.� Rupp [1976]
83�84. o.)
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értéke nagyjából egyforma ütemben emelkedett a felsõfokú iskolai végzettség értékével,
a szakmunkásképzõ végzettség munkaerõ-piaci értéke pedig még meredekebben emel-
kedett, addig a nyolcvanas évek eleji állapothoz viszonyítva a kilencvenes évek elejére
a nyolcosztályos és a szakmunkásképzõ végzettség drasztikusan leértékelõdött minde-
nekelõtt a felsõfokú, de a középiskolai végzettséggel szemben is.3

Mindezen folyamatok eredményei természetesen lecsapódtak a cigány munkaválla-
lóknál is, amennyiben a munkahelyekrõl való lassú kiszorulásuk már a nyolcvanas években
megkezdõdött. Ennek világos jele, hogy azoknak a cigányoknak az esetében, akiknek
korábban volt tartós munkaviszonyuk, az utolsó rendszeres keresõ munka megszûnésé-
nek idõpontja körülbelül egynegyed részben a rendszerváltást megelõzõ öt évre esik
(4.13. táblázat).

Ezek a nagyléptékû történelmi folyamatok természetesen nemcsak a cigányság lét-
alapját rendítették meg, hanem mindazokét a társadalmi rétegekét is, amelyek a szocia-
lizmus utolsó két évtizede alatt nem voltak képesek magasabb iskolai végzettségi szin-
teknek megfelelõ tudást felhalmozni. �Azok a gyerekek, akik tizennégy éves koruk után
nem járnak középiskolába, és szakmát sem tanulnak, húsz, harminc év múlva a legna-
gyobb gondot jelentik önmaguknak és az egész országnak� � írta Kemény István 1970-
ben, nem kis elõrelátásról tanúskodva (Kemény [1970] 82. o.).

A cigányság esetében azonban nem kevesebbrõl van szó, mint hogy a munkaerõ-
kereslet fokozatos, majd viharos sebességû átrendezõdése húsz év cigány iskolai törté-
netének legnagyobb eredményét tette semmissé: a munkaerõpiacon (és a társadalom-
ban) való megkapaszkodás lehetõségét a nyolcosztályos iskolai végzettség révén. (A 4.14.
táblázat tanúsága szerint a nyolcosztályos végzettségû foglalkoztatáshoz szokott, jelen-
leg is munkaképes korú cigány munkavállalóknak több mint 40 százaléka szorult ki a
munkahelyekrõl.) Mi több: a foglalkoztatási válság a legmesszebbre jutó cigány réteg

3 Lásd a kötetben szereplõ 7. tanulmány 7.8. ábráját.

4.12. táblázat
A 15 éves és idõsebb, nappali tagozaton iskolába nem járó cigány népesség legmagasabb befejezett
iskolai végzettsége (százalék)

Iskolai végzettség 1971 1993

0 osztály 36,0 9,5
1�7 osztály 51,3 32,7
8 osztály 11,5 45,9
Szakmunkásképzõ 10,2
Középiskola 1,2 1,6 12,0
Felsõfok 0,2
Összesen 100,0 100,0
Esetszám 3464 5097

Forrás: Cigányfelvételek, 1971, 1993/94 (a megoszlások az értékelhetõ esetek százalékában); Kemény�
Rupp�Csalog�Havas [1976] 278. o.
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életlehetõségeit is kikezdte (lásd a 4.14. táblázat szakmunkásképzõ sorát), hiszen ez a
réteg szakmunkás-képesítését nagyrészt a kilencvenes évekre leépülõ iparágak (nehéz-
ipar, gépipar, építõipar) mindinkább perspektívátlanná váló szakmáiban4 szerezte meg
(lásd a 4.15. táblázatot). Nem kétséges, hogy ennek komoly szerepe van abban, hogy

4.13. táblázat
Az utolsó rendszeres keresõ állás megszûnésének idõpontjai azoknál, a jelenleg munkával
nem rendelkezõ cigány férfiaknál, akiknek korábban volt tartós munkaviszonyuk

Megoszlások
A munkaviszony

csak az 1989 és 1993megszûnésének
kumulálatlan fölfelé kumulált között megszûnt állásokidõpontja

(fölfelé kumulált)

1985�ig 13,8 13,8 �
1986�1988 11,8 25,6 �
1989�1990 21,9 47,5 30,0
1991 15,1 62,6 50,7
1992 18,5 81,1 76,0
1993 17,5 98,6 100,0
Ismeretlen 1,4 100,0 �
Összesen 100,0 � �

Forrás: 1993. évi cigányfelvétel; Kemény�Havas�Kertesi [1994] 15. o.

4.14. táblázat
A munkaerõpiachoz kötõdés mértéke, illetve a munkaerõpiacról való kiszorulás mértéke
iskolai végzettség szerint

A foglalkoztatáshoz szokottak A munkaerõpiacról kiszorultak
Legmagasabb aránya a munkaképes korúak aránya a foglalkoztatáshoz szokott
befejezett százalékában munkaképes korúak százalékában
iskolai végzettség

cigány nem cigány cigány nem cigány

0�7 osztály 38,9 37,5 64,3 26,6
8 osztály 62,2 67,3 43,9 15,1
Szakmunkásképzõ 80,0 86,6 23,5 12,0
Középiskola 80,5 83,4 13,9 8,0
Felsõfok 91,1 90,5 0,0 3,9
Együtt 60,2 78,9 39,1 10,7

Forrás: KSH-munkaerõ-felvétel, 1993. szeptember�novemberi hullám.

4 Amíg az 1993. év átlagában az országos munkanélküliségi ráta értéke 10,3 százalék volt, addig a
munkanélküliségi ráta értéke az építõiparban 19,5 százalék, a kohászatban 18,1 százalék, a bányászat-
ban 15,6 százalék és a gépiparban 15,1 százalék volt. A KSH munkaerõ-felmérés, 1993. évi adattár
(Budapest, KSH, 1994) 32. és 49. oldalán található adatok alapján számított adatok.
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csaknem kétszer akkora eséllyel szorultak ki a munkaerõpiacról, mint hasonló végzett-
ségû nem cigány pályatársaik (bár � mint majd a késõbbiekben látni fogjuk � romló
esélyeiket nem elhanyagolható részben a munkáltatók diszkriminatív elbocsátási és fel-
vételi politikájának is köszönhetik).

A cigányság mai munkaerõ-piaci esélyeit nemcsak az befolyásolja, hogy belsõ isko-
lázottsági arányaiban önmagához képest, abszolút értelemben, húsz év alatt milyen fej-
lõdést ért el, s hogy e fejlõdés foglalkoztatásban mérve mit ér, figyelembe véve a mun-
kaerõ-kereslet szerkezetének átrendezõdését. Az is lényeges, hogy a cigányok (minde-
nekelõtt a cigány fiatalok) iskolázottsági szintje relatíve milyen mértékben emelkedett a
többségi társadalom (mindenekelõtt a többségi társadalom fiataljainak) iskolázottsági
szintjéhez képest. Magyarán: csökkent-e a relatív lemaradás?

Ami az általános iskola nyolc osztályát illeti, egyértelmû a javulás. A 4.16. táblázat
tanúsága szerint a hetvenes évek eleje óta folyamatosan nõ az általános iskola elsõ
osztályába beiskolázott gyerekek közül azoknak az aránya, akik a nyolc osztályt bukás
nélkül elvégezték, miközben ez az arány a nem cigány gyerekek körében gyakorlatilag
konstans. Az esélyegyenlõtlenség mértéke ennek következtében húsz év alatt a három-
szoros mértékrõl kétszeresre mérséklõdött.

A középszintû képzésben és a felsõoktatásban azonban egyre romlott a helyzet: a
cigány gyerekek viszonylagos lemaradása határozottan növekedett, ráadásul relatíve
annál nagyobb mértékben, minél magasabb iskolai végzettségrõl van szó. A szakmun-
kásképzõ � mint a cigány gyerekek esetében domináns továbbtanulási forma � esetében
igen jelentõs a relatív hátrány növekedése. Ez minden valószínûség szerint szorosan
összefügg a szocialista szakképzésbeli modell összeomlásával, valamint azzal a ténnyel,
hogy a szakmunkásképzõbe járó cigány gyerekek nagy százalékában olyan szakmákat
tanultak ki korábban, amelyekben a nyolcvanas évek második felétõl mind nehezebb
volt elhelyezkedni (lásd a 4.15. táblázatot). Más oldalról a relatív iskolai leszakadás

4.15. táblázat
A nyolcvanas évek közepén szakmunkásképzõbe járó tanulók megoszlása aszerint, hogy milyen
mértékben tanultak ki olyan szakmákat, amelyek a kilencvenes évek elejére perspektívátlanná váltak
(1985/86-os tanév)

A kilencvenes évek elejére
Az 1985/86-os tanévben szakmunkásképzõbe járó

összes cigány gyerekbõl valamennyi gyerekbõl
perspektívátlanná vált szakmák

a megadott szakmát kitanulók aránya (százalék)

Bányászati 1,5 00,04
Kohászati 6,7 1,2
Gépipari* 22,9 17,8
Építõipari 13,8 5,6
Összesen 44,9 24,6
Esetszám 3789 176 380

* Az elit szakmák (gépjármû-technikai szakmák, illetve közlekedésgép- és repülõszerelõ) nélkül.
Forrás: Cigány tanulók� [1986] 46. o.
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114 I. MUNKAERÕ-PIACI HÁTRÁNYOK

mértékének növekedése a középiskolai és egyetemi-fõiskolai továbbtanulási szinteken
annál is inkább tragikus fejlemény, mivel ezeken a pontokon abszolút értelemben vett
fejlõdés egyáltalán nem történt, holott � mint már említettük � a munkaerõ-piaci keres-
let a tudásnak épp e szintjei iránt nõtt meg a legnagyobb mértékben.

A cigány gyerekek középiskolai és felsõoktatásbeli leszakadása a többségi társada-
lom gyerekeihez képest nemcsak foglalkoztatási szempontból érinti hátrányosan a cigá-
nyokat, hanem a cigány középosztály majdani kiépülésének szempontjából is. (A lesza-
kadás a felsõoktatásban a nyolcvanas évek eleji mértékhez képest csaknem másfélszere-
sére növekedett!5) A középiskolát, illetve egyetemet-fõiskolát végzett cigányok számának
lényeges növekedése nélkül nincs cigány középosztály. Viszonylag jelentõs súlyú ci-
gány középosztály nélkül nincs hatásos politikai erõvel rendelkezõ cigány elit. Ez utób-
bi nélkül pedig a cigányság helyzetén változtatni kívánó politikai szándékok erõtlenül
elhalnak a többségi társadalom cigányokkal szembeni, jó esetben közömbös magatartá-
sán, és az új magyar politikai elit cigányokkal szemben megnyilvánuló szociális érzé-
ketlenségén. A cigányság helyzetén fordítani kívánó, jelentõs költségvetési erõket moz-
gósítani képes, határozott reformokat egy jövõben megizmosodó cigány középosztály-
nak, illetve e középosztály saját politikai elitjének magának kell kiverekednie. Persze
képletesen: a politikai arénában.

Ennek a majdani cigány középosztálynak a kialakulási esélyeit nagyban csökkenti,
hogy a válság a cigányság leginkább igyekvõ, szakmát tanult � mondjuk így � felsõ tíz
százalékának boldogulását is derékba törte.

Nemcsak arról van szó, hogy a szakmunkás végzettségû, munkaképes korú cigányok
szignifikánsan nagyobb arányban (csaknem kétszeres eséllyel) szorultak ki a foglalkoz-
tatásból � holott majdnem azonos (nyolcvan százalék körüli) arányban voltak korábban
foglalkoztatáshoz szokottak, mint hasonló végzettségû nem cigány társaik (lásd a 4.14.

4.16. táblázat
A nem cigány és cigány tanulók általános iskolai lemorzsolódása a mindenkori elsõs évfolyam
létszámának százalékában (1970/71–1992/93)

A nyolcadikos tanulók aránya az adott évjárat
elsõseinek százalékában Az esélyegyenlõtlenség

Évjárat*
nem cigány cigány

mértéke

(1) (2) (1)/(2)

1970/71 88,66 30,61 2,90
1977/78 89,81 31,16 2,88
1981/82 88,54 36,47 2,43
1985/86 87,87 43,68 2,.01

* A táblázatban szereplõ évjáratok a sorokban megadott években voltak elsõsök az általános iskolában.
Forrás: jelen kötet 7. tanulmánya.

5 Lásd a kötetben szereplõ 7. tanulmány 7.7. ábráját.
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4.17. táblázat
A cigány, illetve nem cigány munkaképes korú népesség felsõ és középrétegeinek kiszorulása a munkaerõpiacról

Cigányok körében Nem cigányok körében

Iskolai végzettség állását vesztette állását vesztette
alapján definiált tipikus iskolai

százalék
a foglalkoztatáshoz tipikus iskolai

százalék
a foglalkoztatáshoz

rétega
végzettség szokottak közül végzettség szokottak közül

(százalék) (százalék)

Alsó
0 osztály 5,9

64,3
1-7 osztály 2,8

15,7
1�7 osztály 31,5 8 osztály 29,8

Középsõ 8 osztály 49,6 43,9
szakmunkás 27,5

9,9
érettségizett 28,4

szakmunkás 11,1
Felsõ érettségizett 1,7 17,7 diplomás 11,4 3,9

diplomás 0,2

Együtt � 100,0 39,1 � 100,0 10,7

a Alsó réteg: alsó 30�35 százalék, középsõ réteg: középsõ 50�55 százalék, felsõ réteg: felsõ 10�15 százalék.
Forrás: Cigányok: 1993/94. évi cigányfelvétel, Nem cigányok: 1993. évi KSH munkaerõ-felvétel, szeptember�novemberi hullám.
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116 I. MUNKAERÕ-PIACI HÁTRÁNYOK

táblázatot) �, hanem arról is, hogy ezzel az ambiciózusabb cigány fiatalok számára
magának a továbbtanulásnak a vonzereje is erõsen lecsökkent. Aligha lehet túlbecsülni
azt a pusztítást, amit a munkanélküliség okoz egy alacsony átlagos iskolai végzettségû
társadalmi csoport érvényesülni kívánó tagjának továbbtanulási motivációjában. Hiszen
éppen abból adódóan, hogy a cigányság többsége nem jut tovább nyolc osztálynál,
igyekvõ tagjai nagy számban aligha célozhatják meg a társadalom többsége számára
valóban sikeres felsõoktatási továbbtanulási pályákat. Ami korábban elérhetõ volt � a
szakmunkás végzettség �, az az érvényesüléshez ma már kevés, vagy még annál is keve-
sebb, mint amit a többségi társadalom fiataljai közül a közepes képességûek (a többségi
társadalom mércéjével: közepes igyekezettel) elérnek. Figyeljük csak meg a 4.17. táb-
lázatot, amely a cigány és nem cigány népesség (iskolai végzettséggel definiált) alsó,
középsõ és felsõ rétegeinek foglalkoztatási esélyeit méri össze!

A helyzet azonban még ennél is rosszabb: �A cigány gyerekeknek mint a legalsó
társadalmi réteghez tartozóknak a szocializmus idõszakában is fõként csak a legalacso-
nyabb presztízsû nagyipari szakmák tanulására nyílt lehetõségük, ahol az állami nagy-
üzemi képzõhelyek szakmunkásképzés címén fõként betanított munkásokat képeztek
saját munkahelyeikre, és ahová a rossz munkakörülmények és a gyenge kereseti viszo-
nyok miatt mindenkit felvettek, aki jelentkezett, sõt olykor toborozták is a jelentkezõ-
ket. A rendszerváltás után bekövetkezett gazdasági változások éppen a szakképzésnek
ezt a részét érintették a legérzékenyebben. (...) Az állami nagyvállalatok összeomlásá-
val világossá vált, hogy nincs többé szükség arra a szakképzési modellre, amely fõként
a nehézipari és a gépipari ágazatok számára képzett nagyüzemi szakmunkásokat. Rá-
adásul azoknak a nagyüzemi gyakorlóhelyeknek a többsége is megszûnt, amelyek ko-
rábban a szocialista szakképzés gyakorlóhely-kapacitásának a túlnyomó részét (80 szá-
zalékát) biztosították. Miután a kisipari képzõhelyek bekapcsolódásának üteme nem
követte az állami nagyipari gyakorlóhelyek leépülésének tempóját, a gyakorlóhelyek
»kurrens« cikké váltak a magyar szakképzésben. Az elmúlt években egyre több szakmá-
ban csak úgy lehetett gyakorlóhelyeket találni, ha a szülõk »megvették« õket gyerekeik-
nek, vagyis tetemes »tandíjat« fizettek a vállalkozóknak. Mivel a társadalom alsó rétegeihez
tartozó szülõk (köztük a cigányok) erre nem képesek, az õ gyerekeik elõtt lényegében
bezárultak a szakképzõ iskolák kapui.� (Liskó [1996] 106. o.)

Munkaerõ-piaci diszkrimináció

A cigány és nem cigány népesség relatív munkanélküliségi esélyei között mintegy há-
rom és félszeres különbség, a cigány és nem cigány foglalkoztatottak kereseti színvona-
la között pedig (órakeresetekben mérve) mintegy 20 százalékos eltérés mutatható ki.
A következõkben összefoglaljuk azoknak a modelleknek a tapasztalatait, amelyek meg-
próbálják komponenseire bontani ezeket a markáns különbségeket, vagyis megpróbál-
ják kimutatni, milyen mértékben következik az a cigány és nem cigány népesség belsõ
összetételének eltéréseibõl, s milyen mértékben abból a puszta ténybõl, hogy a két csoport
különbözõ etnikumok képviselõibõl áll. Az ilyen jellegû, semmilyen ismert és mérhetõ
közgazdasági hatásmechanizmusnak nem tulajdonítható reziduális hatásokat szokták a
munkagazdaságtan empirikus irodalmában a diszkrimináció hatásának � vagyis azonos
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minõségû (strukturális sajátosságú) munkaerõ eltérõ értékelésének � tekinteni. A diszk-
rimináció mértékét természetesen annál pontosabban vagyunk képesek meghatározni,
minél pontosabban tudjuk megmérni a két csoport eltérõ összetételébõl adódó különb-
ségeket.6

A munkanélküliségi esélyekben tapasztalható igen nagy különbségek forrásai után
kutatva, valamennyi fontosabb, ismert és mérhetõ tényezõt egyetlen modell kereteiben
összefoglalva azt találtuk, hogy a cigányság foglalkoztatási esélyei jelentõs részben azért
olyan csekélyek, mivel az országos átlagnál lényegesen iskolázatlanabbak, illetve lakó-
helyüket és tipikus munkahelyeiket tekintve erõteljesen koncentrálódnak az ország vál-
ság sújtotta régióiban és iparágaiban. E tényezõk közül messze az iskolai lemaradásnak
van a legnagyobb súlya. Mindazonáltal ezeknek a közgazdaságilag jól értelmezhetõ �
munkakeresletet csökkentõ, illetve álláskeresést drágító � hatásoknak a nagyságrendje
messze nem elegendõ arra, hogy akárcsak felerészt megmagyarázzuk a munkanélküliségi
rátákban megfigyelhetõ különbségeket. Munkanélküliségi modellünkben igen jelentõs
mértékû reziduum marad megmagyarázatlanul. Nehéz kitérni az elõl az értelmezés elõl,
hogy a munkanélküliségi rátákban megfigyelhetõ különbség mintegy felét-kétharmadát
kitevõ reziduális hatásban ne lássuk a munkaerõ-piaci diszkrimináció jeleit is.

A cigány foglalkoztatottak mintegy 20 százalékos kereseti lemaradásának okai után
kutatva, ismét valamennyi fontosabb, ismert és mérhetõ tényezõt egyetlen modell kere-
teiben összefoglalva azt találtuk: a kereseti lemaradás a munkanélküliségi esélykülönb-
ségekhez képest sokkal nagyobb mértékben � mintegy kétharmad részben � vezethetõ
vissza döntõen megint csak iskolázottsági és területi különbségekre. Ami e két tényezõ
egymáshoz viszonyított súlyát illeti: az iskolai lemaradás hatása a kereseti különbségek
létrehozásában ismét domináns tényezõnek bizonyult. Fontosságát tekintve úgy arány-
lik a kedvezõtlen területi elosztás hatásához, mint a három az egyhez. Az etnikai hova-
tartozásnak betudható � vagyis modellünk keretein belül semmilyen közgazdaságilag
nem magyarázható, s ezért a diszkrimináció eredményének is tekinthetõ � kereseti egyen-
lõtlenség mértéke legföljebb egyharmad részre tehetõ (lásd a 4.18. táblázatot).

Az a körülmény, hogy a diszkrimináció � vélhetõen � erõsebben érvényesül az elbo-
csátások és a felvételek esetében, mint a munka javadalmazásában, nem meglepõ. Az
elbocsátások s (ma már mind inkább) a felvételek olyan elsõdleges szelekciós mechaniz-
musként mûködnek, amellyel a munkaadók � a munkaerõ-piaci dekonjunktúra állapotá-
ban � igen alaposan megszûrik alkalmazott munkaerõ-állományukat. S minthogy sta-
tisztikai alapon úgy okoskodnak, hogy a cigányok körében kisebb eséllyel találnak cél-
jaiknak megfelelõ dolgozókat, a felvételnél diszkriminálják õket, ha egyszer a költségesebb
egyéni felvételi szûrõk alkalmazásától � éppen azok magasabb költségei miatt � eltekin-
tenek. Az pedig természetes, hogy azokkal a cigány dolgozókkal szemben, akik az így
velük szemben megszigorodott szûrõkön sikerrel átjutottak, a bérdiszkrimináció mérté-
ke lényegesen kisebb lesz. Világosan látnunk kell: a cigányok többségével szemben
alkalmazott munkaerõ-piaci diszkrimináció zömében ilyen � statisztikai � jellegû: nem a
munkáltató személyes rokonszenvein vagy elõítéletein múlik, hogy alkalmaz-e cigány
dolgozókat, hanem az etnikai hovatartozás mint felvételi szûrõ relatív olcsóságán. A hely-

6 Az alkalmazott dekompozíciós eljárás részletes leírását a kötetben szereplõ 1. tanulmány tartalmazza.
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zet ettõl természetesen csak nehezebb. A statisztikai diszkrimináció költségcsökkentõ
hatású, ezért � bármilyen szomorú is � a munkaadó szemszögébõl ökonómiailag racio-
nális. Még az elõítéletektõl leginkább mentes munkaadónak is meg kell fontolnia, meg-
éri-e számára drága munkaügyi apparátust mûködtetni, ha egyszer nagy biztonsággal �
természetesen az egyedi tévedések lehetõségét belekalkulálva � képes külsõleg megfi-
gyelhetõ jegyek (nem, életkor, etnikai hovatartozás) alapján a jelentkezõk közül kiros-
tálni a számára várhatóan nem megfelelõ dolgozókat.7 Mivel a statisztikai diszkriminá-
ció döntõen anyagi kérdés, ezért a harcot ellene nem szép szavakkal, hanem pénzügyi
eszközökkel kell fölvenni: az érintett munkaadók döntéseinek költség�haszon szerkeze-
tét kell megpróbálni � a statisztikai diszkrimináció hasznát ellensúlyozó � az állami
programokkal megfelelõ módon átalakítani. Hogy miként, arra a gyakorlati ajánlásokat
tartalmazó részben majd visszatérünk. A diszkrimináció más típusait, illetve a statiszti-
kai diszkrimináció durvább � jogi eszközökkel is szankcionálandó � megjelenési formát
szintén a terápiákról szóló, következõ részben taglaljuk.

TERÁPIÁK8

A cigányok foglalkoztatási és szélesebben értelmezett életesélyeit valójában négy ténye-
zõ rontja: az iskolai lemaradás, a területi hátrányok, a foglalkoztatási és iskolai hátrá-
nyok családi szintû kumulálódása, valamint a diszkrimináció. A terápiának is erre a
négy tényezõre kell irányulnia. A szóban forgó programjavaslatok egy része olyan,

7 Ez fokozatosan érvényes az alacsony iskolázottságot feltételezõ, alacsony státusú munkahelyekre. Ott
ugyanis többnyire nincs szükség olyan típusú, nehezen felmérhetõ jártasságokra és ismeretekre, ame-
lyeknek meglétére bonyolult munkaügyi módszerekkel lehet csak következtetni.

8 Az itt következõ gyakorlati ajánlások saját munkáimon kívül igen nagy mértékben támaszkodnak kol-
légáim munkáinak eredményeire, mindenekelõtt: Csongor Anna, Havas Gábor, Kemény István, Liskó
Ilona és Varga Júlia írásaira. Lásd: Csongor [1994], Kemény�Havas�Kertesi [1994], Liskó: [1996],
Varga [1994].

4.18. táblázat
A kereseti egyenlõtlenség modellje

Az adott tényezõnek betudható kereseti
Tényezõ különbség (százalék)

Demográfia 6,15
Iskolázottság 45,53
Lakóhely 14,75
Iparág �2,03

Az attribútumoknak betudható 64,39
Az etnikai hovatartozásnak betudható 35,61

Teljes különbség 100,00

Forrás: e kötet 1. tanulmánya.
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hogy etnikai hovatartozástól függetlenül igyekszik segíteni mindazokon, akik a program
elõnyeiben részesülni jogosultak. A cigányság helyzetén ezek a programok annyiban és
csakis annyiban javítanak, amennyiben a potenciálisan jogosultak körében a cigány né-
pesség másoknál nagyobb arányban fordul elõ. A gyakorlati ajánlások másik része a
cigányság helyzetének közvetlen javítására irányuló programokat javasol. A félreértése-
ket elkerülendõ, már rögtön itt, a terápiákról szóló rész bevezetõjében leszögezzük:
elgondolásunk szerint az utóbbi típusú programok kivétel nélkül csakis önkéntes alapon
mûködhetnének. Egyedül az érintett cigány emberek lennének hivatottak � egyénenként
� eldönteni, kívánnak-e cigányságuk nyílt vállalásával a szóban forgó programok elõ-
nyeiben részesülni. Mivel véleményünk szerint valamennyi hátrány közül az iskolai
lemaradás felszámolása a legfontosabb, a terápiák tárgyalását ezzel kezdjük.

Az iskolázottsági szint emelését szolgáló reformok és programok

Tudomásul kell venni, hogy a cigányság jelenlegi, katasztrofálisnak minõsíthetõ foglal-
koztatási helyzete számottevõ mértékben csak akkor javulhat, ha az iskoláztatás terén
jelentõs elõrelépést sikerül elérni, és a gazdasági fellendülésnek köszönhetõen a munka-
erõpiac szívóhatása is érvényesülni kezd. Az iskoláztatási szint emelése szempontjából a
leghatékonyabb eszköz a kötelezõ iskoláztatás idõtartamának a meghosszabbítása. Hosszabb
távon � véleményem szerint ennek már közvetlenül az ezredforduló után be kell következ-
nie � csak az iskolakötelezettség 18 éves korig történõ kiterjesztésérõl (illetve a középisko-
la valamilyen formájának kötelezõvé tételétõl) remélhetõ komoly elõrelépés.

Elõször azt kell megindokolnunk, miért éppen a középiskolánál kell az áttörést a
cigányság iskolázottsági színvonalának emelésében elérni. A következõ tényezõket kell
megfontolni: 1. A cigány gyerekek felzárkózása az általános iskolában húsz év óta magá-
tól is töretlenül folytatódik (lásd a 4.16. táblázatot). Habár ez nem ellentmondásmentes
folyamat, a trend folytatódására lehet számítani. 2. A legutolsó olyan generáció pálya-
futását szemügyre véve, amely � életkoránál fogva � eljuthatott az iskolai karrier legma-
gasabb szintjét jelentõ egyetemi felvételiig,9 azt tapasztaljuk, hogy egy hatéves nem
cigány gyereknek a cigány gyerekekhez képest a szakmunkásképzõ végzettség meg-
szerzésére csaknem hatszor akkora esélye van;10 ugyanennek az esélyegyenlõtlen-
ségnek a mértéke pedig a középiskola elvégzésében (s így az egyetemre való felvétel
szükséges feltételének megszerzésében) csaknem ötvenszeres. Ennek a hatalmas esély-
egyenlõtlenségnek a zöme egyetlen ponton keletkezik: az általános iskola nyolcadik osztá-
lya utáni érettségit adó középiskolai továbbtanulásban. A nem cigány gyerekek csaknem
tizenhatszor nagyobb eséllyel tanulnak tovább érettségit adó középiskolában az általá-
nos iskola elvégzése után, mint a cigány gyerekek. 3. A szóban forgó lemaradás ráadá-
sul a nyolcvanas évtized egészében folyamatosan nõtt, ami � az egyetemi felvételiket
alapul véve � a cigányság relatív helyzetét egy évtized leforgása alatt mintegy 50 száza-

9 Ez az 1981/82. tanévben hatéves (elsõ osztályos) és 1993/94. tanévben potenciálisan elsõéves egyete-
mista-fõiskolás tanuló korosztály.

10 Lásd a kötetben szereplõ 7. tanulmány 7.1. és 7.2. ábráit!
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lékkal rontotta.11 4. Ugyanezen évtized alatt éppenséggel azoknak az iskolai végzettségi
fokozatoknak a munkaerõ-piaci értéke növekedett meg a legnagyobb mértékben, ame-
lyekben a cigányság induló helyzete és pozícióromlása is a legnagyobb volt.12 Intuitíve
is világos: a cigány gyerekek iskoláztatását elõsegítõ állami programoknak a középisko-
lai felvételekre kell az erõit összpontosítania.

Másodszor azt kell megindokolnunk, miért nem csak a cigány gyerekek helyzete indo-
kolja az iskolakötelezettség 18 éves korig való kiterjesztését.13 A következõ tényezõket
kell megfontolnunk. 1. Minden ellenkezõ híreszteléssel szemben, a magyarországi 15�18
éves korosztály tagjai körében a fejlett nyugati (OECD-) országok hasonló korosztályai-
hoz képest döbbenetes mértékû a lemaradás a középiskolai továbbtanulás arányaiban.14 A
döntõ ok: az OECD-országok többségében van kötelezõ középiskoláztatás, Magyarorszá-
gon nincs. 2. A középiskolai és egyetemi végzettség piaci felértékelõdése a nyolcvanas
évtizedben nem magyar, hanem világjelenség. Relatív iskolai lemaradásunk növekedése �
lévén, hogy Magyarország erõsen nyitott gazdaság � nemzetközi versenyképességünket
ássa alá. 3. Az a több százezer ember, aki nem jut el a középiskoláig � akár cigány, akár
nem (Kemény István 1970-es híres, szegénységrõl szóló akadémiai elõadásának szavait
parafrazeálva): nem húsz-harminc év múlva, hanem már a közeljövõben is �a legnagyobb
gondot jelenti önmagának és az egész országnak� (Kemény [1970] 82. o.), hiszen a jelen-
legi tartósan munkanélküli tömeg jövõbeli bázisát teremti meg. Nem valószínû ugyanis,
hogy az ország valaha is visszatér az alacsony tudásszintû munkaerõ bõségére támaszkodó
� a szocializmus négy évtizede alatt tökéletes zsákutcának bizonyuló � gazdasági fejlõdés
modelljéhez. Legalábbis reméljük, hogy nem. 4. A középiskolai oktatás kiterjesztésének
szükségességét más oldalról is alátámasztják az adatok. Mivel a középiskolában tanulók
viselik legnagyobb mértékben iskoláztatásuk költségeit, ezért a további oktatási expanzió-
hoz a középiskoláztatás egyéni költségeinek a csökkentésére is szükség lehet. (Varga
[1994]). Míg a rendszerváltás óta eltelt években az oktatásra fordított állami kiadások
reálértékben nem csökkentek, inkább növekedtek, e kiadások belsõ arányaiban igen jelen-
tõs módosulások történtek: amíg a felsõoktatásban a jóléti kiadások részaránya igen jelen-
tõsen megnõtt, addig az általános és középiskolákban a jóléti kiadások részaránya radiká-
lisan csökkent. Nem kétséges, hogy ez egyet jelent a felsõ és a felsõ középrétegek nagyfo-
kú állami támogatásával és az alsó, illetve alsó középrétegek iskoláztatási esélyeinek
romlásával. Amellett, hogy ez az egyenlõ közteherviselés elve alapján súlyosan kifogásol-
ható, az is világos, ha ez a trend folytatódik, lemaradásunk a nyugati országokhoz képest
növekedni fog.

Harmadszor: röviden szót kell ejtenünk e nagyszabású reform néhány elengedhetetlen
feltételérõl. 1. Végig kell gondolni, mi lehet a középiskolai szintû iskolakörzetek termé-
szetes léptéke. Megfontolandó lehet a hajdani Bibó�Mattyasovszky-terv városkörnyék-

11 Lásd a kötetben szereplõ 7. tanulmány 7.6. és 7.7. ábráit!
12 Lásd a kötetben szereplõ 7. tanulmány 7.8. ábráját!
13 Itt alapvetõen Varga Júlia úttörõ kutatási eredményeire támaszkodunk: Varga [1994].
14 Az OECD-átlag szemben a magyar adattal a következõ: 15 évesek: 92,1 szemben a 85,0; 16 évesek:

83,9 szemben a 73,0; 17 évesek: 70,6 szemben a 49,3; 18 évesek: 43,6 szemben a 11,9 százalékkal
(lásd: Varga [1994] 63�64. o.).
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koncepciója. 2. Végig kell gondolni, milyen finanszírozási módon járulnának hozzá a
középiskolával nem rendelkezõ települések a középiskolai hálózat fenntartásának költsé-
geihez. 3. Az egész országra kiterjedõ iskolabusz-hálózatot kell kiépíteni. (Erre egyéb-
ként a kötelezõ középiskoláztatás bevezetése nélkül is szükség van: az ország mintegy ezer
községében ugyanis nincs általános iskola, több száz településen pedig nincs felsõ tagozat.)15

Végül röviden egy súlyosnak tûnõ � de véleményem szerint elhibázott � ellenérvrõl.
Felmerült az a kifogás, hogy a cigányság munkaerõ-piaci pozíciójának feltételezett ja-
vulása a tankötelezettség révén merõben illuzórikus, hiszen az az átlagos cigány iskolá-
zottság emelkedését az országos átlagszint párhuzamos emelkedésével érné el. A mun-
kaerõpiac pedig � így szól a konklúzió � bár ekkor egy fokkal magasabb átlagos iskolá-
zottsági szinten, de ugyanúgy nem tartana igényt a relatíve alacsonyabb végzettségû
dolgozók szolgáltatásaira. Ezek között pedig nyilván akkor is felül lennének reprezen-
tálva a cigány dolgozók. Ez az érvelés azonban két igen szigorú burkolt feltételezésen
nyugszik: 1. az oktatásnak pusztán piaci jelzésértéke van, és nincs ismeretközvetítõ-
termelékenységnövelõ hatása; mindössze azt a célt szolgálja, hogy a munkáltatók szá-
mára költségkímélõ módon manifesztálja az eleve meglevõ képességbeli-termelékeny-
ségi különbségeket; 2. egy jövõbeli gazdasági növekedés az iskolázottság abszolút szint-
jétõl függetlenül a munkaerõ mindenkori alsó, mondjuk, tíz százalékát amúgy sem képes
felszívni. Az empirikus tapasztalatok ellentmondanak ennek a két állításnak. Habár az
iskolának evidens módon van jelzésértéke, döntõen azonban azért növeli a kereseteket,
mert fokozza a teljesítményeket; a gazdasági növekedés során létrejött új munkahelyek
pedig alapvetõen képesek egy bizonyos kulturális-iskolázottsági küszöbszintet elérõ né-
pességet felszívni. Éppen ezért szükséges a cigányság általános iskoláztatási szintjét a
21. századi iskolázottsági követelményeknek legalább a küszöbszintjéig fölemelni, mert
a gazdasági növekedés beindulásával csakis így lesz képes a modern gazdaság ismét
integrálni õket saját szervezetébe. Gazdasági növekedés nélkül erre természetesen nincs
remény. Viszont e küszöbszint elérése nélkül � akár együtt jár ez a relatív lemaradás
mérséklõdésével, akár nem � még gazdasági növekedés mellett sem lesznek képesek
integrálódni, hiszen a gazdaság mindenkor képes arra, hogy a nem megfelelõ minõségû
(mégoly olcsó) munkaerõt tõkével helyettesítse.

�A cigányok iskolázottságában némi javulást eredményezhet a kötelezõ tízéves álta-
lános képzésnek az oktatási törvényben elõirányzott bevezetése. Az iskoláztatás szem-
pontjából leghátrányosabb helyzetû (legrosszabb elõmeneteli esélyekkel rendelkezõ) tár-
sadalmi csoportok esetében azonban további kedvezmények is szükségesek ahhoz, hogy
az általános képzés idõtartamának a meghosszabbítása valóban éreztesse hatását. E nél-
kül ugyanis az ilyen társadalmi háttérrel rendelkezõ gyerekek nagy valószínûséggel a
hat- és nyolcosztályos középiskolák rohamos gyarapodása miatt erõsen kontraszelektált
általános iskolákban fogják »letudni« a tíz évet. A támogatások feltételéül olyan kritéri-
umokat kell megszabni, amelyek garantálják, hogy azok valóban az egyébként leg-
rosszabb továbbtanulási esélyekkel rendelkezõ gyerekekhez jussanak el. Az ilyen típusú

15 Ha belegondolunk abba, hogy a cigányok mintegy harmada ilyen kistelepülésen él, akkor nem csodál-
kozhatunk azon, hogy a jelenlegi � 16 éves korig tartó � iskoláztatási kötelezettségnek is gyakran
nehéz érvényt szerezni.
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támogatások óhatatlanul kedveznek a cigányoknak, de aki a kritériumoknak megfelel,
annak meg kell kapnia, függetlenül attól, hogy cigány vagy nem cigány. Kétféle támo-
gatást javasolunk. Továbbtanulási támogatást kell biztosítani azoknak a családoknak,
amelyekben egyik szülõnek sincs nyolc általánosnál magasabb iskolai végzettsége, és
legalább az egyik szülõ munkanélküli, továbbá legalább egy gyerek közép- vagy felsõ-
fokú tanulmányokat folytat. A továbbtanulási támogatást differenciálni lehet aszerint,
hogy azon a településen, ahol a család él, mekkora a munkanélküliségi ráta. Ez a krité-
rium a válságövezeteket, illetve a sorvadó kistelepüléseket fogja elõnyben részesíteni,
ahonnan a fenti kritériumoknak megfelelõ családok gyerekei a legkisebb valószínûség-
gel tanulnak tovább.� (Kemény�Havas�Kertesi [1994] 37. o.)

�Fejkvóta jellegû »prémiumot« kell biztosítani minden fenti kritériumoknak megfele-
lõ gyerek után azoknak az általános iskoláknak, ahonnan valamelyik középfokú, illetve
azoknak a középiskoláknak, ahonnan valamelyik felsõfokú tanintézménybe felvételt
nyertek.� (Uo.)

�Jelenleg a cigány gyerekek túlnyomó többsége az általános iskola után nem tanul
tovább, és többnyire esélye sincs arra, hogy munkát találjon. Ugyanakkor a munkaügyi
központok sem regisztrálják õket. (Ez egyébként nagyjából így van a nem cigány fiatal
állástalanok esetében is, jóllehet az állástalan fiatalok körében a cigány fiatalok messze
fölülreprezentáltak.16) Így hatástalan marad a Foglalkoztatásról szóló törvény 14. paragra-
fusának 2. bekezdése, amely kötelezõen írja elõ az iskolába már nem járó, tizennyolca-
dik életévüket be nem töltött fiatalok képzési támogatását. Ezért javasoljuk, hogy az
Országos Munkaügyi Központ dolgozza ki a 15�18 éves állástalan fiatalok regisztrálá-
sának technikáit,17 és tegye kötelezõvé a regisztrációt a munkaügyi központoknak. Ez a
minimális feltétele annak, hogy a fiatalokhoz ez a legkiszolgáltatottabb, legperspektívát-
lanabb helyzetû csoportja átgondolt stratégia alapján intézményes segítségnyújtásban
részesüljön.� (Kemény�Havas�Kertesi [1994] 38. o.)

A Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium kisebbségi oktatásfejlesztési programjá-
val összhangban ki kell dolgozni egy, az általános iskola befejezését és a középiskola
elvégzését segítõ, speciálisan cigányokra irányuló országos tehetséggondozó és kollégi-
umi rendszert. Középiskolai és felsõoktatási ösztöndíjrendszert kell kialakítani cigány
tanulók számára. Cigány származású fõiskolai és egyetemi hallgatók részére ki kell alakí-
tani egy tanulmányi szerzõdéseken alapuló felsõoktatási hitelkonstrukciót. E programok
méretének olyan nagyságrendûnek kell lennie, hogy az ezredfordulóig legalább megdup-
lázza a középiskolákban tanuló cigány gyerekek számát. Ki kell dolgozni a kilencvenes
évek realitásának megfelelõ, cigány szakképzési programot. Mint a terápiákról szóló
rész bevezetõjében említettük, e speciálisan cigány programokban mindazok részt ve-

16 A regisztráció mértéke a 15�18 éves cigány állástalanok körében 14 százalékos, a nem cigány állásta-
lanok körében 25 százalékos. A cigány fiatalok részaránya a szóban forgó korosztály állástalanjai
körében 16 százalék. (Forrás: KSH munkaerõ-felvétel, 1993. szeptember�novemberi hullám.)

17 A regisztrálás alapját az egyes munkaügyi központok körzetéhez tartozó általános iskoláktól kapott
rendszeres adatszolgáltatás képezné. Ez magában foglalná név és lakcím szerint azokat, akik kimarad-
tak az iskolából, vagy a nyolc osztály elvégzése után nem tanultak tovább. Az így szerzett adatokból és
az illetékes önkormányzatokkal együttmûködve biztosítható a teljes körû regisztráció.
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hetnének, akik cigánynak vallják magukat, részt kívánnak venni a szóban forgó progra-
mokban, és eleget tesznek a programok által támasztott egyéb követelményeknek. Sem-
miképpen sem szabad a cigány etnikumhoz tartozás �valódiságát� firtatni. Nyugodtak
lehetünk: a mindenkori létszámokhoz képest elenyészõ lesz azoknak a száma, akik nem
cigány létükre akarnak a speciális cigány programok elõnyeiben való részesedés kedvé-
ért egy, a társadalom többsége által elõítéletekkel és hátrányos megkülönböztetéssel
sújtott kisebbséghez tartozni. Inkább az ellentétes elõjelû problémára kell felkészülni: a
programoknak olyan elõnyöket kell nyújtaniuk, hogy az a cigány önazonosság vállalá-
sával járó esetleges stigmatizációért is kárpótoljon.

A tervek szerint létesítendõ országos cigány középiskolai kollégiumi rendszer az or-
szág öt nagyvárosában hozna létre hatosztályos (az általános iskola 7�8. osztályára és a
középiskola négy osztályára kiterjedõ) cigány kollégiumokat. Ezek a kollégiumok lakóhe-
lyenként és felzárkóztató intézményként mûködnének, miközben a voltaképpeni oktatás a
szóban forgó nagyváros többi iskolájában � a többségi társadalomba integrálva � folyna.
E kollégiumi rendszer hátterét egy egész országra kiterjedõ általános iskolai cigány tehet-
séggondozó rendszernek kell képeznie. Meg kell határozni az egyes nagyvárosokban fel-
állítandó kollégiumok megyekörzeteit, ahonnan a tehetséggondozó hálózat általános isko-
lai tanárai diákokat küldenének a kollégiumokba, továbbá meg kell tervezni azt is, hogy
mely általános iskolákban célszerû tanárokat megbízni a tehetségesebb és igyekvõbb ci-
gány tanulók felkutatásával. Végig kell gondolni, milyen anyagi vonzata van egy ilyen
méretû tehetséggondozó hálózat létrehozásának. Semmiképpen sem lenne szabad ezt az
érintett tanároktól �társadalmi munkában� várni. A kollégiumi elhelyezést a szociális
helyzettõl függõen támogatásban kellene részesíteni. Ki kellene alakítani a továbbtanulni
kívánó végzõs hallgatók esetében a továbbtanuláshoz szükséges felkészítés mechanizmu-
sait az illetõ nagyváros felsõoktatási intézményeivel, illetve a továbbtanulni nem szándé-
kozó végzõs hallgatók esetében a megfelelõ színvonalú munkába állítás mechanizmusait,
együttmûködve a helyi munkaügyi központokkal (Kertesi�Kézdi [1996]).

Azon cigány csoportok számára, amelyek ezt igénylik (nem tekintik szegregációnak),
lehetõvé kellene tenni önálló oktatási intézmények létrehozását. A Mûvelõdési és Közok-
tatási Minisztérium jelentõsebb összeggel támogatja a pécsi Gandhi Gimnázium felépíté-
sét, és tervei között szerepel egy hasonló, hat és fél osztályos gimnázium létrehozása
Budapesten. Mindkét kezdeményezés költségvetési támogatását határozottan javasoljuk.

A cigány kollégiumoktól és cigány gimnáziumoktól függetlenül létre kellene hozni,
és � a már említett tehetséggondozó hálózaton keresztül � az ország általános iskoláiban
meg kellene hirdetni a helyi középiskolákban és az ország bármelyik felsõoktatási intéz-
ményében továbbtanulni kívánó cigány fiatalok számára meghatározott � mindenekelõtt
tanulmányi � feltételeket szabó ösztöndíjpályázatokat.

Szintén a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium kisebbségi oktatásfejlesztési prog-
ramjával összhangban ki kell dolgozni egy, kifejezetten a cigány gyermekek szakkép-
zését elõsegítõ programot. �A cigány gyerekek szakképzésének pillanatnyilag az az egyik
legfõbb akadálya, hogy szüleik képtelenek gyakorlóhelyeket »vásárolni« számukra, és
így gyakorlóhely híján még azok a szakképzõ iskolák is elutasítják õket, amelyekbe
képességeik és tanulmányi eredményeik alapján bekerülhetnének. Ennek a kedvezõtlen
helyzetnek a kiküszöbölésére javasoljuk egy olyan támogatási rendszer kialakítását, amely
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ebben a tekintetben a családi indulóhelyzetet kompenzálja, illetve a kisiparosok számára
nyújtana anyagi támogatást [leginkább adókedvezményeket], azzal a feltétellel, ha ci-
gány gyerekek gyakorlati képzését vállalják. Ez a támogatási forma kisiparosok és kis-
vállalkozók számára nyújtana pályázati lehetõséget.� (Liskó [1996] 106. o.)

Az ilyen jellegû esélykiegyenlítõ programok megvalósításával kapcsolatos technikai
nehézségekre még visszatérünk.

Közvetlenül a munkanélküliség enyhítését szolgáló programok

Köztudott dolog, hogy a cigány munkanélkülieket az úgynevezett aktív foglalkoztatás-
politikai eszközök18 lényegesen kisebb számban érik el, mint a munkanélküli népesség
egészét. �A cigány munkanélküliek leginkább a közhasznú munkavégzés lehetõségeibõl
részesülnek, de ez az esetek jelentõs hányadában � különösen kisebb településeken �
látszatfoglalkoztatás; voltaképpen nem más, mint a segélyezés egy formája. Az önkor-
mányzatok sokszor nem tudják vagy nem is akarják a közhasznú foglalkoztatottakat
értelmes feladatokkal ellátni. Többnyire megoldatlanok � elsõsorban a kisebb települé-
seken � a munkaszervezési problémák. Ezért az önkormányzatok többnyire arra hasz-
nálják a közhasznú munka lehetõségét, hogy e konstrukcióban rejlõ segélyezési lehetõ-
séget kihasználva kíméljék segélyezési keretüket. A fentiek figyelembevételével java-
soljuk olyan program kidolgozását, amely az önkormányzatok, a munkaügyi és képzési
központok együttmûködésére építve a képzési programok és a közhasznú munkavégzés
összekapcsolására törekszik.� (Kemény�Havas�Kertesi [1994] 38. o.)

A közhasznú foglalkoztatás értelmessé tételére mindenekelõtt a szociális szolgáltatá-
sok területén nyílik lehetõség: házi szociális gondozás, falugondnoki rendszer, iskolai,
óvodai szolgáltatások lehetnének azok a területek, amelyek nem igényelnek különösebb
képzettséget, ugyanakkor általuk a foglalkoztatási lehetõségek bõvíthetõk. �Az ilyen
típusú foglalkoztatás nagy elõnye a közhasznú munkavégzés jelenleg uralkodó formái-
val szemben, hogy sokkal inkább integráló hatású. A képzés és a közhasznú foglalkoz-
tatás összekapcsolása révén szervezhetõk olyan »tatarozó brigádok«, amelyek valami-
lyen nonprofit konstrukcióban elvégzik a családi házak és középületek egyszerûbb fel-
újítási munkáit.� (Uo.)

�Gyakran felvetõdik � és általános megfogalmazásban a Munkaügyi Minisztérium
cselekvési programjában is szerepel � az, hogy a falun élõ, hátrányos helyzetû munka-
nélküliek és ezen belül a cigányok önfoglalkoztatásában szerepet kaphatna a mezõgaz-
dasági termelés, és ehhez mûvelésre alkalmas földterületet kellene biztosítani. Tény,
hogy a cigányok, ahogy annak idején az elsõ, most a »második földosztásból« is kima-
radtak. Mivel korábban ritka kivételektõl eltekintve nem volt saját földtulajdonuk, a
kárpótlási jegyek révén eleve nem juthattak földhöz. De résztulajdonosként is alig-alig

18 Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök a következõk: támogatott munkaerõ-piaci képzés, a munka-
nélküliek vállalkozóvá válását elõsegítõ támogatások, a munkaadók foglalkoztatásbõvítési, illetve rész-
munkaidõs foglalkoztatási támogatása.
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szereztek jogot, pedig az elmúlt évtizedekben sokan közülük tartós alkalmazottai voltak
valamelyik téesznek vagy állami gazdaságnak, és mezõgazdasági munkából éltek.
A Munkaügyi Minisztérium az önkormányzati tulajdonban lévõ földek hasznosítását
javasolja ilyen célokra. Tudjuk, hogy az önkormányzatok csak korábban állami tulaj-
donban levõ belterületi földeket kaptak meg. Ezek helyenként a legrászorultabb csalá-
dok minimális szintû önellátását biztosíthatják, többet aligha. A jövedelempótló támo-
gatásból vagy egyéb szociális juttatásokból élõ családoknak ez is sokat jelenthet. Kér-
dés, hogy a cigány családok mezõgazdasági termelési kultúráját figyelembe véve,
megfogalmazhatók-e ennél nagyra törõbb tervek is. Az 1993/94. évi országos cigány-
vizsgálat tapasztalatai arról tanúskodnak, hogy ezen a téren igen nagyok a regionális
különbségek. A Dunántúlon s különösen a dél-dunántúli részen lényegesen jobbak a
háztáji gazdálkodás mutatói, mint az ország más részein. Ezért mindenekelõtt a Dél-
Dunántúlon (Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyékben) javasoljuk egy olyan prog-
ram kidolgozását, amely lehetõvé teszi a komolyabb gazdálkodást is vállaló családok
kiválasztását és földhöz juttatását. A kiválasztás egyik szempontja lehet, hogy kik
azok, akik korábbi hosszabb alkalmazotti jogviszonyuk révén jogosultak lettek volna
részaránytulajdonra, de jogosultságukat valamiért nem érvényesítették.� (Uo. 41. o.)

A Budapesten mûködõ Autonómia Alapítvány19 1990 óta foglalkozik helyi cigány
szervezetekben végzett foglalkoztatásbõvítõ és a cigány közösségek megélhetését elõse-
gítõ gazdasági tevékenységek támogatásával. 1995-ig mintegy 125 cigány szervezetnek
nyújtott vissza nem térítendõ támogatást és hitelt munkaalkalom-teremtésre. E 125 prog-
ram alapján bizonyos általánosítható tapasztalatok is megfogalmazhatók. A legfonto-
sabb tapasztalat talán az, hogy magának az alapítvány profiljának megfelelõ szervezetek
tevékenységére az ország több helyén is szükség volna. A Munkaügyi Minisztérium
valamelyik országos hálózatú bankkal együttmûködésben megfontolhatná, hogy hason-
ló, helyi kezdeményezésû, kisméretû projektek támogatására vagy elõnyös � esetleg nulla
kamatozású � meghitelezésére pénzalapot hoz létre, amelynek kihelyezésére és a vállalko-
zások életképességének elbírálására a szóban forgó bank helyi részlegeit kérné fel. Rop-
pant fontos lenne ezen a téren, hogy az így nagyobb méretekben beinduló program az
Autonómia Alapítvány eddigi tapasztalatait átvegye, és az alapítvány munkatársai intenzív
képzési program keretében vállalják a helyi banki szakemberek kiképzését. Azt javasol-
juk, hogy a Munkaügyi Minisztérium bízza meg az alapítvány vezetõjét azzal, hogy az
alapítvány tevékenységének eddigi tapasztalatait összegezze, és pénzügyi szakemberek-
kel együttmûködve dolgozza ki egy ilyen jellegû � de lényegesen nagyobb méretû prog-
ram tervét. Ennek a programnak a helyi munkaügyi és képzési központok segítségével
arra is ki kellene terjednie, hogy az ilyen típusú vállalkozások potenciális vezetõit ellás-
sák a vállalkozás vezetéséhez szükséges praktikus vezetõi, pénzügyi és gazdasági isme-
retekkel (például olyan módon, hogy többek között ilyen jellegû tanfolyamokon való
részvételhez kötnék a hitelkérelmek, illetve támogatási kérelmek esetleges kedvezõ elbí-
rálását).

19 Az Autonómia Alapítvány mûködésérõl lásd Csongor Anna beszámolóját (Csongor [1994]), illetve
Bíró Andrásnak (az alapítvány igazgatójának) az interjúját (HVG, 1994. november 5., 51�52. o.).
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Végül � az iskolaügyhöz hasonlóan � a munkaügyi gyakorlatnak is alkalmaznia kellene
olyan esélykiegyenlítõ programokat, amelyek a munkáltatók részére nyújtott kedvez-
ményekkel (mindenekelõtt adókedvezményekkel) támogatnák a cigány dolgozók alkal-
mazását. Természetesen itt is érvényesülnie kell az általános alapelvnek: egyedül az
érintett cigány dolgozók lennének hivatottak eldönteni, kívánnak-e cigányságuk nyílt vál-
lalásával a szóban forgó programok elõnyeiben részesülni. Másfelõl: tekintetbe véve a
statisztikai diszkrimináció feltehetõen általánosan elterjedt voltát, egy ilyen adókedvez-
mény mértékét igen nagy gondossággal úgy kell megállapítani, hogy az ellensúlyozni
tudja a munkaerõ-állomány statisztikai alapon történõ primer megszûrésének elõnyeit, és
fedezni tudja az ily módon nagyobb mértékben szükségessé váló munkaügyi apparátus
mûködtetési költségeit. E kétféle munkaadó esetében valószínû: egyrészt olyan nagyobb
vállalatok esetében, amelyek egyébként is fenntartanak munkaügyi apparátust, és techno-
lógiájuk folytán egyaránt igényelnek képzett és képzetlen embereket, másrészt pedig olyan
kisebb településeken élõ, kisvállalkozó munkaadók esetében, akik potenciális alkalma-
zottjaikat egyébként is jól ismerik, és vállalatuk méretébõl adódóan néhány kisebbségi
dolgozó alkalmazása is jelentõs mértékû adókedvezményeket jelenthet számukra.

A legelesettebbekrõl

Röviden szólnunk kell a legelesettebbekrõl, akiken sem a fent említett munkaerõ-piaci
programok, sem a korábbiakban felsorolt oktatási, képzési programok nemigen segít-
hetnek. Tudomásul kell vennünk: a cigányság maga is erõsen rétegzett; társadalmi hie-
rarchiájának alján � akárcsak az egész társadalom hierarchiájának az alján � mindig is
lesznek olyan csoportok, amelyeken csak a szociális juttatások segíthetnek. Bármennyi-
re szomorú is a szegénységben megrekedt, segélyeken élõ családok látványa, tudomásul
kell vennünk: sok cigány és nem cigány szegény család megélhetését egyedül a szociális
juttatások (családi pótlék, gyes, gyed) és a segélyek teszik lehetõvé. Éppen ezért álljon
itt két figyelmeztetés mindazoknak, akik ezeknek a szociális juttatásoknak a létjogosult-
ságát hajlamosak lennének e juttatások és segélyek munkakínálat-visszafogó, illetve
gyermekszámnövelõ hatásaira hivatkozva elhamarkodva megkérdõjelezni. 1. E szociá-
lis juttatások demográfiai összefüggései mögött olyan bonyolult döntési problémák áll-
nak, amelyeknek pontos természetét sem a demográfusok, sem a közgazdászok nem
látják teljesen világosan. Mindenekelõtt az oksági irányok kérdésesek. Nem világos
ugyanis, hogy milyen mértékben tulajdonítható a magas gyermekszám a segélyezéstõl
teljesen független autonóm okoknak, illetve magának a segélyezésnek. Ha ezt tudni
lehetne, nem lenne többé rejtély a harmadik világ népesedési problémáinak nagy része
sem. 2. De ha ismernénk is az ilyen döntések mögött meghúzódó kalkulus pontos ter-
mészetét, ekkor is szükség lenne e hatások pontos mérésére, alternatív hipotézisek soka-
ságának alapos tesztelésére stb. Tudomásunk szerint hazánkban erre egyetlen komolyan
vehetõ kísérlet sem történt. Márpedig ennek hiányában roppant kockázatos a nyilvánva-
lóan érvényesülõ primer hatásokat � �ahol egyébként is sok gyerek van és kevés az
aktív keresõ, ott a családok csak szociális juttatás, illetve segély jellegû jövedelmekbõl
tudnak megélni� � a bizonytalanul érvényesülõ szekunder hatásokra � például a segé-
lyek által indukált pótlólagos születésszámra � hivatkozva megkérdõjelezni.
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A munkaerõ-piaci diszkrimináció elleni küzdelem

Minthogy a diszkrimináció minden valószínûség szerint igen nagy szerepet játszik a
cigány dolgozók kereseti színvonalának és foglalkoztatási esélyeinek meghatározásá-
ban, a diszkriminációellenes küzdelemnek jelentõs részben kell szerepelnie a terápiák-
ban is. A diszkrimináció elleni harc alapvetõen kétféleképpen folyhat: egyrészt a diszk-
riminatív gyakorlat jogi eszközökkel való tiltásával, szankcionálásával és e szankciók
hatásos érvényesítésével; másrészt pedig gazdasági eszközökkel, a munkaadók érde-
keltségének megváltoztatásával is meg lehet próbálni a diszkriminatív gyakorlat esélye-
inek csökkentését. Az elõbbi a diszkriminációellenes törvények, az utóbbi az úgyneve-
zett pozitív diszkriminációs (vagy egy jobb terminust alkalmazva: esélykiegyenlítõ) prog-
ramok feladata. Mindkét téren igen jelentõs elõrelépésre van szükség. Vegyük észre:
e kétféle terápia elvileg tökéletesen ellentétes elvi alapokon nyugszik. A diszkrimináci-
ót tiltó törvények az egyenlõ esélyek elvének talaján állnak, a pozitív diszkriminációs
programok pedig nyilvánvalóan azon a rezignált felmérésen nyugszanak, hogy a diszk-
riminációellenes törvények érvényesítése a gyakorlatban csak meglehetõsen szûk korlá-
tok között lehetséges, s ezért a diszkrimináció által sújtott csoportokat külön erõforrás-
okkal, az egyenlõtlen elbírálás felvállalásával is hozzá kell segíteni ahhoz, hogy esély-
hátrányukat ledolgozzák. Nem feladata ennek az írásnak, hogy e két felfogás elvi
különbségeinek jogi, filozófiai és szociálpolitikai részleteit kidolgozza, a probléma
által kiváltott heves politikai indulatok és társadalmi érzékenységek miatt azonban
nagy jelentõsége lenne annak, hogy jogászok, politikusok és filozófusok megpróbál-
janak e dilemmákra, ha nem is megoldást, de legalábbis valamilyen pragmatikus modus
vivendit találni.

Rátérve magának a diszkriminációellenes törvénynek a feladatára, mindenekelõtt a
törvényhozás feladata lenne egy munkaerõ-piaci diszkriminációt is tiltó, külön diszkri-
minációellenes törvény megalkotása. Ez a törvény explicit módon szankcionálná az
elbocsátások, a felvételek és a keresetmegállapítás területén érvényesülõ, különbözõ
etnikai csoportok, nemek, illetve egyéb kisebbségi csoportok képviselõit hátrányos hely-
zetbe hozó megkülönböztetéseket. Anélkül, hogy a jogi részleteket érinteném � melye-
ket ilyen irányú szakértelmem hiányában amúgy sem lennék képes végiggondolni �,
csak néhány szempontra szeretném felhívni itt a figyelmet. 1. A diszkriminációellenes
törvény megalkotásának szükségességét nem lehet azzal megkérdõjelezni, hogy nem-
zetközi szerzõdések és érvényes munkaügyi jogszabályok amúgy is tartalmaznak ilyen
klauzulákat, s lám, azok sem vezettek hatásos eredményekre. Ezek a szerzõdések és
jogszabályok ugyanis nem tartalmaznak intézményi garanciákat és kidolgozott eljárási
utakat az ilyen jellegû jogsérelmek orvoslására. Márpedig aligha lehet kétséges, hogy
egy diszkriminációellenes törvény hatásossága alapvetõen azon múlik, hogy sikerül-e
azt olyan intézmények megalkotásával egybekötni, amelyek feladata éppen az lenne,
hogy diszkriminatív módon jogsértõ eseteket kutassanak föl, és a sértettek ingyenes jogi
képviseletét ellássák. 2. Egy diszkriminációellenes törvény szükségességével szemben
nem jó ellenérv, hogy a potenciális jogsértéseknek csak igen kis százalékát képes bíró-
ság elé vinni. Az a tény, hogy az Egyesült Államokban a polgárjogi törvény (munkaerõ-
piaci diszkriminációt tiltó) VII. cikkelye alapján 1964 és 1981 között mindössze 5000
peres ügyet folytattak le (Leonard [1984] 150. o.), nem jelenti azt, hogy a törvény
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hatása ezekre és csakis ezekre a peres ügyekre korlátozódik. E peres ügyek visszatartó
ereje azon is múlik, hogy mekkora nyilvánosság elõtt zajlanak, és milyen a társadalom
általános fogadókészsége az ilyen jellegû jogsértésekre. Ez utóbbi problémára még vissza-
térünk. 3. Nagy gondot kell fordítani e törvény megfogalmazásánál a diszkriminációval
kapcsolatos közgazdasági ismereteinkre és azon országok bírói gyakorlatára, amelyek
ilyen jellegû törvényeket hosszabb ideje mûködtetnek. Csak példaként említem meg:
nagyon fontos dolog a diszkrimináció valamennyi lehetséges esetét explicit módon a
törvény hatálya alá vonni, ellenkezõ esetben a diszkriminatív gyakorlat megtalálja ma-
gának a törvénnyel összhangban levõ utakat.20

Eddigi javaslataink közül pozitív diszkriminációs (esélykiegyenlítõ) programoknak
számítanak az iskolai hátrány mérséklésérõl szóló fejezetben megfogalmazott gyakorlati
ajánlások, illetve annak számítanak a foglalkoztatásnövelõ intézkedésekrõl szóló feje-
zetben javasolt programok. Ezeknek a programoknak a létjogosultságát két körülmény
adja meg: 1. ha az általánosabb jellegû programok valamilyen technikai jellegû ok
következtében (a programban való részvétel nagyobb információs vagy egyéb tranzak-
ciós költségei miatt) nem érnek el megfelelõ mértékben a szóban forgó kisebbséghez,
és/vagy 2. ha az adott program által enyhíteni kívánt általánosabb hátrányt speciálisan
kisebbséget sújtó diszkrimináció is tetézi. Nem feledkezhetünk meg azonban a pozitív
diszkriminációt alkalmazó programokat speciálisan jellemzõ technikai jellegû nehézsé-
gekrõl sem. Ez azonban már egy következõ, igen általános problémacsomaghoz vezet
el bennünket.

A programok megtervezésével kapcsolatos technikai részletkérdések

Nyomatékosan hangsúlyoznunk kell: az itt felvázolt valamennyi javaslat tervezet csu-
pán, mely a mûfaj sajátosságaiból adódóan nem törekedhet többre, mint hogy nagy
vonalakban vázolja egy intézkedéscsomag fõbb elemeit. A programok részletes kimun-
kálása szakkérdések sokaságának megoldását feltételezi. E részletkérdések még oly érin-
tõleges tárgyalására sincs itt mód. Talán mégsem lesz fölösleges, ha � a teljesség igénye
nélkül � számba vesszük azokat a várható nehézségeket, illetve tipikus dilemmákat,
amelyek e programok részletes kimunkálása során nagy valószínûséggel felmerülhetnek.

1. Valamennyi program esetében alaposan meg kell fontolni: a cigányság sajátos
problémáinak megoldását egy általánosabb probléma keretein belül szeretnénk-e megta-
lálni, vagy speciálisan cigány program beindítását tartjuk szükségesnek.

2. Speciálisan cigány programok esetében szembe kell nézni azzal a problémával,
hogy a cigányságot operacionálisan definiálni kell. Véleményem szerint erre a legjobb �
legkevesebb konfliktust gerjesztõ � megoldás az, ha a programokban való részvételt

20 Egy ilyen diszkriminációellenes törvény által felállított intézménynek kellene például azt a jelenleg
igen általánosnak tekinthetõ durva jogsértést kivizsgálnia, amely szerint a munkáltatók egy tekintélyes
része a munkaügyi központoknál kiköti � természetesen szóban �, hogy cigány dolgozók kiközvetítését
nem fogadja el, s ezért a központtól (mint megrendelõ) azt várja, hogy ebbõl a szempontból eleve
megszûrje a kiközvetített munkaerõ-állományt.
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rábízzuk magukra az érdekeltekre. Az önkéntes részvétel így automatikusan megoldja a
cigányság definícióját is.

3. Pozitív diszkriminációs programok esetében gyakorta igen bonyolult kérdés el-
dönteni, hogy az adott támogatás elnyerésének feltételéül a hátrányok milyen mértékû
csökkentését szabjuk meg. Ennek az empirikus mértéknek a meghatározása gyakran
olyan ökológiai információkat feltételez a cigányság számáról vagy részarányáról vala-
mely területi vagy munkahelyi egységben, amelyek általában nem állnak rendelkezésre.
Hasonlóan nehéz probléma a részvételhez szükséges rezervációs szintek, jogosultsági
küszöbök becslése.

4. Speciálisan cigány programok beindításakor igen gondosan mérlegelni kell azt,
hogy vajon a programok mûködtetõi nem érdekeltek-e abban, hogy a cigány programok
meglétére hivatkozva a cigányokat szisztematikusan kiszorítsák a még korábbról megle-
võ általánosabb programokból.

5. A speciális cigány programok tipikus veszélye az, hogy a mennyiségi elõirányza-
tokat a végrehajtó hatóság a program minõségének lerontásával teljesíti. Ezért minõsé-
get biztosító garanciákat kell a programokba beépíteni.

6. A programok bevezetését megelõzõen értékelni kell más országok joggyakorlatát,
illetve hosszabb ideje mûködõ programjait. A programokat lehetõség szerint elõször
kísérleti jelleggel kell bevezetni, hatásvizsgálatokkal kontrollálni, s ezeknek a tapaszta-
latoknak a fényében esetleg az elõzetes elképzelésekhez képest korrigálni.

7. A parlament által kinevezett kisebbségi, illetve adatvédelmi ombudsman aktív
közremûködésével ki kellene dolgozni a cigánysággal kapcsolatos adatfelvételeknek azokat
a módozatait, amelyek összhangban állnak az emberi jogokkal, az adatvédelmi tör-
vénnyel, és ugyanakkor lehetõvé teszik a cigányság helyzetének mérését, a bevezetett
programok utólagos hatásvizsgálatát is.

A reformok társadalmi politikai közege

Végezetül nem hagyható figyelmen kívül az a társadalmi-politikai közeg, amelyben a
fentiekben javasolt programokat bevezetnék. A speciálisan cigányokat támogató prog-
ramokat esetenként még akkor is vállalni kell, ha ez a cigány környezetbõl ellenérzése-
ket vált ki. A diszkrimináció által súlyosbított induló hátrányok felszámolása nagyobb
kezdeti lökések nélkül többnyire elképzelhetetlen. Nagyobb volumenû cigány progra-
mok betölthetik ennek a kezdõ lökésnek a szerepét.

Az e programok bevezetéséhez szükséges társadalmi közeg elõkészítésében óriási
szerepe van a tömegkommunikációnak, mindenekelõtt a televíziónak. Meg kellene nyerni
a média véleményformáló szereplõit és tulajdonosait annak, hogy tevékeny részt vállal-
janak a társadalom cigányokkal szembeni toleranciaszintjének növelésében, az elõítéle-
tek oldásában. Természetesen ennek a feladatnak a megoldása is bonyolult szakkérdés,
amelynek megtervezéséhez médiaszakértõk segítségét kell igénybe venni. Ugyanez vo-
natkozik a bevezetendõ programok PR-arculatának megtervezésére. Igen sok múlik azon,
hogy a tömegkommunikációban milyen módon jut át ezeknek a reformoknak a politikai
üzenete.
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* Lásd F4.1.a) táblázat lábjegyzetét.

Munkaerõpiacról Munkaerõpiacról Ezekre az esetekre nincsenek
kiszorult nem szorult ki értelmezve a fenti fogalmak

FÜGGELÉK

1. Definíciók

F4.1.a) táblázat
A munkaerõpiachoz kötõdõ (vagy a foglalkoztatáshoz szokott) népesség definíciója

Aktivitási státus 1993. szeptember–
november hónapban

19 évesnél idősebb, munkaképes korú, nem tanuló?

igen

nemVolt-e valamikor munkája 1989–93 között?

igen nem

Foglalkoztatott*

Munkanélküli (munkát kereső)

Inaktív (munkát
nem kereső)

Szeretne-e
munkát vállalni?

igen

nem

Volt munkája
1992 októberében

Nem volt munkája
1992 októberében

* A foglalkoztatottak esetében csak azt tudjuk, hogy 1992 októberében volt-e munkájuk. Ezért az 1993
õszén foglalkoztatottak közül azokat, akiknek 1992 októberében nem volt munkájuk, kizártuk a referencia-
halmazból. Õk ugyanis 1989�1991 között elvileg dolgozhattak. Arról pedig, hogy valóban dolgoztak-e,
nincsenek információink.

Munkaerõpiachoz Munkaerõpiachoz Ezekre az esetekre nincsenek
kötõdõ nem kötõdõ értelmezve a fenti fogalmak

F4.1.b) táblázat
A munkaerõpiacról kiszorult (vagy a foglalkoztatásból kiszorult) népesség definíciója

Aktivitási státus 1993. szeptember–
november hónapban

19 évesnél idősebb, munkaképes korú, nem tanuló?

igen

nemVolt-e valamikor munkája 1989–93 között?

igen nem

Foglalkoztatott*

Munkanélküli (munkát kereső)

Inaktív (munkát
nem kereső)

Szeretne-e
munkát vállalni?

igen

nem

Volt munkája
1992

októberében

Egy évnél
rövidebb

ideje keres
munkát

Egy évnél
hosszabb

ideje keres
munkát

Nem volt
munkája 1992
októberében
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2. A KSH-minta átsúlyozása

A KSH-minta alapján kapott cigány munkanélküliségi rátákat át kellett súlyozni az 1993/
94. évi reprezentatív cigányvizsgálat iskolai végzettség szerinti megoszlásai alapján.

Az alapvetõ probléma az, hogy a KSH munkaerõ-felvétel cigány nemzetiségi
almintájának iskolai végzettségi adatai az 1993/94. évi cigányfelvétel iskolai végzettség
szerinti arányai tükrében jelentõs mértékben torzítottnak tekinthetõk. A valóságoshoz
képest a KSH-mintában komoly mértékben alulreprezentáltak az alacsony iskolai vég-
zettségû cigány emberek, és komoly mértékben felülreprezentáltak a magasabb iskolai
végzettségûek. Minthogy az iskolai végzettség igen erõsen befolyásolja a munkanélkü-
liségi ráták értékeit, annak érdekében, hogy reális becslésekhez jussunk, a cigányfelvé-
tel iskolai végzettségi megoszlásai alapján átsúlyoztuk a KSH-minta iskolai végzettség
szerinti megoszlásait, majd az így átsúlyozott megoszlások segítségével, az
iskolaivégzettség-specifikus KSH-mintabeli munkanélküliségi ráták felhasználásával a
szóban forgó torzítást korrigáló, munkanélküliségi ráta értékeket becsültünk meg. Jelen
tanulmány keretei között nincs arra mód, hogy részletes bizonyítással támasszuk alá a
KSH-minta torzítottságával kapcsolatos állításunkat. Ezt azonban egy másik tanulmány-
ban megtettük. Lásd a kötetben szereplõ 12. tanulmányt!

F4.2.a) táblázat
A KSH-minta reprezentativitása az 1993/94. évi cigányvizsgálat mintájához képest
(aktív korúak [15 ≤ KOR ≤ 74], nappali tagozatos tanulók nélkül)

KSH-minta A cigányvizsgálat mintája
Iskolai végzettség (1) (2) (2)/(1)

0 osztály 5,47 9,10 1,6636
1�7 osztály 27,37 32,90 1,2020
8 osztály 45,46 43,50 0,9569
Szakmunkásképzõ 12,87 12,20 0,9479
Középiskola 6,96 2,00 0,2874
Felsõfok 1,58 0,30 0,1899
Együtt (százalék) 99,71 100,0 �
Esetszám (fõ) 255 186 4910 �

Megjegyzés: A KSH-mintában az esetszám a teljes körû értelmezést biztosító súlyokkal felszorzott esetszám.
Homogenitásvizsgálat: χ2 (5)=389,34.
Valószínûség: 100%; nullhipotézis: elutasítva.
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F4.2.b) táblázat
A KSH-mintából számított iskolaivégzettség-specifikus cigány munkanélküliségi ráták
(passzív munkanélküliek nélkül), illetve a foglalkoztatottak és munkanélküliek iskolai végzettség
szerinti megoszlása és e megoszlási értékek átsúlyozott értékei (az 1993/94. évi
cigányvizsgálat megfelelõ megoszlási értékei alapján)
(százalék)

A KSH-mintából kapott
Átsúlyozott

Iskolai végzettség munkanélküliségi ráta megoszlás megoszlás*

0 osztály 75,59 1,51 2,78
1�7 osztály 51,49 15,02 19,94
8 osztály 39,98 48,20 50,73
Szakmunkásképzõ 21,93 21,24 22,24
Középiskola 11,02 10,38 3,29
Felsõfok 2,63 3,65 0,76
Együtt 34,05 100,00 99,74

* Az átsúlyozott megoszlást úgy kaptuk meg, hogy az F4.2.a) táblázat 3. oszlopában található felül-, illetve
alulreprezentáltsági arányszámokkal beszoroztuk a KSH-minta megoszlási értékeit, majd az így kapott érté-
kekre újra kiszámoltuk a százalékarányokat. Az iskolaivégzettség-specifikus munkanélküliségi ráták és az
átsúlyozott megoszlás révén kapott aggregált munkanélküliségi ráta értéke = 37,91 százalék.

F4.2.c) táblázat
A KSH-mintából számított iskolaivégzettség-specifikus cigány munkanélküliségi ráták (passzív
munkanélküliekkel együtt), illetve a foglalkoztatottak, munkanélküliek és passzív munkanélküliek iskolai
végzettség szerinti megoszlása és e megoszlási értékek átsúlyozott értékei (az 1993/94. évi
cigányvizsgálat megfelelõ megoszlási értékei alapján) (százalék)

A KSH-mintából kapott
Átsúlyozott

Iskolai végzettség munkanélküliségi ráta megoszlás megoszlás*

0 osztály 81,12 1,68 3,00
1�7 osztály 66,35 18,56 24,03
8 osztály 48,96 48,60 50,09
Szakmunkásképzõ 25,32 19,04 19,44
Középiskola 12,05 9,00 2,89
Felsõfok 2,63 3,13 0,64
Együtt 43,46 100,01 100,09

* Az átsúlyozott megoszlást úgy kaptuk meg, hogy az F4.2.a) táblázat 3. oszlopában található felül-, illetve
alulreprezentáltsági arányszámokkal beszoroztuk a KSH-minta megoszlási értékeit, majd az így kapott érté-
kekre újra kiszámoltuk a százalékarányokat. Az iskolaivégzettség-specifikus munkanélküliségi ráták és az
átsúlyozott megoszlás révén kapott aggregált munkanélküliségi ráta értéke = 48,19 százalék.
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3. Háztartástípusok

F4.3. táblázat
Azon háztartások aránya, amelyekben a 15–74 éves korosztályhoz tartozó háztartástagok közül
legalább 1, legalább 2, illetve legalább 3 személy munkanélküli vagy passzív munkanélküli a különbözõ
létszámú háztartástípusok háztartásainak* százalékában

A háztartástagok közül

A 15�74 éves legalább
háztartástagok senki sem

egy kettõ háromszáma (fõ)

fõ munkanélküli vagy passzív munkanélküli

1 92,8 7,2
(94,7) (38,8)

2 61,3 38,8) 5,1
(87,5) (12,5) (1,0)

3 51,1 48,9 13,9 4,2
(78,1) (21,9) (3,2) (0,2)

4 39,5 60,5 27,9 8,7
(72,6) (27,4) (5,5) (0,7)

5+ 22,4 77,6 35,7 17,1
(63,8) (36,2) (12,7) (2,1)

Összes háztartás 61,4 38,6 8,7 2,0
(85,6) (14,4) (1,7) (0,1)

* A táblázat celláiban a cigány háztartások arányai, alattuk zárójelben pedig a nem cigány háztartások arányai
szerepelnek.
Forrás: KSH-munkaerõ-felvétel, 1993. szeptember�novemberi hullám.

04 -- Cigány foglalkoztatás és munkanélküliség.p65 2005.04.19., 23:46134



1355. A CIGÁNY FOGLALKOZTATÁS LEÉPÜLÉSE ÉS SZERKEZETI ÁTALAKULÁSA…

A cigányok a rendszerváltás igazi vesztesei. A rendszerváltással a cigányság elmúlt
százéves története során másodszor veszítette el a létalapjait. Amíg azonban a tradicio-
nális cigány közösségek felbomlása, a hagyományos mesterségek piacainak felszívódá-
sa századunk elsõ felében évtizedekig tartó, lassú, evolutív fejlõdés eredménye volt,
amelyhez a cigányság úgy-ahogy hosszú távon alkalmazkodni tudott, addig a rendszer-
váltás nyomában megjelenõ tömeges munkanélküliség néhány év leforgása alatt viharos
sebességgel tette semmissé annak a lassú modernizációs folyamatnak szinte minden
eredményét, amely az alapfokú oktatás kiterjesztésével és a szakképzettséget nem igénylõ
ipari munkahelyek expanziójával integrálni tudta õket � még ha a társadalmi hierarchia
legalacsonyabb fokán is � egy modern társadalom szervezetébe.

Nem kétséges, hogy a cigányság � akárcsak a háború elõtti masszív szegényparaszti
réteg � integrálódása nagyrészt illuzórikus volt: a szocializmus torz modernizációja által
kínált munkahelyek hosszú távon nem bizonyultak tartósnak. A társadalmi felemelkedés
azonban � fõként a cigányok esetében � valódi volt: társadalmon kívüli emberek integ-
rálódtak általa nagy tömegben a társadalomba, és tették meg az elsõ lépést � döntõen a
nyolcosztályos iskolai végzettség megszerzésével � egy civilizáltabb életforma felé.
A tömeges állásvesztéssel azonban mindez már a múlté. A szocialista gazdasági modell
összeomlásával a nyolcosztályos iskolai végzettség értéke semmivé foszlott, és a koráb-
ban társadalomba integrálódott emberek óriási arányban kerültek néhány év leforgása
alatt társadalmon kívülre. A korábban élhetõ életformák összeomlásának hihetetlenül
gyors sebessége nem tette lehetõvé, hogy a cigányság zöme a puszta megélhetésen túl
sikeres alkalmazkodási formákat találjon. S minél hosszabb idõt tölt el a cigányság
jelenlegi állapotában, várhatóan annál erõsebbek lesznek a szegénység�iskolázatlanság�
munkanélküliség�szegénység ördögi körei. A következõ generációk helyzete sem ke-
csegtet sok jóval.

A magyarországi cigányság példátlanul mély válságban van. Ez az írás abból a cél-
ból született, hogy � elsõsorban a foglalkoztatási problémák oldaláról � ismételten fel-
hívja a figyelmet erre a válságra. E beszámoló közreadását az indokolja, hogy az infor-
mációforrásként szolgáló 1993�1994. évi országosan reprezentatív cigányfelvétel1 mun-
katörténeti blokkjának több éven át tartó adatjavítási munkáinak a végére értünk, és

5. A CIGÁNY FOGLALKOZTATÁS LEÉPÜLÉSE
ÉS SZERKEZETI ÁTALAKULÁSA
1984 ÉS 1994 KÖZÖTT
Munkatörténeti elemzés

1 A szóban forgó adatfelvételt, mely a magyarországi cigányság 2 százalékos reprezentatív mintájára
terjedt ki, Kemény István, Havas Gábor és jelen tanulmány szerzõje irányította. Az adatfelvétel rész-
leteirõl lásd e kötet 11. tanulmányát.
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ezzel eleddig kiaknázatlan és a korábbi ismereteinkhez képest lényegesen pontosabb,
tartalmában gazdagabb információk birtokába jutottunk.

Az 1993�1994. évi reprezentatív cigányfelvétel keretében részletes munkatörténeti
blokkot tölttettünk ki a megkérdezett családok felnõtt tagjaival. Felnõttnek minõsült
minden olyan személy, aki legalább 15 éves volt a megkérdezés idõpontjában, és már
nem volt nappali tagozatos tanuló semmilyen oktatási intézményben. A mintában sze-
replõ 2222 háztartásban összesen 5800 felnõtt személy élt. Az õ élettörténetük (munka-
történetük) nagyjából 250-260 ezer roma felnõtt foglalkozási életpályáját reprezentálja.
A foglalkozási élettörténetek egymást követõ elemi eseményekbõl állnak, az elsõ mun-
kába lépéstõl egészen a megkérdezés idõpontját jelentõ 1993�1994. év jellemzõ állapo-
táig. Azokról a személyekrõl, akik egész felnõtt életükben egyetlenegyszer sem vállal-
tak munkát, ezt az információt rögzítettük.2

A megkérdezett 5800 felnõtt személy foglalkozási élettörténetét maximálisan 17 sza-
kaszból építhette fel. Egy átlagos élettörténet nagyjából 3-4 szakaszból állt. Természe-
tesen � az életkortól és a foglalkoztatási élettörténet típusától függõen � igen különbözõ
hosszúságú élettörténetek összehasonlíthatóságát kellett megteremtenünk. Az 5800 sze-
mély élettörténete összesen 21 500 elemi eseménybõl állt össze, amelyekre a 2. lábjegy-
zetben megadott információkat rögzítettük.

Az élettörténeteket tartalmazó adatfájl javítása igen nagy munkát igényelt. A logikai
hibák javítása során csaknem minden kérdõívet kézbe kellett vennünk, igen sok kérdõ-
ívet többször is, hogy a foglalkozási életpálya eseményeinek kronológiáját a jelenlegi
állapottal, a másutt szereplõ iskolai élettörténettel, a lakástörténettel, valamint a szülé-
sek kronológiájával egybevethessük. Sokszor a kérdõívek teljes információtartalmát
igénybe kellett vennünk ahhoz, hogy valamilyen logikai inkonzisztenciát kiküszöböl-
hessünk. E munka végül is eredményesnek bizonyult. Az élettörténeti blokk számítógé-
pes feldolgozásra alkalmassá vált. Tudomásunk szerint a jelen beszámoló az elsõ kísér-
let a hazai empirikus társadalomkutatásban arra, hogy nagy mintán alapuló, változó
hosszúságú, sok elemi eseménybõl álló élettörténeteket statisztikailag kezelhetõ formára
hozzunk, és a bennük rejlõ információk tartalmát elemezzük.3

2 Az életpálya eseményeirõl � az életpálya szakaszairól � a következõ információkat vettük fel: 1. a sza-
kasz kezdõ-, illetve záróéve; 2. az illetõ életszakasz aktivitási típusa, ami jellemzõen kitöltötte az adott
idõszakot (dolgozott, munka nélkül volt, htb. volt, gyesen, gyeden volt, tanult, sorkatona volt, börtönben
volt, nyugdíjba ment); 3. ha dolgozott: mi volt a foglalkozása; 4. ha dolgozott: hány hónapot dolgozott;
5. ha dolgozott, milyen ágazatban dolgozott; 6. ha dolgozott, milyen településen dolgozott; 7. ha dolgo-
zott, akkori lakóhelyéhez képest, milyen településen dolgozott (lakóhelyének településén dolgozott, napi
ingázó volt, heti, havi ingázó volt). Háttér-információként természetesen rendelkezésünkre állt a cigány-
felvétel valamennyi kérdésének anyaga: a megkérdezett személyek neme, életkora, iskolai végzettsége,
családi körülményei, lakóhelyi jellemzõi stb. Lényegében a munkaerõ-piaci helyzetet befolyásoló csak-
nem minden lényeges információ.

3 A megtisztított adatbázisból három, különbözõ szemléletû adatfájlt hoztunk létre: 1. egy olyan fájlt,
amely az 1979-tõl 1994-ig terjedõ évek mindegyikére valamennyi személy esetében egy pillanatfelvé-
telt készít, az adott év végi állapotot rögzítve. Ezt a fájlt pillanatfelvétel-fájlnak neveztük; 2. egy másik
szemléletû fájl az életpálya kezdetétõl a megadott év (1979, 1980, �, 1994) végéig eltelt idõ alatt
ledolgozott hónapok számát, folyamatosságát, a nõk esetében a született gyerekek számát, illetve az
esti vagy levelezõ iskola elvégzésének tényét rögzíti. Ezt a fájlt folyamat-fájlnak neveztük; 3. egy
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A munkatörténeti adatbázis különösen alkalmas eszközként szolgál arra, hogy re-
konstruáljuk a cigányság drámai kiszorulását a munkaerõpiacról a nyolcvanas évek
második felétõl 1993�1994-ig, a megkérdezés idõpontjáig. Érdeklõdésünket nemcsak a
történészi kíváncsiság motiválja, nemcsak egy letûnt rendszer felbomlását � a teljes
foglalkoztatás leépülését � akarjuk dokumentálni; habár az sem érdektelen. A történet
máig tartó tanulságokkal szolgál: segít megérteni, milyen sajátosságokkal jellemezhetõ
új foglalkoztatási minta alakult ki a kilencvenes évek közepére a cigányság esetében a
hajdani teljes foglalkoztatás romjain.

Beszámolónk felépítése a következõ. Elõször egy kvázi keresztmetszeti makromodell
segítségével rekonstruáljuk 1984-tõl a cigányság (csaknem) teljes foglalkoztatásának
leépülését és a kilencvenes évekre jellemzõ új foglalkoztatási minta kialakulását. A kö-
vetkezõ részben a foglalkoztatás erózióját az egyéni életpályák mentén, a nem, az élet-
kor és az iskolai végzettség függvényében követjük nyomon. Majd az 1994-re kialakult
foglalkoztatás területi jellemzõit, az iskolázottság szerepét és a foglalkoztatási diszkri-
mináció problémáit elemezzük. Az utolsó részben összefoglaljuk elemzésünk legfonto-
sabb tapasztalatait.

A CIGÁNYSÁG FOGLALKOZTATÁSA 1984 ÉS 1993 KÖZÖTT:
EGY KVÁZI-KERESZTMETSZETI MAKROMODELL

Tekintsük a következõ egyszerû, két állapotot tartalmazó makromodellt (lásd az 5.1.
ábrán szereplõ sémát)! A munkaerõpiac szereplõi egy adott t-edik évben két (alternatív)
állapotban lehetnek: vagy foglalkoztatottak, vagy nem foglalkoztatottak. A (t+1)-edik
évben a foglalkoztatottak t-edik idõpontbeli állományát (Et) két forrás gyarapíthatja: az
újonnan belépõk (többnyire fiatalok) közül azon személyek, akik az adott évben lettek
foglalkoztatottak (yet), illetve azok, akik az adott évben a nem foglalkoztatottak állomá-
nyából átléptek a foglalkoztatottak közé (net). A foglalkoztatásba való teljes beáramlás
e két folyam összege: yet + net. A foglalkoztatottak állományát két áramlás apasztja: az
adott évben a nem foglalkoztatottak közé kiáramlók (ent), illetve a foglalkoztatottak
közül nyugdíjazottak (ept). E két folyam összege adja meg a foglalkoztatásból való teljes
kiáramlást: ent + ept. Hasonló áramlások gyarapítják, illetve apasztják a mindenkori
nem foglalkoztatottak állományát (Nt) is.

Ennek megfelelõen a (t+1)-edik évi foglalkoztatottak (illetve: nem foglalkoztatottak)
állományát a t-edik évi foglalkoztatottak (illetve: nem foglalkoztatottak) indulóállományá-
ból, illetve a t-edik évbeli áramlásokból az alábbi egyenletek alapján kaphatjuk meg:

Et+1 = Et + (net + yet) � (ent + ept),
Nt+1 = Nt + (ent + ynt) � (net + npt).

harmadik fájlban az eseteket nem az emberek, hanem az elemi életesemények képviselik: ez a fájl
21 500 elemi eseményrõl foglalja össze a foglalkozási élettörténetben felvett információkat. Itt egyet-
len embernek nyilvánvalóan több életeseménye is megtalálható. Ezt a fájlt esemény-fájlnak neveztük.

05 -- Cigány foglalkoztatás leépülése....p65 2005.04.19., 23:47137



138 I. MUNKAERÕ-PIACI HÁTRÁNYOK

A szükséges állományadatokat ideális esetben az adott évekre vonatkozó keresztmet-
szeti adatfelvételekbõl, az áramlásadatokat pedig évpárokra vonatkozó panelmintákból
meríthetjük. Jelen esetben, ahol az egyetlen információforrásunk a cigányfelvétel 1993�
1994. évre reprezentatív keresztmetszeti mintájában szereplõ 5800 ember munkatörté-
nete, a múltra vonatkozó állományadatokat (Et és Nt, ahol t = 1984,�, 1993) is csak e
panelmintából meríthetjük. A becslés módja a következõ: a pillanatfelvétel-fájl minden
egymást követõ évpárjára elõállítjuk az 5.1. táblázatban látható átmenetmátrixot a
teljeskörûsítõ súlyokkal4 súlyozva.

5.1. táblázat
A munkaerõ-piaci állapotok átmenetmátrixa

A (t + 1)-edik évi

A t -edik évi
foglalkoztatott

nem nyugdíjas Összesen

foglalkoztatott

Foglalkoztatott eet ent ept Et

Nem foglalkoztatott net nnt npt Nt

Új belépõ yet ynt � �

Összesen Et+1 Nt+1 � �

5.1. ábra
Munkaerõ-piaci állományok és az állományok közti áramlások folyamatábrája
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= újonnan belépők
= foglalkoztatottak
= nem foglalkoztatottak
= nyugdíjasok

Jelmagyarázat:

4 A cigányfelvétel mintája nagyjából a teljes roma lakosság 2 százalékos mintája, ennek megfelelõen a
teljeskörûsítõ súlyok értéke nagyjából 50. Kivétel a budapesti és a miskolci alminta: az elõbbi kétszeresen,
az utóbbi négyszeresen felülreprezentált a teljes mintában, ezért teljeskörûsítõ súlyaik is kisebbek: a buda-
pesti lakosoké körülbelül 25, a miskolciaké körülbelül 12,5. A pontos súlyértékek ettõl némileg eltérhetnek
a többlépcsõs mintavételi eljárás itt nem tárgyalt részletei miatt. Ezekrõl lásd jelen kötet 11. fejezetét.
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A számítások egyszerûsítése érdekében nem foglalkoztatottnak tekintjük azt a sze-
mélyt, aki sem nem volt foglalkoztatott, sem nem volt nyugdíjas � vagyis egységesen
nem foglalkoztatottnak tekintünk minden munkanélkülit, háztartásbelit, gyesen levõt,
sorkatonai szolgálatát töltõ személyt, börtönben levõt és esti vagy levelezõ tanulót.
Megjegyezzük, hogy a nem foglalkoztatottak állományán belül az esetek túlnyomó több-
ségét a munkanélküliek, a háztartásbeliek és a gyesen levõk alkotják. Az átmenetmátri-
xok révén megkapjuk a munkatörténeti panelmintából a foglalkoztatottak és nem foglal-
koztatottak teljes körû állományadatainak becslését, illetve az áramlásadatok teljes körû
becsléseit is.

A munkatörténeti panelmintából való becslés bizonyos mértékû torzításokkal jár.
Az 1984�1985. évpárra vonatkozó becslés például nyilvánvalóan nem tartalmazhatja
az 1984�1985. év állományaiban, illetve áramlásaiban szereplõ személyek közül azo-
kat, akik 1985 óta elhaláloztak, hiszen információinkat 1993�1994. évi megfigyelések-
bõl merítjük. A becsült abszolút számok ezért az elméleti keresztmetszeti adatoknál
mindig alacsonyabbak. Ami az adatok relatív torzítottságát illeti, mivel a modellünk
átlagosan legidõsebb korcsoportját a foglalkoztatottak, illetve nem foglalkoztatottak ál-
lományából egy adott évben nyugdíjazottak (ept és npt) képviselik, a torzítás nyilvánva-
lóan itt a legnagyobb. Analóg megfontolások alapján az adott évben újonnan belépett
foglalkoztatottak és nem foglalkoztatottak száma (yet és ynt) a legkevésbé torzított. A fog-
lalkoztatottak és nem foglalkoztatottak állományai, illetve a két állomány közti áramlá-
sok halálozások miatti torzítottsága nagyjából azonos mértékû lehet, hiszen a két állo-
mány átlagos életkora minden évben nagyjából egybeesik, jóllehet a nem foglalkoztatot-
tak iskolai végzettsége alacsonyabb, ami a foglalkoztatottaknál magasabb halálozási
rátát jelez elõre. Mindezen okok folytán a foglalkoztatottak/nem foglalkoztatottak állo-
mányainak arányát minden idõpontban enyhén fölülbecsültnek kell tekintenünk.

A foglalkoztatottak (Et), illetve nem foglalkoztatottak (Nt) állományának idõbeli ala-
kulását az 5.2. ábra mutatja. Az ábra tanúsága szerint az 1984 és 1993 közötti idõszak-
ban a cigány foglalkoztatás drámai leépülésének lehetünk tanúi. A nyolcvanas évek
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5.2. ábra
A foglalkoztatottak és nem foglalkoztatottak állományának változása 1984 és 1993 között (ezer fõ)
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derekán nagyjából stabil, 160-180 ezer fõs nem nyugdíjas népessége mellett mintegy
120 ezres foglalkoztatotti népesség állt szemben a nem foglalkoztatottak körülbelül 40-
60 ezer fõs állományával. A nyolcvanas évek végétõl (1988�1989-tõl) ezek az arányok
fokozatosan megváltoztak, s a foglalkoztatottak állománya eleinte lassabb, majd gyor-
suló tempóban 1993-ra a felére (60 ezer fõre) olvadt, miközben a nem foglalkoztatott
(és nem is nyugdíjas) népesség hallatlan módon megnövekedett: 140 ezer fõs állomány-
ra duzzadt. Míg a nyolcvanas évek derekán a foglalkoztatott/nem foglalkoztatott arány
körülbelül 3:1 volt, addig 1993-ra ez rosszabb, mint 1:2 arányra esett vissza.

A foglalkoztatás változását a mindenkori bázisidõszakbeli foglalkoztatotti állomány
százalékában az alábbi egyenletben szereplõ módon bonthatjuk összetevõire:
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Az egyenlet jobb oldalán szereplõ elsõ tag (a beáramlási ráta) méri a foglalkoztatottak
t-edik idõszakbeli állományába való beáramlás, a második tag (a kiáramlási ráta) pedig
a foglalkoztatottak állományából való kiáramlás sebességét. Mindkét tag azt méri, hogy
a bázisidõszakbeli foglalkoztatás hány százalékkal nõ, illetve csökken a foglalkoztatásba
való összes beáramlás, illetve a foglalkoztatásból való összes kiáramlás következtében.
A be- és kiáramlási ráták idõbeli alakulását az 5.3. ábra segítségével követhetjük nyomon.

A be- és kiáramlási ráták tanúsága szerint a nyolcvanas évek derekán a cigányság
foglalkoztatottsága nagyjából stacionárius állapotban lehetett: alacsony és stabil � egy-
mással arányban levõ � be- és kiáramlási ráták tartották fenn a viszonylag állandó (és
magas) foglalkoztatottsági szintet. Az egyensúly a nyolcvanas évek végén megbomlott:
a kiáramlási ráta értéke az 1988. évi 7 százalék körüli értékrõl négy év leforgása alatt
(1992-re) 30 százalékra emelkedett, miközben a beáramlási ráta szintje egészen 1992-ig
stabilan 7-8 százalék közötti értéken állt. A be- és kiáramlási ráták egyenlegeként 1988
és 1992 között gyorsuló ütemben ürült ki a foglalkoztatottak állománya.

5.3. ábra
A foglalkoztatottak állományába, illetve foglalkoztatottak állományából való
éves be- és kiáramlások rátája (százalék) 1985 és 1993 között
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1992 és 1993 között új tendenciák beindulásának lehetünk tanúi: a kiáramlási ráta
emelkedésének üteme megtorpant, miközben a beáramlási ráta értéke a duplájára � 8
százalékról 16 százalékra � emelkedett. A továbbiakban amellett fogunk érvelni, hogy �
a rendelkezésünkre álló töredékes információk alapján � arra számíthatunk, hogy a
kilencvenes évek végére a cigányság foglalkoztatása egy új (alacsony szintû) stacioná-
rius állapotban fog stabilizálódni. Az alacsony szintû új stacionárius állapot további
sajátossága várhatóan az lesz, hogy a foglalkoztatásból való kiáramlás és beáramlás
rátái a korábbi 6-8 százalékkal szemben lényegesen magasabb szinten, a korábbi ráták
dupláján, valahol a 15 százalék fölött stabilizálódnak majd. Vagyis kialakul egy tipiku-
san harmadik világbeli foglalkoztatási képlet, amelyben egy iskolázatlan tömeg foglal-
koztatási szintje nemcsak, hogy rendkívül alacsony, de a tipikus munkavállalások hossza
is igen rövid, a foglalkoztatotti állomány cserélõdése is nagy lesz. Ahol, ennek megfe-
lelõen az alkalmi munkák válnak dominánssá.

Mielõtt azonban az említett további bizonyítékok bemutatására sort kerítenénk, vizs-
gáljuk meg elõbb közelebbrõl a be- és kiáramlási ráták egyes komponenseit is. Az 5.4.
ábra négy panelt tartalmaz: az a) panel a kiáramlási ráta és összetevõinek � a foglalkoztatotti

5.4. ábra
A foglalkoztatottak állományába, illetve foglalkoztatottak állományából való éves be- és kiáramlások
rátájának (százalék) összetevõi 1985 és 1993 között
(e: foglalkoztatott, n: nem foglalkoztatott, y: újonnan belépõ [fiatal], p: nyugdíjas)
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állapotból a nem foglalkoztatotti állapotba (ent) kerülés, valamint a foglalkoztatotti álla-
potból nyugdíjba (ept) vonulás rátáinak � értékeit mutatja; a b) panel a beáramlási rátát
és komponenseit � a nem foglalkoztatotti állapotból a foglalkoztatotti állapotba (net)
kerülés, valamint az újonnan piacra lépõk (yet) beáramlási rátájának értékeit � mutatja.
A c) panel külön kiemeli a foglalkoztatotti és nem foglalkoztatotti állapotok közti
áramlások (ent és net) értékeit; a d) panel pedig külön ábrázolja a demográfiai cserélõ-
dés (yet és ept) rátáit.

A foglalkoztatás szerkezetének átalakulásáért alapvetõen a foglalkoztatotti és nem
foglalkoztatotti állapotok közti áramlási ráták értékeinek változása a felelõs [lásd c)
panel], habár a tízéves idõszak egészében a demográfiai cserélõdés rátái is megváltoz-
tak. Az a) és b) panelen ezek a változások nem jól látszanak, hiszen ent és net értékei oly
nagy mértékben változtak meg 1987 és 1993 között, hogy azokhoz képest elhanyagolha-
tónak tûnnek a demográfiai cserélõdés be- és kiáramlási rátáinak idõbeli változásai.
A d) panel tanúsága szerint azonban a demográfiai cserélõdés egyenlege a kilencvenes
években lényegesen alacsonyabb értékû, mint a nyolcvanas évek második felében: 2-4
százalékról 1 százalékra (vagy még annál is kisebb arányra) esett vissza. A változásért
a demográfiai áramlások mindkét komponense felelõs: az adott évben nyugdíjazottak
(ept) száma 1987�1988-ról hirtelen a duplájára ugrik, és azon a szinten stabilizálódik; az
elsõ ízben állást keresõ fiatalok elhelyezkedési rátája (yet) pedig nagyjából ezzel egy idõ-
ben egyszázaléknyit romlik (6 százalékról 5 százalékra csökken, és ott is stabilizálódik).

A demográfiai cserélõdés mutatóitól megtisztított nettó be- és kiáramlási ráták idõbe-
li alakulásának tanulmányozása megerõsíti a bruttó be- és kiáramlási rátákkal kapcsola-
tos korábbi sejtéseinket. A foglalkoztatás leépülésének történetében három szakasz kü-
lönböztethetõ meg: az 1. szakaszban, 1985 és 1989 között a foglalkoztatás fokozatos
eróziójának lehetünk tanúi: a foglalkoztatásból való, állásvesztés jellegû kiáramlás se-
bessége állandó (lassú) ütemben, évrõl évre növekszik: az 1984-es 4 százalék/év szint-
rõl 1989-re 7 százalék/év sebességûre nõ, miközben a nettó beáramlási ráta értéke kons-
tansan 3-4 százalék/év körüli.

A 2. szakasz az 1989 és 1992 közötti idõszak, amikor is az állásvesztések sebessége
hihetetlen mértékben felgyorsul: az 1989. évi 7 százalék/év sebességrõl 1992-re 25
százalék/év sebességûre emelkedik, mialatt a beáramlások sebessége szemernyit sem
nõ. Mindez azzal a következménnyel jár, hogy a foglalkoztatás leépülése � a nettó ki- és
beáramlási ráták egyenlegeként � az 1989. évi 3-4 százalék/éves szintrõl 1992-re a 20-
21 százalék/éves szintre szökik föl. Az 1992. évi 20-21 százalékos adat azt jelenti, hogy
1992-ben egyetlen év leforgása alatt az 1991. évi roma foglalkoztatás állománya egy-
ötöddel lett alacsonyabb.

Végül a 3. szakasz a 1992-vel kezdõdõ idõszak, amelynek csak a kezdetét tudjuk
regisztrálni, jelzi, hogy a foglalkoztatottság leépülése csillapodik. Noha a kiáramlási
ráta üteme továbbra is emelkedik (25-ról 28 százalékra), a növekedés üteme lassulóban
van. Az igazi változást azonban a beáramlási ráta értékének hirtelen emelkedése (4-rõl
11 százalékra) hozza. A két változás eredõjeként 1993 az elsõ év 1986 óta, amikor a
foglalkoztatás leépülésének üteme az elõzõ évhez képest csökken. Úgy tûnik, a rendszer
kezd � egy igen alacsony abszolút foglalkoztatási szinten (nagyjából a 50-60 ezer fõs
roma foglalkoztatás szintjén) � egy új stacionárius állapothoz közelíteni. Adatok hiányá-
ban nem tudhatjuk, hogy be- és kiáramlási ráták végül is milyen értéken stabilizálódtak
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(ha egyáltalán stabilizálódtak) a kilencvenes évek második felében. Mindazonáltal a
foglalkoztatás belsõ szerkezetének megváltozását jelzõ egyéb információk arra utalnak,
hogy 1993 után egy új � alapvetõen instabil foglalkoztatáson, alkalmi munkákon nyugvó
� foglalkoztatási minta fog a romák foglalkoztatásában kialakulni.

Tekintsük az 5.5. ábrát, amelyben a roma foglalkoztatás tartósságát a nyolcvanas
évek közepi, illetve a kilencvenes évek eleji munkaviszonyok átlagos hosszán próbáltuk
lemérni. Mindkét idõszak jellemzésére kiválasztottunk egy hároméves szakaszt, és azt a
kérdést tettük föl, hogy az egyéni életpályákon elõforduló, munkaviszonyt jelentõ ese-
mények idõtartama tipikusan milyen hosszú volt a két idõszakban. Az egyedi munkavál-
lalások hónapban mért hosszát mindig egy évre vetítettük.

Vegyük észre: a kiválasztott idõszakokban a munkavállalások hosszának eloszlása
teljesen független az adott évi foglalkoztatottság abszolút szintjétõl. Elvileg elõfordulhat
az is, hogy egy abszolút szinten alacsony foglalkoztatás � ami egyébként a kilencvenes
évek elejét5 jellemzi � alapvetõen tartós (évi 11-12 hónapot kitöltõ folyamatos)
munkaviszonyok mellett valósul meg. Ez esetben azonban a be- és kiáramlási ráták

5.5. ábra
Az 1985–1987 és 1991–1993 közötti munkavállalások tartós, illetve alkalmi jellege
(az évi átlagban ledolgozott hónapok számának megoszlása azon dolgozók körében, akik az adott
években valamennyit dolgoztak)

Férfiak, 1985–1987

Nők, 1985–1987

Férfiak, 1991–1993

Nők, 1991–1993

0

0
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5 Az 1993-as év adatait alapul véve: durván 200 ezer fõs, 14 évesnél idõsebb, nem tanuló, nem nyugdí-
jas népességet tekintve, a 60 ezer fõs foglalkoztatottság nagyjából 30 százalékos foglalkoztatotti arányt
jelent.
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értékének alacsonynak kell lennie, máskülönben egy idõszak reprezentatív munkaviszo-
nyai nem lehetnének tartósak. Egy alternatív forgatókönyv szerint az alacsony foglal-
koztatási szint egy évnél rövidebb idõszakokat kitöltõ, alkalmi munkákra való átállást is
jelent. Mint az 5.5. ábrából kitûnik, a roma népesség foglalkoztatásának szerkezete épp
ebbe az irányba mozdult el. A nyolcvanas évek közepi foglalkoztatás dominánsan tartós
� évi 12 hónapot kitöltõ � állásokat jelentett, a kilencvenes évek eleji alkalmazások
pedig döntõen rövid tartalmú, alkalmi jellegû munkavállalásokat. Míg 1985 és 1987
között a férfiak esetében mintegy 70 százalékot tettek ki az év egészét kitöltõ, tartós
munkaviszonyok, addig e tartós munkavállalások aránya 1991 és 1993 között csaknem
a felére (37-38 százalékra) csökkent. Hasonló mértékû belsõ szerkezetváltozás nyomja
rá a bélyegét a roma nõk foglalkoztatására is.

Mindez azonban azt is jelenti, hogy a kilencvenes évek közepére a romák számára
nemcsak rendkívül alacsony szintû, de egyszersmind magas ki- és beáramlásokkal is
jellemezhetõ, instabil � harmadik világra jellemzõ � foglalkoztatási minta van kialaku-
lóban. Nemcsak az történt, hogy a romák zöme a magyar társadalom átlagát messze
meghaladó mértékben veszítette el egyszer és mindenkorra az állását, és szorult ki vég-
leg a munkaerõpiacról, de az a kevés ember, aki képes volt valamilyen szinten megka-
paszkodni a munkaerõpiacon, ezt nagyrészt úgy tudta csak megtenni, hogy közben
kénytelen volt lemondani a folyamatos foglalkoztatás esélyeirõl. Az instabil foglalkozta-
tás általánossá válása miatt a munkával rendelkezõk jelentõs részét is elérte a társadalmi
dezintegrálódás: a rendszeres munka hiánya egyben a rendszeres életvitel hiányát, fillé-
res megélhetési gondokat, valamint az állami szociális juttatások és a vállalati szociális
ellátások alacsonyabb szintjét � bizonyos esetekben e juttatásokra való jogosultság teljes
elvesztését � is jelenti.

A FOGLALKOZTATÁS LEÉPÜLÉSE AZ ÉLETPÁLYÁK MENTÉN –
ROMÁK ÉS NEM ROMÁK

A munkaerõpiacról kiszorult munkaképes korú cigány dolgozók � mint azt az 5.2.
táblázat mutatja � munkaviszonyuk megszûnése elõtt, a rendszerváltozást megelõzõen
hosszú, folyamatos munkaviszonnyal rendelkeztek. Az 5.2. táblázat alapján arról is
képet alkothatunk, hogy a kiszorultak nem képviselnek a piachoz korábban gyengébben
kötõdõ népességet, mint azok, akiknek a kilencvenes évek elején is sikerült benn ma-
radniuk a munkaerõpiacon. A munkával rendelkezõ, illetve a munkaerõpiacról kiszo-
rult munkaképes korú romák 1989. évet megelõzõ korábbi folyamatos munkaviszonyá-
nak hossza sem a férfiak, sem a nõk esetében, egyetlen korcsoportban sem különbözik
érdemlegesen egymástól. A teljes foglalkoztatás a múltban a romáknak is zömében
ugyanazt jelentette, mint a társadalom egészének: tartós és az év egészét kitöltõ munka-
viszonyt. A foglalkoztatás leépülése tehát a romáknál is ugyanarról a bázisról vette
kezdetét, mint a társadalom egészénél.

A munkaerõpiacról való kiszorulás valószínûsége természetesen nagyban azon mú-
lik, milyen tulajdonságú munkaerõrõl van szó. A szocializmus gazdasági modelljének
csõdje maga alá temette az iskolázatlan munkaerõt erõteljesen alkalmazó, igénytelen
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termékeket elõállító, gazdaságtalanul termelõ vállalatok egész sorát, illetve szerkezet-
változásra kényszerítette a gazdaság egészét. Az átmenet válsága nemcsak a globális
munkaerõ-keresletet vetette vissza, de átrendezte a munkaerõ-kereslet szerkezetét is: az
iskolázatlan, illetve alacsony iskolázottságú (nyolcosztályos végzettséggel, illetve szak-
munkásképzõvel és szakiskolával rendelkezõ) munkaerõ iránti kereslet radikálisan vissza-
esett, miközben a középfokú (vagy annál magasabb) iskolázottságú munkaerõ iránti
relatív kereslet megnõtt. S mivel a foglalkoztatás válsága elsõsorban a vállalatokat érin-
tette, s csak elhanyagolható mértékben a (helyi és központi) költségvetési szférát, az
állásvesztés inkább sújtotta a fizikai dolgozókat, mint a fehérgallérosokat, s ezen ke-
resztül inkább sújtotta a férfiakat, mint a nõket.

A munkaerõ-kereslet szerkezetének átrendezõdése különösen kedvezõtlenül érintette
a roma népességet: a tipikus roma munkavállaló ugyanis alacsony iskolázottságú, fizi-
kai foglalkozású férfi, éppen az a fajta ember, aki iránt a kereslet a nyolcvanas évek
közepe óta a leginkább visszaesett, szemben a medián magyarországi munkavállalóval,
aki tipikusan középfokú végzettséggel rendelkezik, és kiegyenlítettebb arányban férfi
vagy nõi dolgozó. A cigányság foglalkoztatásának leépülését tehát egyedül úgy követ-
hetjük nyomon, illetve dokumentálhatjuk korrekt módon, ha eközben figyelembe vesszük
a cigány és nem cigány népesség között összetételben mutatkozó nagymérvû eltérése-
ket. Magyarán: ha a munkaerõ-piaci kiszorulást a legfontosabb változók � a nem, az
életkor és az iskolai végzettség � kontrollálásával követjük nyomon. Ebben a fejezetben
erre teszünk kísérletet.

Módszertanilag azt az eljárást követjük, hogy kiválasztunk egy bizonyos nemû, isko-
lai végzettségû korcsoportot � mondjuk például a 8 általános iskolai végzettségû férfiak-
nak azt a csoportját, akik 1984-ben töltötték be a 25�29. életévüket �, és ennek a
speciális csoportnak a foglalkoztatási élettörténetét követjük nyomon évrõl évre az 1984
és 1994 között eltelt tíz évben. Mindvégig azt a kérdést firtatjuk, hogy az adott csoport
hány százalékának sikerült megõriznie foglalkoztatotti státusát az évek során. A kivá-
lasztott kohorszok így természetesen az évek múlásával együtt öregszenek. A példaként

5.2. táblázat
Hány éves korábbi munkaviszonnyal rendelkeztek 1989-ban átlagosan azok foglalkoztatottak,
akik 1994-re már elveszítették, illetve azok, akik 1994-ben is megtartották az állásukat?

Az 1989 elõtt ledolgozott évek átlagos száma azoknak a körében, akik

1994-re már állástalanná 1994-ben is megtartották
Életkor 1989-ben

váltak az állásukat

férfiak nõk férfiak nõk

20�24 éves 5,3 5,3 5,8 5,4
25�29 éves 9,9 7,9 10,5 8,6
30�34 éves 14,3 11,9 14,2 12,4
35�39 éves 18,1 13,6 19,7 15,1
40�44 éves 23,4 15,0 24,3 17,2
45�49 éves 28,9 18,4 28,2 23,4
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említett 25�29 éves korcsoport 1994-ben, amikor a történet végéhez érünk, 35�39 éves
lesz. A történelmi idõ és a személyes idõ (az életkor) együttmozgása indokolja azt, hogy
a foglalkozási élettörténetek elemzését az 1984-ben 20�39 évesek csoportjára korlátoz-
zuk.6 Õk ugyanis az utolsó megfigyelésünk évében, 1994-ben is még mindig csak 30�49
évesek, tehát még akkor is bõven a munkaképes koron belül vannak. Mint az elõzõ
fejezetben láttuk, épp itt van a döntõ kérdés: a foglalkoztatás eróziója milyen mértékben
érintette a munkaképes korú népességet?

Az 1984. évet azért választottuk kiindulópontnak, mert nagyjából ennek az évnek a
néhány éves környezetében lehetettek azok az �utolsó békeévek� a rendszerváltás elõtt,
amikor a teljes foglalkoztatást a maga rendíthetetlennek látszó állapotában még megfi-
gyelhetjük. A történetet innen, a teljes foglalkoztatás állapotából kiindulva kell nyomon
követnünk. Mint az az következõkbõl is remélhetõleg kiderül majd, 1989 nem lenne
alkalmas elemzési kiindulópont, hiszen a nyolcvanas évek második felének munkaerõ-
piaci fejleményei már elõrevetítették a rendszerváltás nyomán bekövetkezett hatalmas
mértékû foglalkoztatási leépülés árnyékát (lásd Köllõ [1998]).

A cigányság munkaerõ-piaci kiszorulását nem tudnánk reális dimenzióiban fölmérni,
ha nem támaszkodhatnánk valamilyen értelmes összehasonlítási alapra. Ez az összeha-
sonlítási alap természetesen nem lehet más, mint a magyar népesség egésze. Sajnálatos
módon a magyar népesség egészére nézve nem létezik egyetlen olyan longitudinális
adatbázis (vagy akár nagymintás élettörténeti kérdõíves adatfelvétel) sem, amely lehetõ-
vé tenné, hogy a rendszerváltozás korszakos történéseit az egyéni életpályák mentén a
nyolcvanas évek közepétõl vagy akárcsak 1989-tõl nyomon követhessük.7 Ennek hiá-
nyában pótmegoldásokkal kellett beérnünk. Választott elemzési módszerünk azonban �
nevezetesen, hogy nem egyének, hanem kohorszok foglalkozási élettörténetét kísérjük
figyelemmel � lehetõvé teszi egy viszonylag jól kezelhetõ pótmegoldást kidolgozását.
Ha idõben egymást követõ, nagy esetszámú keresztmetszeti mintákon belül rögzítünk
kohorszokat, akkor az egymást követõ évek mintáiban megfelelõ számú korévvel el-
csúsztatott korcsoportok definiálásával a kiinduló kohorszok kvázi panelmintáit hozhat-
juk létre. Ügyelnünk kell azonban arra, hogy kohorszspecifikus panelmintánk csaknem
minden évére találjunk nagymintás, keresztmetszeti, országosan reprezentatív adatfel-

6 A tanulmányban többnyire az 1984-ben 20�39 évesek csoportját összevonva kezeljük. Az ötéves kor-
csoportokra bontott elemzést elhagytuk, mivel a szûkebb korcsoportok foglalkozási életpályái nem
térnek el érdemlegesen egymástól. Kivételt jelentenek a teljes nõi népesség megfelelõ ötéves korcso-
portjai, ahol a nyolcvanas évek második felében körülbelül 20 százalékos rést találunk a legidõsebb és
a legfiatalabb kohorsz között, ami minden bizonnyal a szülések idõzítésével függ össze. Ugyanez a
szabályosság a roma nõk grafikonjain nem lelhetõ fel. Az ötéves korcsoportokra készített grafikonokat
a szerzõ az érdeklõdõ olvasó rendelkezésére bocsátja.

7 Soha be nem pótolható mulasztása ez a magyar társadalomtudománynak. E mulasztásért persze a
tudományos élet képviselõin kívül azok a potenciális állami megrendelõk és finanszírozók is felelõsek,
akiknek akkoriban szintén nem jutott eszébe, hogy ilyen kutatásokat kezdeményezzenek. (Egyetlen
nevezetes kivételt ismerünk, a Tárki háztartáspanel-vizsgálatát, amely azonban csak 1992-ben indult,
amikor Magyarország nagyjából túl volt már a munkaerõ-piaci átrendezõdések zömén.) Megfelelõ
panelvizsgálatok híján legalább arra lett volna szükség, hogy 1992 környékén valamely kellõen nagy-
mintás kérdõíves adatfelvételben egy részletes munkatörténeti blokkot is kitöltessenek a megkérdezet-
tekkel. Ezt ma már, tíz évvel a rendszerváltás után nem lehet pótolni.
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vételeket, hogy az egyedi adatfelvételek különbözõségébõl fakadó esetleges véletlen
ingadozásokat a panelminta folytonossága segítsen kisimítani.8

Ezt a feltételt lényegében sikerült biztosítanunk: a periódus 11 évébõl 8-ra sikerült
adatforrást találni, mindössze az 1985., 1986. és 1988. évet nem tudtuk adatbázis hiá-
nyában kitölteni.

Adatforrásaink a következõk voltak:
az 1984. évi KSH mikrocenzus egyéni fájljából számított adatok,
az 1987. évi KSH háztartásfelvételbõl számított adatok,
az 1989. évi KSH háztartásfelvételbõl számított adatok,
az 1990. évi népszámlálás 2 százalékos egyéni mintájából számított adatok,
az 1991. évi KSH háztartásfelvételbõl számított adatok,
az 1992. évi KSH munkaerõ-felvételek negyedéves adatainak számtani átlagai,
az 1993. évi KSH munkaerõ-felvételek negyedéves adatainak számtani átlagai,
az 1994. évi KSH munkaerõ-felvételek negyedéves adatainak számtani átlagai.
Mindenütt, ahol az ellenkezõjét külön nem jelezzük, az 1984-ben 20�39 éves korcso-

portra számítunk foglalkoztatási arányszámokat. A továbbiakban az 5.6�5.11. ábra
segítségével, szemléletes formában mutatjuk be a kapott eredményeket. Az ábrák hasz-
nálatát (és elõnyben részesítését a táblázatokkal szemben) az indokolja, hogy panelmin-
táink dimenziói � a nem, az életkor, az iskolai végzettség, az etnikai hovatartozás (cigá-
nyok versus teljes népesség), illetve az idõ � közül mindig legalább négyet, egyes ese-
tekben pedig egyszerre ötöt mozgatunk. Az 5.6. ábra nemenként mutatja be a
foglalkoztatás leépülésének idõbeli pályáját, párba állítva egymással a cigány és a teljes
népesség grafikonjait. A következõ megfigyeléseket tehetjük.

8 Emellett természetesen arra is ügyelni kell, hogy a iskolázottsági, illetve foglalkoztatási csoportok
meghatározása valamennyi keresztmetszeti mintában azonos módon történjék.

5.6. ábra
A 20–39 évesek hány százalékának sikerült megõriznie foglalkoztatotti státusát 1984 és 1994 között
etnikai hovatartozástól és nemtõl függõen? (20–39 évesek 1984-ben)
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A 0–7 osztályt végzett férfiak
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1. A vizsgált tízéves periódusban a romák állásvesztésének mértéke a magyar tár-
sadalom (nem csekély) foglalkoztatási veszteségeihez képest is drámai mértékû volt.
Amíg a nyolcvanas évek derekán a roma férfiak foglalkoztatása nagyjából megfelelt a
magyar társadalom férfi átlagának � legföljebb 4-5 százalékkal maradt el tõle, addig
ez a szinte elhanyagolhatóan kis rés hatalmas (45 százalékos) szakadékká mélyült.
Hasonló fokú hátrány halmozódott föl a cigány nõk foglalkoztatásában a kilencvenes évek
elejére, habár azt a nyolcvanas évek közepén is mintegy 20 százalékkal alacsonyabb fog-
lalkoztatási szint jellemezte, mint a 20�39 éves magyarországi nõi népesség egészét. A ro-
ma férfiak és nõk állásai a vizsgált középgenerációkban gyakorlatilag kétharmad részt
megszûntek.

2. A 20�39 éves teljes nõi népesség viszonylag mérsékelt (10 százalékos) foglalkoz-
tatási veszteségei alapvetõen arra vezethetõk vissza, hogy az õ körükben igen magas
arányt képviselnek a költségvetési szféra fehérgalléros állásai, melyeket csak kevéssé
kezdett ki az átmenet foglalkoztatási válsága. A roma nõket ezzel szemben fõként a
vállalati szféra alkalmazta, ráadásul fizikai munkakörökben, így állásaik nagyjából ha-
sonló módon és mértékben szûntek meg, mint a roma férfiaké.

5.7. ábra
A 20–39 évesek hány százalékának sikerült megõriznie foglalkoztatotti státusát 1984 és 1994 között
iskolai végzettségtõl, nemtõl és etnikai hovatartozástól függõen? (20–39 évesek 1984-ben)
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Az 5.7. és az 5.8. ábra a cigányság szempontjából releváns9 iskolai végzettségenként
(0�7 osztály, 8 osztály, szakmunkásképzõ-szakiskolai10 végzettség), valamint nemek
szerint mutatja be a romák és a teljes népesség foglalkoztatási helyzetének idõbeli alaku-
lását. Az iskolázottság mint új dimenzió bevonása az elõzõeknél finomabb megállapítá-
sokat tesz lehetõvé.

1. Mindenekelõtt megállapítható, hogy a cigány népesség és a teljes népesség közti
foglalkoztatási olló hallatlan mértékû kinyílása nem kizárólag összetételhatás következ-
ménye. Nem csupán arról van szó, hogy a romák a népesség egészéhez képest sokkal
iskolázatlanabbak, s ezért következett be a népesség egészét messze meghaladó mértékû
állásvesztésük. Bár az iskolaivégzettség-specifikus grafikonok tanúsága szerint nyilván-
valóan ez a tényezõ is szerepet játszik,11 az a tény, hogy a befejezetlen általános iskolai
végzettségû nõk kivételével valamennyi kombinált iskolai végzettség és nem szerinti
csoportban mutatkozik legalább 10, de többnyire inkább 20-30 százalékos különbség az
1994. évi állásmegtartási képességben, holott a periódus elején ezek a különbségek
sehol nem haladták meg a 10 százalékot, arra utal, hogy az iskolai végzettség (valamint
a nem és az életkor) mellett más tényezõk is befolyásolják a cigány és nem cigány

9 Az elemzésbõl � minthogy az a cigányvizsgálat mintája alapján, alacsony esetszáma következtében
semmiféle bontás szerint önállóan nem tárgyalható � kizártuk a középiskolai és a felsõfokú végzett-
ség vizsgálatát.

10 A romák esetében � hogy az esetszámot növeljük � a szakmunkás-szakiskolai végzettségûek mellé bevet-
tük mindazokat a 20�39 éves embereket is, aki közép- vagy felsõfokú végzettséggel rendelkeznek. A tel-
jes népesség esetében a szakmunkás végzettség kizárólag szakmunkásképzõt, illetve szakiskolát vég-
zett embereket foglalja magában. Mindez nem torzítja lényegesen a mondandónkat, egyrészt mivel a
közép- és felsõfokú végzettségû romák száma elenyészõen kicsi, másrészt mivel az õ bevonásuk a
adott csoport foglalkoztatási helyzetét a valóságosnál némileg jobbnak mutatja, márpedig az így velük
együtt is lényegesen rosszabb, mint a tisztán szakmunkás végzettségû népesség egészéé.

11 Az iskolai végzettséggel kontrollált cigány�teljes népesség grafikonok különbségei ugyanis minden
esetben komolyabb mértékben alatta maradnak az iskolai végzettség szerint nem bontott aggregált
grafikonok eltéréseinek (lásd az 5.6. ábrát).

5.8. ábra
A 20–39 éves szakmunkás végzettségûek hány százalékának sikerült megõriznie foglalkoztatotti
státusát 1984 és 1994 között nemtõl és etnikai hovatartozástól függõen? (20–39 évesek 1984-ben)
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népesség közti foglalkoztatási esélyekben mutatkozó különbségek alakulását. Ezek az
egyéb tényezõk nagyjából háromfélék lehetnek: a munkaerõ-piaci jártasságok iskolai
végzettséggel nem mérhetõ komponensei, a területi hátrányok és a diszkrimináció. Az
iskolai végzettségtõl független tudáselemek számszerûsítését nem tudjuk megoldani, a
területi hátrányok és a diszkrimináció hatásának szétválasztására pedig a következõ fe-
jezetben, az 1993. évi állapot elemzése során teszünk kísérletet.

2. Az 5.7�5.8. ábrákon ráadásul az is megfigyelhetõ, hogy a teljesen iskolázatlanok
(0�7 osztály) csoportján belül � a 8 osztályt, illetve szakmunkásképzõt végzettekhez
képest � viszonylag mérsékelt a cigányság foglalkoztatási hátránya a népesség egészé-
hez képest, holott nyilvánvalóan ebben a csoportban a legnagyobb a cigányság relatív
területi hátránya a népesség egészéhez képest. A cigány népesség területi elhelyezkedé-
sének sajátosságaiból12 fakadó összetételhatások tehát minden bizonnyal mérsékelt sze-
repet játszanak a teljes népesség és a cigányság közti iskolaivégzettség-specifikus fog-
lalkoztatási olló szétnyílásában. Ezt a sejtésünket a késõbbiekben megerõsítik a követ-
kezõ fejezet számításai. Ott kimutatjuk majd, hogy a területi hátrányok, ha csak olyan
mértékben érnék a romákat, mint az azonos iskolázottságú teljes népességet, messze
nem járnának olyan súlyos foglalkoztatási következményekkel, mint amilyeneket � te-
rületi hátrány okán � a romák valójában elszenvednek.

Az 5.9�5.11. ábra két új szempontot hoz be az elemzésbe: a pályakezdõk elhelyez-
kedési esélyeit és a korai nyugdíjazást. Közös sajátosság, hogy mind a pályakezdõk,
mind a potenciális korai nyugdíjazottak a munkaképes korú népesség állástalansági
kockázatnak különösen kitett csoportjait alkotják. Szándékosan használtuk a potenciális
korai nyugdíjazottak kifejezést. Ezen a gyûjtõnéven értjük mindazokat a nyugdíjkorha-
tár alatti, de már legalább középgenerációhoz tartozó (legalább 35 éves) egyéneket,
akik 1. egyéni szerencsétlenségük folytán valamilyen betegségben, illetve fogyatékos-
ságban szenvednek, vagy 2. olyan munkakört töltenek be, amelynek megszüntetése a
vállalat számára nem jár más munkakörökre vagy termelési folyamatokra átterjedõ pót-
lólagos veszteségekkel, vagy 3. akik a helyi, illetve vállalaton belüli munkaerõpiacon
marginális helyzetben vannak, és nem rendelkeznek sem a lakóhelyi közösségükben,
sem a vállalaton belül befolyásos rokonokkal, barátokkal vagy ismerõsökkel, akik � ha
a szükség úgy kívánja � érdekeiket felkarolhatnák. Ha a gazdasági helyzet rossz, és
leépítésekre kerül sor, akkor a munkáltatók számára a legkevesebb veszteséggel (és mun-
kahelyi konfliktussal) az jár, ha elõször tõlük szabadulnak meg.13

Ugyanígy mûködik a dolog akkor is, ha nem a vállalatok kezdeményezik az idõ elõtti
nyugdíjazást, hanem maguk a munkavállalók menekülnek nyugdíjba akkor, ha állásai-
kat fenyegetve érzik. A leszázalékolási eljárás rendszerében meglevõ lazaságok tág teret
engedhetnek ennek. A társadalombiztosítás (illetve a költségvetés) szemet hunyhat e
lazaságok fölött, hiszen amit a nyugdíjakon elveszít, azt megtakaríthatja a munkanélkü-

12 Nevezetesen abból, hogy a romák messze fölülreprezentáltak a községekben, illetve a községi és
városi településkategórián belül azokon a településeken, ahol a helyi munkanélküliségi ráta magas.
Ennek a felülreprezentációnak a foka annál magasabb, minél alacsonyabb iskolai végzettségû az adott
roma, illetve nem roma csoport.

13 Lásd errõl Fazekas�Köllõ [1990] beszámolóját (215�219. o.) a nyolcvanas évek végérõl.
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li-ellátáson, s ráadásul a jövõben várhatóan aligha foglalkoztatható emberek gondját
ezzel egyszer s mindenkorra leveszi az állami (és helyi) ellátórendszerek válláról.

Hasonló oknál fogva vannak a veszélyzónában a pályakezdõk, különösképpen pedig
a nem ritka szakmákkal rendelkezõ alacsony vagy közepes iskolai végzettségûek. Le-
építések idején többnyire felvételi zárlatot is hirdetnek a vállalatok. Ha pedig a gazdaság
egészében leépítések folynak, akkor a pályakezdõk aggregált beáramlási rátája is csök-
keni fog. Kérdés csak az, hogy a leépítésekhez képest milyen ütemben. Jó okunk van
azt feltételezni, hogy gyorsabb ütemben romlanak a pályakezdõk alkalmazási esélyei,
mint az állásban levõk állásmegtartási esélyei, vagy ha a leépítésekkel azonos ütemben
csökkennek is a pályakezdõk alkalmazási esélyei, akkor az esélyek romlása náluk egy
korábbi idõponttól veszi kezdetét. Az okok hasonlóak, mint potenciális idõ elõtti nyugdí-
jazások esetében: egyrészt a vállalatnak � minden egyéb feltétel változatlansága mellett �
olcsóbb nem felvenni valakit, mint esetleg valamilyen vállalatspecifikus jártasságot szer-
zett dolgozót elbocsátani; ráadásul az elbocsátás költségeit sem kell viselnie; másrészt a
felvételek szüneteltetése nem jár vállalaton belüli konfliktussal, mint az elbocsátás.

Hogyan jön itt a képbe a cigányság problematikája? Kétféle módon: egyrészt úgy, ha
a romák körében nagyobb arányban fordulnak elõ rossz egészségi állapotú vagy szeren-
csétlenebb emberek, illetve olyanok, akik a vállalatok által viszonylag könnyen nélkü-
lözhetõ munkaköröket töltenek be; másrészt pedig azáltal, ha a romák integrációja a
helyi társadalom szövetébe vagy az õket alkalmazó vállalat társadalmi szervezetébe
gyengébb, mint a népesség többi csoportjáé. Mindkét esetnek ugyanaz a kimenetele:
még ha a munkáltatók nem diszpreferálnák a roma dolgozókat, illetve álláskeresõket,
akkor is � a könnyebb ellenállás irányában haladva � a fent említett okok következtében
nagyobb arányban fogják õket idejekorán nyugdíjazni, illetve jelentkezésüket elutasíta-
ni.14 Minderre természetesen külön tényezõként rárakódhat a romákat speciálisan érintõ
foglalkoztatási diszkrimináció hatása is.

Az 5.9�5.10. ábra a pályakezdõk,15 az 5.11. ábra pedig korai nyugdíjazottak hely-
zetének alakulását veszi szemügyre. A pályakezdõk közül kiválasztottuk a nyolc osz-

14 Nem kell itt valamiféle ördögi összeesküvésre gondolni. Elegendõ, ha belegondolunk abba, hogyan fest
egy konkrét felvételi vagy elbocsátási szituáció egy vállalatnál. Ha felvételi zárlat van, és mégis vannak
pályakezdõ jelentkezõk, akkor nyilván olyan esetekben tesznek kivételt, ahol a jelentkezõ felvételét vagy
vállalati beltagok (rokonok, barátok, ismerõsök), vagy a vállalat vezetõivel kapcsolatban álló, a helyi
társadalomban súllyal rendelkezõ kültagok támogatják. Hasonlóképpen: elbocsátások esetében nyilván
azok rendelkeznek nagyobb túlélési eséllyel, akiknek érdekében valaki, akinek a szava számít, hajlandó
szót emelni. Ennek az ezer számban ismétlõdõ, triviális mikroszintû döntési szituációnak � anélkül,
hogy ezt bárki akarná � makroszinten természetesen az lesz a következménye, hogy a társadalomba
gyengébben integrálódott emberek � így a cigányok � minden más feltétel változatlansága esetén is
nehezebben tudják megtartani a munkahelyeiket, illetve nehezebben tudnak álláshoz jutni, mint az átlag.

15 A pályakezdõk meghatározását a következõképpen oldottuk meg: a cigány munkatörténeteket regisztráló
pillanatfelvétel-fájlban pályakezdõnek tekintettünk minden olyan, legalább nyolc általánost végzett egyént,
aki a mindenkori tárgyévben töltötte be a 15�19. életévét, és az adott évben szerepelt elõször � mint
iskolából frissen kilépett személy � érvényes kóddal a munkatörténeti esetek között. A népesség egészére
reprezentatív keresztmetszeti adatfájlokban a piacra való friss belépést közvetlenül nem tudtuk azonosí-
tani; ott egyszerûen az aktuális életkorral és a megfelelõ iskolai végzettség meglétével határoztuk meg a
pályakezdõket.
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tályt, illetve szakmunkásképzõt-szakiskolát végzetteket, hiszen õk tekinthetõk a fiatal
roma generáció derékhadának.16 Ami a tartalmi eredményeket illeti, az 5.9. ábra jól
szemlélteti annak az általános megállapításnak a jogosultságát, hogy a foglalkoztatási
szint nagymértékû csökkenése idején különösképpen romlik a pályakezdõk helyzete.
Mind a cigány, mind pedig a teljes népesség megfelelõ grafikonjain ugyanazt látjuk: a
pályakezdõk álláshoz jutási esélyei nagyobb mértékben romlanak � akár nyolc osztályt,
akár szakmunkásképzõt végeztek �, mint amilyen mértékben kiszorulnak a piacról a ha-
sonló végzettségû állásban levõk. Nemcsak a pozícióromlás mértéke nagyobb a pályakez-
dõk esetében, de hamarabb is érte el õket a foglalkoztatási válság, mint az állásban
levõket. Az 5.10. ábrán a roma és a teljes népesség helyzetét összehasonlító, a pálya-

5.9. ábra
Az 1984-ben 20–39 évesek hány százalékának sikerült megõriznie foglalkoztatotti státusát,
illetve a mindenkori pályakezdõk hány százalékának sikerült elhelyezkednie 1984 és 1994 között
etnikai hovatartozástól és iskolai végzettségtõl függõen?
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16 A közép-, illetve felsõfokú végzettségû pályakezdõk helyzetének külön elemzésétõl eltekintettünk,
hiszen õk még a fiatal roma kohorszokban is szinte teljesen elenyészõ részarányt képviselnek.
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kezdõk helyzetét bemutató iskolaivégzettség-specifikus grafikonok szintén igazolják
korábbi sejtéseinket: a cigány pályakezdõk helyzete hamarabb kezd romlani, és � külö-
nösen a szakmunkásképzõt végzetteké � nagyobb mértékben romlik, mint a teljes népes-
ség velük egyívású reprezentánsaié.

A korai nyugdíjazás problémáját az 5.11. ábra mutatja be. Az ábra � akárcsak a
pályakezdõké � egyszerû keresztmetszeti megfigyeléseket rögzít: azt mutatja meg, hogy
a megfigyelések évében (1984-ben, 1989-ben és 1994-ben) az adott ötéves korcsoport-
hoz17 tartozó személyek hány százaléka volt nyugdíjban. Mivel az ábrákon szereplõ
valamennyi korcsoport a nyugdíj-jogosultsági koron innen van, minden nullától külön-
bözõ adat mögött korai nyugdíjazás áll. A korai nyugdíjazásnak három jellegzetes esetét
különböztethetjük meg: 1. a leszázalékolást (rokkantnyugdíjasítást), amelyre 67 száza-
lékos munkaképesség-csökkenés18 esetén kerülhet sor; 2. a elõnyugdíjazást, amelyre
három évvel a nyugdíjkorhatár elérése elõttõl van mód, amennyiben a munkáltató föl-
mondást vagy létszámleépítést kerül el ezzel, és hajlandó viselni a nyugdíjkorhatár el-
éréséig tartó maximum három évben a nyugdíjfolyósítás terheit; 3. végül a korkedvez-
ményes nyugdíjazást, amelyre egyes egészségre súlyosan ártalmas munkakörökben nyí-
lik lehetõség, illetve bizonyos foglalkozások (például fegyveres testületeknél végzett
munka) esetén. Noha a rendelkezésünkre álló adatforrások nem teszik lehetõvé, hogy a
korai nyugdíjazás eseteit megkülönböztessük, az aggregált statisztikákból azonban jól
ismert, hogy az idõ elõtti nyugdíjazások zömét a rokkantnyugdíjazás teszi ki. Ebben
pedig, mint már említettük, a társadalombiztosítás intézményei hosszú idõn át partnerei
voltak azoknak a dolgozóknak, akik � minthogy állásaikat nem tudták megtartani �

5.10. ábra
A nyolc osztályt, illetve szakmunkásképzõt végzett pályakezdõk (a mindenkori 15–19 évesek) hány
százalékának sikerült álláshoz jutni 1984 és 1994 között etnikai hovatartozástól függõen?

Nyolc osztály végzettségűek Szakmunkásképzőt végzettek

1984 19841986 19861988 19881990 19901992 19921994 1994

0 0
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40 40

60 60
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Cigány népesség

Teljes népesség

Cigány népesség

17 Itt tehát nem egyes kohorszokat követünk az idõben!
18 Speciális esetben 50 százalékos munkaképesség-csökkenés megállapítása esetén is sort kerülhetett a

leszázalékolásra; ebben az esetben azonban a leszázalékoltak csak egy alacsonyabb összegû � úgyne-
vezett átmeneti szociális járadékra � lettek jogosultak.
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5.11. ábra
Az adott korcsoporthoz tartozók hány százaléka volt nyugdíjban az 1984., 1989. és az 1994. évben?
(Az életkor mindig az adott évben mérve)

stabil jövedelemforráshoz csak leszázalékoltként juthattak. A rokkantnyugdíjazás a nyolc-
vanas évek közepe óta a munkanélküliség elõli kényszerû menekülés jellegzetes formájá-
vá vált.

Hogy a munkanélküliség elõli menekülésnek ezzel az eszközévvel ugyancsak éltek
az 1984 és 1994 közötti tíz évben, az a grafikonokról jól leolvasható. A teljes népessé-
gen belül az 1994. évben � lásd 5.11. ábra � a 1984. év adatához képest csaknem a
duplájára (férfiak), illetve több mint a duplájára (nõk) nõtt az ábrákon szereplõ legidõ-
sebb három ötéves korosztályból idõ elõtt nyugdíjazottak aránya. Nem valószínû, hogy
a magyar népesség egészségi állapota tíz év leforgása alatt annyit romlott volna, hogy
ilyen nagy arányban kellett növelni az idõ elõtti nyugdíjazásokat. Aligha férhet kétség
ahhoz, hogy a növekmény zöme állásmegszûnések következménye. Ez nagyjából közis-
mert fejleménye a rendszerváltás körüli nagy munkaerõ-piaci átrendezõdésnek.

Az azonban már kevésbé ismert, ami a cigány munkavállalókkal történt. Két dolgot
kell külön hangsúlyoznunk: 1. a romák körében a korai nyugdíjazás gyakorlata hihetet-
len méreteket öltött. Bár a munkaerõ-piaci karrierek már jóval a rendszerváltás elõtt, a
nyolcvanas évek derekán is meglehetõsen gyakran értek véget idõ elõtt nyugdíjazással �
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ez minden bizonnyal valóban azzal függ össze, hogy a romák egészségi állapota igen-
igen rossz, és jellegzetes munkaköreik egészségre ártalmas, nehéz fizikai munkák vol-
tak �, az a tény azonban, hogy a korai nyugdíjazottak aránya 1984 és 1989 között, öt év
leforgása alatt a férfiak 45�49 éves korcsoportjában 14 százalékról csaknem 30 száza-
lékra, az 50�54 éves férfiak körében 23 százalékról 48 százalékra, a 45�49 éves nõk
csoportjában pedig 13 százalékról csaknem 30 százalékra szökött, arról tanúskodik, hogy
a korai nyugdíjazás a középgenerációknál valamivel idõsebb romák esetében a munka-
erõpiacról való kiszorulás egyik domináns formája volt. 2. A romák helyzetének másik
jellegzetessége az, hogy a korai nyugdíjazás hirtelen megugrása náluk � a népesség
egészétõl eltérõen � öt évvel korábbra, az 1984 és 1989 közötti idõszakra esett.19 A ro-
mák tömeges leszázalékolásának idõzítését azért kell külön hangsúlyozni, mert ebben az
idõszakban a hivatalosan publikált statisztikai adatok alapján Magyarországon alig van
munkanélküliség, s bár vannak elbocsátások, zömében az alacsony iskolázottságot fel-
tételezõ munkakörökben, de az elbocsátások aránya az ilyen jellegû munkahelyek
számához mérten csekély. Ha a korai nyugdíjazást is állásvesztésnek tekintjük � mind-
egy, hogy az alapjául szolgáló leszázalékolási eljárást általában a dolgozók kezdemé-
nyezik �, akkor azt kell mondanunk, hogy a roma népesség kiszorulása ezen a csatornán
keresztül a nyolcvanas évek második felében, az állítólagos teljes foglalkoztatás idején
már teljes gõzzel megindult.

A pályakezdõk és a korai nyugdíjazottak problémájának lezárásaként meg kell emlí-
tenünk, hogy megállapításaink összhangban vannak a elsõ fejezetben felállított
makromodell alapján leszûrt két fontosabb megfigyelésünkkel: az 5.4. ábra d) paneljé-
ben már a nyolcvanas évek derekán (1986-tól) � vagyis igen korán � visszaesik a pálya-
kezdõ fiatalok beáramlási rátájának értéke � a visszaesés mértéke csaknem 20 százalék-
pontnyi �, két évvel késõbb (1988-ban) pedig újabb két év leforgása alatt a duplájára nõ
a nyugdíjazások révén a foglalkoztatásból való kiáramlások rátája.

AZ ALACSONY SZINTÛ FOGLALKOZTATÁS OKAI: ISKOLÁZATLANSÁG,
TERÜLETI HÁTRÁNY, DISZKRIMINÁCIÓ

Ebben a fejezetben megvizsgáljuk az 1984 és 1993 között eltelt tíz év folyamatainak
következményeit. Az 1993. év egyéni, keresztmetszeti megfigyeléseire támaszkodva,
bemutatjuk, milyen mértékben járul hozzá a cigányság alacsony szintû foglalkoztatásá-
nak várható stabilizálódásához az iskolázatlanság, a területi egyenlõtlenség és a munka-
erõ-piaci diszkrimináció. Kontrollcsoportnak az 1993. évi KSH munkaerõ-felvételének
szeptemberi�októberi�novemberi hullámát használjuk, amelybe � egyszeri alkalommal
� bekerült egy, a roma etnikai hovatartozást firtató kérdés is. A munkaerõ-felvétel
állományából kihagytuk mindazokat, akiknek a családját a kérdezõbiztos roma család-
nak tekintette; kontrollcsoportunk így a magyarországi nem cigány felnõtt népességet
reprezentálja. Mind a cigány, mind a nem cigány felnõttek mintáját az 1993-ban mun-

19 Az 1989. évi adatokhoz képest 1994-re nem történt érdemi változás.
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kaképes korú � 15�59 éves férfi, illetve 15�54 éves nõi � népességre korlátoztuk, és
kizártuk a nappali tagozatos tanulókat. A cigányfelvételben foglalkoztatottnak tekintet-
tünk mindenkit, akinek a megfigyelés évében munkavállalóként vagy vállalkozóként
volt munkája, és nem volt nyilvántartott munkanélküli; a KSH munkaerõ-felvételben
foglalkoztatottnak tekintettük azokat, akik a kérdezés elõtti héten legalább egy órát
dolgoztak, általában pedig egy héten legalább 10 órát dolgoztak, és nem voltak regiszt-
rált munkanélküliek.

Iskolázatlanság

5.3�5.4. táblázataink bemutatják a legalapvetõbb tényeket a cigány és nem cigány né-
pesség iskolázottsági összetételének különbségeirõl, illetve az iskolai végzettség (vala-
mint a nem és az életkor) szerinti nyers foglalkoztatási esélyekrõl. Az 5.3. táblázat
nemek szerint megbontva mutatja a munkaképes korú roma és nem roma népesség
iskolázottság szerinti összetételének eltéréseit. A táblázatból világosan kiolvasható a
közismert tény: a roma népesség lényegesen iskolázatlanabb, mint a nem roma. A mér-
tékek azonban megdöbbentõek. A cigány férfiaknak mindössze 20 százaléka rendelke-
zik 8 osztálynál magasabb iskolai végzettséggel, szemben a nem cigány férfiak több
mint 65 százalékos hasonló adatával. A különbségek a nõknél még nagyobb: ott 10
százalék áll szemben a 60-nal. Mindez önmagában is jelentõs foglalkoztatási esélykü-
lönbségek forrása lehet. Az 5.4. táblázatból azonban az is kiderül, hogy az iskolázott-
ság önmagában nem lehet � de még a nemmel és életkorral kombinálva sem � a megfi-
gyelhetõ hatalmas foglalkoztatási esélykülönbségek egyedüli forrása. Valamennyi isko-
lai végzettségi csoporton belül � nemmel és életkorral kontrollálva is � az esetek
többségében 20-30 százalékos foglalkoztatási esélykülönbségeket tapasztalunk. Ezek a
különbségek más forrásból kell hogy származzanak.

Területi hátrány

A foglalkoztatási esélykülönbségek másik forrása a cigányság kedvezõtlen területi elhe-
lyezkedése. A területi hátrány két forrásból eredhet: ha a roma népesség felülreprezen-
tált a munkalehetõségekkel rosszabbul ellátott községi településkategóriában, illetve ha
felülreprezentált az ország azon régióiban, ahol � a településtípustól függetlenül is �
különösen rossz a foglalkoztatási helyzet. A foglalkoztatási helyzet regionális különbsé-
geit jól tükrözi a helyi munkaügyi központok körzeteihez tartozó munkanélküliségi rá-
ták eloszlása. A megfigyelés évében, 1993-ban az ország mikrokörzetei között igen
jelentõs � húsz-harminc százalékot kitevõ � különbségeket is találhatunk.20

20 A helyi munkanélküli rátákat az Országos Munkaügyi Központ regionális munkaügyi központjainak
körzeteire számítottuk ki (a körzetek száma 170 volt). Az adat az 1993. év harmadik negyedévébõl
származik. A számítási eljárásról lásd e kötet 2. tanulmányát.
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5.3. táblázat
A munkaképes korú – 15–59 éves férfi és 15–54 éves nõi – cigány és nem cigány népesség*
iskolai végzettség szerinti összetétele, 1993 (százalék)

Férfiak Nõk

Iskolai végzettség nem nem
cigányok

cigányok különbség
cigányok

cigányok különbség

0�7. osztály 3,08 30,92 �27,84 2,24 43,46 �41,22
8 osztály 31,19 50,45 �19,26 37,79 48,16 �10,37
Szakmunkásképzõ 32,36 16,44 15,92 17,47 6,63 10,84
Középfok 23,22 1,92 21,30 32,07 1,53 30,54
Felsõfok 10,15 0,26 9,89 10,44 0,22 10,22

Összesen 100,00 100,00 � 100,00 100,00 �

* Nem tanuló népesség.

5.4. táblázat
A foglalkoztatottak aránya a nyolc osztályt, illetve a szakmunkásképzõt végzett cigány
és nem cigány népesség* körében a nem és az életkor függvényében, 1993 (százalék)

Csoport
15�19 20�24 25�29 30�39 40�54

évesek

Nyolc osztályt végzett férfiak
Nem cigányok 41,7 60,7 66,9 68,8 63,8
Cigányok 18,2 36,6 38,3 35,1 33,6
Különbség 23,5 24,1 28,6 33,7 30,2

Nyolc osztályt végzett nõk
Nem cigányok 35,1 30,7 41,0 59,7 58,2
Cigányok 12,0 11,4 16,3 26,0 30,8
Különbség 23,1 19,3 24,7 33,7 27,4

Szakmunkásképzõt végzett férfiak
Nem cigányok 53,2 73,0 83,9 79,5 74,9
Cigányok 23,9 41,2 52,6 50,0 50,8
Különbség 29,3 31,8 31,3 29,5 24,1

Szakmunkásképzõt végzett nõk
Nem cigányok 71,6 49,6 44,0 67,8 75,2
Cigányok 38,8 31,4 33,3 36,9 ..
Különbség 32,8 18,2 10,7 30,9 ..

* Nem tanuló népesség.
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5.5. táblázat
A munkaképes korú – 15–59 éves férfi és 15–54 éves nõi – cigány és nem cigány népesség*
összetétele a lakóhely településtípusa szerint, 1993 (százalék)

Csoport Budapest Megyeszékhely Egyéb város Község Összesen

Nem cigányok 20,21 17,56 26,21  36,02 100,00
Cigányok  8,02  9,86 19,04  63,07 100,00
Különbség 12,19  7,70  7,17 �27,05 �

* Nem tanuló népesség.

5.6. táblázat
A munkaképes korú – 15–59 éves férfi és 15–54 éves nõi – cigány és nem cigány népesség*
összetétele a lakóhely körzetét jellemzõ helyi munkanélküliségi ráta értéke szerint, 1993 (százalék)

A helyi munkanélküliségi ráta értéke, százalék**
Csoport

�10 10�15 15�20 20�25 25� összesen

Nem cigányok 32,43 39,93 19,14  6,79 �1,71 100,00
Cigányok 16,37 27,56 32,98 13,20 �9,89 100,00
Különbség 16,06 12,37 �13,84� �6,41 �8,18 �

** Nem tanuló népesség.
** A helyi munkaügyi központ körzetére jellemzõ munkanélküliségi ráta, 1993. harmadik negyedév.

5.7. táblázat
A munkaképes korú – 15–59 éves férfi és 15–54 éves nõi – cigány és nem cigány népesség* összetétele
a lakóhely körzetét jellemzõ helyi munkanélküliségi ráta értéke, illetve a lakóhely településének típusa
szerint, 1993 (százalék)

A helyi munkanélküliségi ráta értéke, százalék**
Csoport

�10 10�15 15�20 20�25 25� összesen

Megyeszékhelyek
Nem cigányok 17,62 73,27  9,11 . . 100,00
Cigányok 16,26 68,29 15,45 . . 100,00
Különbség  1,36  4,98 �6,34 . . �

Egyéb városok
Nem cigányok 14,42 42,75 31,01 10,90  0,92 100,00
Cigányok  8,75 23,67 36,73 20,78 10,07 100,00
Különbség  5,67 19,08 �5,72 �9,88  �9,15 �

Községek
Nem cigányok 14,84 44,01 26,14 10,92  4,08 100,00
Cigányok  8,05 25,87 38,78 14,66 12,63 100,00
Különbség  6,79 18,14 �12,64� �3,74 �8,55 �

** Nem tanuló népesség.
** A helyi munkaügyi központ körzetére jellemzõ munkanélküliségi ráta, 1993. harmadik negyedév.
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A cigányság regionális hátrányait az 5.5�5.8. táblázatok jelenítik meg. Az 5.5. táb-
lázat településtípusok szerint, az 5.6. táblázat a helyi munkanélküliségi ráta nagysága
szerint, az 5.7. táblázat pedig a településtípus és a helyi munkanélküli ráta kombinált
értékei szerint mutatja be a cigány és nem cigány népesség területi eloszlásának különb-
ségeit. Az 5.8. táblázat végül a regionális helyzettõl � településtípustól és a helyi munka-
nélküli ráta értékétõl egyszerre � függõ foglalkoztatási esélyek eltéréseit számszerûsíti.

A táblázatokból világosan kitûnik: a cigányság területi elhelyezkedése az álláshoz
jutási esélyek szempontjából szélsõségesen rossz. A felnõtt roma lakosság több mint 60
százaléka községekben él (szemben a 35 százalék körüli nem cigány értékkel), továbbá
országosan és a városi, illetve községi településtípusokon belül is szignifikánsan na-
gyobb arányban lakik magas munkanélküliséggel sújtott körzetekben. Hogy ennek ko-
moly súlya van, az jól látszik az 5.8. táblázatból. Mind a cigány, mind pedig a nem
cigány népességen belül jelentõs mértékben romlanak a foglalkoztatási esélyek a helyi
munkanélküliségi ráta hatására. Ebben természetesen szerepet játszhat az is, hogy a
magas körzeti munkanélküliségi rátájú települések népessége alacsonyabb iskolázottságú,
mint a kedvezõbb foglalkoztatási helyzetû településeké. Az a tény azonban, hogy a
körzeti munkanélküli-rátáktól függõ egyéni foglalkoztatási esélyek a községi település-
kategórián belül szóródnak a legszélesebb sávban, épp ott, ahol minden bizonnyal a

5.8. táblázat
A foglalkoztatottak aránya a munkaképes korú – 15–59 éves férfi és 15–54 éves nõi – cigány és nem
cigány népesség* körében a lakóhely településének típusa és a lakóhely körzetét jellemzõ helyi
munkanélküliségi ráta függvényében, 1993 (százalék)

A helyi munkanélküliségi ráta értéke, százalék**
Csoport

�10 10�15 15�20 20�25 25�

Budapest
Nem cigányok 64,3 � � � �
Cigányok 35,8 � � � �
Különbség 28,5 � � � �

Megyeszékhelyek
Nem cigányok 66,5 63,5 59,0 � �
Cigányok 31,8 24,9 12,7 � �
Különbség 34,7 38,6 46,3 � �

Egyéb városok
Nem cigányok 69,5 62,3 60,9 54,9 55,8
Cigányok 30,2 26,0 23,8 12,4 21,0
Különbség 39,3 36,3 37,1 42,5 34,8

Községek
Nem cigányok 65,9 57,4 55,2 47,5 48,7
Cigányok 36,2 25,0 24,5 16,7 10,9
Különbség 29,7 32,4 30,7 30,8 37,8

* Nem tanuló népesség.
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legkisebbek a települések közt a iskolázottsági különbségek, arról tanúskodik, hogy az
adott körzetre jellemzõ általános foglalkoztatási helyzet önállóan is befolyásolja az egyéni
elhelyezkedési esélyeket. A cigányság foglalkoztatási helyzete valóban azért is nagyon
rossz, mert nagy arányban él az ország válságövezeteiben.

Diszkrimináció

Munkaerõ-piaci diszkriminációnak nevezzük azt, ha a munkáltatók azonos minõségû
termelési tényezõket � azonos tudású, egyforma tapasztalattal rendelkezõ és más fontos
szempontokból sem különbözõ munkavállalókat � eltérõ módon értékelnek: különbözõ
eséllyel alkalmazzák, vagy eltérõen fizetik meg õket. A diszkriminatív foglalkoztatási
gyakorlatnak sokféle oka lehet. A legelterjedtebb magyarázat szerint a munkaadók azért
tesznek különbségek különbözõ csoportok egyénei között, mert korábbi tapasztalataik
alapján � akár megalapozottan, akár megalapozatlanul � úgy gondolják, hogy bizo-
nyos csoportokban, még azonos megfigyelhetõ tulajdonságok mellett is, kisebb való-
színûséggel találnak céljaiknak megfelelõ dolgozókat. A tudás, illetve a várható telje-
sítmény megítélése ugyanis rendkívül bizonytalan dolog; a kívülrõl megfigyelhetõ
ismérveken � iskolai végzettség, szakma, gyakorlati idõ stb. � túl számtalan, nehezen
mérhetõ egyéni tulajdonságtól21 is függ. Minél magasabb iskolai végzettséggel betölt-
hetõ állásra, illetve minél magasabb beosztásra pályázik valaki, annál nagyobb tétje
van a megfelelõ egyéni szelekciónak. Nem véletlen, hogy ilyen állások betöltése ese-
tén a munkaadók nem elégszenek meg néhány fontos formális kritérium teljesítésével,
hanem a lehetõ legrészletesebb módon, személyesen is igyekeznek megismerkedni a
jelentkezõkkel (képességvizsgáló teszteket, személyiségteszteket készíttetnek velük, re-
ferenciamunkákat, -intézményeket vagy -személyeket igényelnek tõlük, személyre szó-
ló interjúkat folytatnak le velük stb.). Nyilvánvaló, hogy ez igen költséges felvételi eljá-
rás. Alacsony iskolai végzettséget feltételezõ, beosztotti munkakörökben erre nincs mód.

Ha a munkáltatók statisztikai alapon úgy okoskodnak, hogy � mondjuk: a romák
között � kevésbé találnak céljaiknak megfelelõ dolgozókat, akkor a felvételnél ezt az
információt felhasználják, ha egyszer a költségesebb egyéni szûrõk alkalmazásától, ép-
pen azoknak magasabb költségei miatt eltekintenek. Világosan látni kell: a cigányokkal
szemben alkalmazott munkaerõ-piaci diszkrimináció zömében ilyen � statisztikai � jel-
legû. Nemcsak a munkáltató személyes rokonszenvein vagy ellenszenvein múlik az �
bár olykor az sem elhanyagolható �, hogy alkalmaz-e cigány dolgozókat, hanem az
etnikai hovatartozás mint csoportszintû felvételi szûrõ relatív olcsóságán is. A helyzet
ettõl természetesen csak nehezebb. A statisztikai diszkrimináció ugyanis költségcsök-
kentõ hatású, s ezért � bár erkölcsileg és jogilag igen elítélendõ22 � a munkaadó szem-

21 A kognitív képességek mellett nagyon nagy szerepet játszhatnak a szociális jártasságok: a megbízható-
ság, az együttmûködési készség, a kollegialitás stb. is.

22 Nemcsak erkölcsileg, de jogilag is elítélendõ, hiszen azzal a konkrét személlyel, akivel szemben alkal-
mazzák, méltánytalanul bánnak: bármennyire igaz lehet, hogy az õ csoportjában valamely jártasság
kisebb valószínûséggel fordul elõ, személyesen õ mégis rendelkezhet az alkalmazás feltételéül szabott
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szögébõl ökonómiailag racionális. Még az elõítéletektõl leginkább mentes munkaadó-
nak is meg kell fontolnia, megéri-e számára drága munkaügyi apparátust mûködtetni,
ha egyszer meglehetõs biztonsággal � bár az egyedi tévedések lehetõségével kalkulálva
� képes külsõleg megfigyelhetõ jegyek (például nem, életkor, etnikai hovatartozás) alapján
a jelentkezõket elõzetesen megszûrni.

A munkaadóknak ezekben a statisztikai ítéleteiben elválaszthatatlanul keverednek valós
megfigyelések és durva elõítéletek. Nyilvánvaló, hogy még azonos iskolai végzettség
(és gyakorlati idõ) esetén is igen nagy egyéni különbségek lehetnek a munkavállalók
képességei, tudása, ismeretei és jártasságai között. Az is nyilvánvaló, hogy ezek a kü-
lönbségek valahogy összefüggnek azzal, hogy az illetõ iskolai pályafutása milyen volt.
Azok a fiatalok például, akik túlkorosan, évismétlésekkel, bukásokkal tarkítva (és nyil-
ván rossz jegyekkel) végzik el a nyolc osztályt, várhatóan rosszabb (tanult) képességek-
kel, kisebb tudással, kevesebb jártassággal rendelkeznek, mint azok, akiknek az iskolai
pályafutása simább volt. Ha a romák iskolai pályafutása jellegzetesen nagyobb arányban
tartalmaz ilyen zökkenõket, az � mivel a társadalom széles köreiben ismert információ-
ról van szó � elegendõ muníciót szolgáltathat a csoport egészével szemben támasztható
elõítéletekhez.

Tény, hogy a cigány gyerekek iskolai karrierje a magyarországi átlagot messze meg-
haladó mértékben ilyen buktatókkal tarkított. Így valószínû, hogy két véletlenszerûen
kiválasztott, azonos életkorú nyolc osztályt végzett felnõtt között lesz ilyen különbség,
ha az egyik roma, a másik meg nem. A romák között bizonyosan több lesz az olyan
személy, aki nyolcosztályos végzettségét túlkorosan, évismétlésekkel és rossz jegyeket
gyûjtögetve szerezte meg. Hogy ez valóban így van, azt az 5.9. táblázat adatai is igazol-
ják. (Csak zárójelben jegyezzük meg � mert nem tartozik jelenlegi tárgyunkhoz �, hogy
a cigány gyerekek iskolai pályafutásának gyakori zavaraiért nemritkán magának az ok-
tatási rendszernek a súlyos funkcionális zavarai is felelõsek. Az iskolák hiánya, illetve
az iskolai erõforrások szûkössége a romák által sûrûn lakott kistelepülési kategóriában;
a roma gyerekek iskolai szegregációja, illetve az iskolarendszer általános képtelensége23

arra, hogy megbirkózzon a tanulási gondokkal küszködõ gyerekek problémájával, mind-
ezek a tényezõk maguk is komoly mértékben hozzájárulnak a cigány gyerekek tömeges
iskolai kudarcaihoz és késõbbi � felnõttkori � munkaerõ-piaci sikertelenségéhez.)

De ha van valami alapja ezeknek a statisztikai ítéleteknek, miért nevezzük mégis
elõítéletnek õket? Két oknál fogva is: egyrészt mivel � a hétköznapi szóhasználattal

tudással. Az egyenlõ bánásmód joga megköveteli, hogy vele mint egyénnel, s ne mint egy csoport
tagjával járjanak el. Ugyanakkor az is világosan látszik, hogy ennek a jognak miért olyan nehéz érvényt
szerezni: a gazdasági racionalitás és a méltányos munkaügyi gyakorlat konfliktusban áll egymással.

23 Ez utóbbi szélsõséges példája az, ahogy az iskolai pályafutás tökéletes vakvágányának tekinthetõ kisegítõ
iskolák évrõl évre növekvõ arányban megtelnek cigány gyerekekkel. Borsod megyében például az 1996�
1997-es tanévben a normál általános iskolákban nagyjából 17 százalékot tehetett ki a cigány gyerekek
aránya (saját becslés: Kertesi�Kézdi [1998], 316. o. alapján), addig a kisegítõ iskolákban ez a szám 90
százalék volt (lásd: Loss�Páczelt�Szabó [1998]). Ugyanezek az arányok az 1977�1978-as tanévben 14,3,
illetve 50,6 százalékot tettek ki (Cigány tanulók� [1978], 31. és 43. o.). A roma gyerekek felülreprezen-
tációjának mértéke húsz év leforgása alatt 3,5-szörösrõl 5,3-szorosra nõtt a megye kisegítõ iskoláiban.
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összhangban � elõítéletnek kell neveznünk azt, ha egy egyént csoportjának átlagos vár-
ható tulajdonságai alapján ítélnek meg, akár van alapja a csoportra vonatkozó statiszti-
kai ítéleteknek, akár nincs,24 másrészt pedig azért, mert ha valóban fennállnak is a
szóban forgó statisztikai ítéletekben megfogalmazódó csoportközi különbségek, akkor
sem tudhatjuk, hogy ezek milyen mértékben érintik a várható munkahelyi teljesítmé-

5.9. táblázat
Az 1974/1975., az 1981/1982. és az 1985/1986. tanévben általános iskolába járó cigány és nem
cigány gyermekek hány százaléka volt saját osztályában túlkoros vagy évismétlõ?

Tanév
Csoport Évfolyam

1974�1975 1981�1982 1985�1986

Saját osztályukban túlkorosok aránya
Cigány tanulók 1�4. osztály 55,6 41,6 46,7
Nem cigány tanulók 1�4. osztály 7,4 6,0 9,2
Cigány tanulók 5�8. osztály 62,9 52,7 51,2
Nem cigány tanulók 5�8. osztály 12,5 8,3 9,3

Évismétlõk aránya
Cigány tanulók 1�4. osztály 22,3 16,3 17,4
Nem cigány tanulók 1�4. osztály 1,8 1,7 2,4
Cigány tanulók 5�8. osztály 14,5 13,5 14,4
Nem cigány tanulók 5�8. osztály 1,6 1,5 1,9

Forrás: Cigány tanulók� [1986], 51. és 58. o.

24 Még akkor is, ha a munkáltatónak ez a gyakorlata � saját szempontjából � ökonómiailag racionális.
Egy társadalom ugyanis � politikai képviselõi útján � dönthet úgy is, hogy, mivel erkölcsileg elfogad-
hatatlannak tartja, törvényi szabályozással és megfelelõ jogérvényesítõ intézmények létrehozásával
megdrágítja a munkáltatók részére a csoportszintû szûrõk alkalmazását. Egy alkalmas diszkrimináció-
ellenes törvény megfelelõ szankciók kilátásba helyezésével elriaszthatja a munkáltatók egy részét az
ilyesfajta eszközök alkalmazásától. Noha a magyar jogi szabályozás ettõl még meglehetõsen messze
van (nem is elsõsorban törvényi háttér, hanem inkább a megfelelõ jogérvényesítõ intézmények megte-
remtésének hiánya miatt), biztató kezdeti lépésekrõl azonban beszélhetünk, noha egyelõre csak a civil
szervezetek részérõl. A rejtett diszkrimináció kimutatására ugyanis létezik egy, más országokban jól
bevált módszer (a tesztelési eljárás), amelynek elsõ hazai alkalmazására � épp egy roma származású
ember munkaügyi panasza kapcsán � 1999-ben sor került egy jogvédõ civil szervezet, a Nemzeti és
Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda (NEKI) részérõl. (Lásd Fehér Füzet [1998] és [1999].) Újszerûsége
és fontossága miatt részletesebben ismertetjük a módszer lényegét a NEKI 1998. évi Fehér Füzete
alapján (12. o.): �Ez a � különösen lakás- és munkaügyi problémák feltárására alkalmas � módszer
abból áll, hogy a panaszossal azonos kisebbségi csoporthoz tartozó tesztelõ és egy másik, a kisebb-
ségi csoporthoz nem tartozó, egyébként azonos releváns [megfigyelhetõ � K. G.] képességekkel és
tulajdonságokkal bíró személy ugyanazzal a céllal, azonos kérdésekkel és kéréssel keresi fel a pana-
szolt személyt vagy céget. Amennyiben a panaszt a tapasztaltak megerõsítik, azaz a kisebbséghez
tartozó nem jár olyan eredménnyel, mint tesztelõ társa, és a teszt részletei is arra utalnak, hogy
diszkrimináció történt, úgy jogi eljárást indítunk, amelynek során a tesztelési dokumentumokat és a
tesztelõk tanúvallomását kérjük bizonyítékként felhasználni.� Nyilvánvalóan nagyon sok múlik azon,
hogy egy ilyen próbaper milyen következményekkel jár. A tesztelési eljárások (angolul: audit studies)
legfrissebb tapasztalatairól számol be Heckman�Siegelman [1992], Neumark [1996] és Goldin�Rouse
[1997] írása.
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nyeket. Megfelelõ adatbázis hiányában, tudomásunk szerint, Magyarországon még sen-
ki sem tett kísérletet arra, hogy megmérje a tudás iskolai végzettséggel nem mérhetõ
komponenseinek hatását a munkaerõ-piaci teljesítményekre.25 Különösképpen kérdéses,
hogy alacsony iskolai végzettségek (befejezetlen vagy befejezett általános iskolai vég-
zettségek) esetében kimutathatók-e lényeges teljesítménybeli különbségek a sima, illet-
ve sok zökkenõvel járó iskolai pályafutású emberek között. Márpedig akármilyen kicsik
legyenek is a valóságban ezek a várható különbségek, ha az alapjául szolgáló statisztikai
megfigyelések csoportszintû szûrõvé válnak, a felvételek során pontosan olyan mérték-
ben fognak szelektálni cigány és nem cigány dolgozók között, mintha nagyon nagyok
lennének. Ez egyértelmûen következik a munkaerõ-felvételi szituációt uraló bizonyta-
lanságból és a felvételi döntés igen�nem jellegébõl.

Mindebbõl az következik, hogy bármilyen módon próbáljuk is számszerûsíteni a
diszkrimináció hatását, a mért hatásokban elkerülhetetlenül keveredni fog két összete-
võ: a tudás iskolai végzettséggel és munkaerõ-piaci tapasztalatokkal nem mérhetõ kö-
vetkezménye és a diszkriminatív munkaerõ-piaci gyakorlat hatása. Ez egyenes követ-
kezménye a diszkrimináció mérési technikájának is. Az azonos minõségû munkaerõ
eltérõ értékelését úgy tudjuk ugyanis tetten érni, ha a lehetõségekhez képest a legjobban
specifikáljuk a foglalkoztatási esélyeket meghatározó egyéni és kontextuális összefüg-
géseket, és ily módon gondoskodunk arról a modellrõl, amelynek keretei között a mun-
kaerõ minõségi heterogenitását kontrolláljuk. Amit a rendelkezésünkre álló legjobb
modellel sem tudunk ismert közgazdasági hatásmechanizmusokkal megmagyarázni, azt
a reziduális hatást tekintjük a diszkrimináció (illetve � mint említettük � a nem megfi-
gyelhetõ tudáselemek) következményének.

Mérési kísérletünk eredményeit a 5.10. táblázatban szereplõ foglalkoztatási egyenle-
tek tartalmazzák. Az egyenletek egy sor egyéni változó [nem, életkor, iskolai végzett-
ség, családi háttér (gyermekszám és családi státus)] és a lokális munkaerõpiac állapotát
kifejezõ ismérv � a helyi munkanélküli-ráta � értékeit tartalmazzák. Arra vagyunk kíván-
csiak, hogy e független változók szimultán alkalmazásával milyen mértékû foglalkoztatásie-
sély-különbségeket tudunk a cigány és nem cigány munkavállalók között elõre jelezni.
Minthogy az egyenletekben a referenciahalmazt azok a 30�39 éves, nyolc osztályt vég-
zett, nõtlen és gyermektelen férfiak képviselik, akik alacsony (10 százalék alatti) mun-
kanélküliségi rátájú körzetben élnek, valamennyi elõjelzésünket ehhez a csoporthoz vi-
szonyítva fogalmazzuk meg.

A modell alapján elõre jelzett foglalkoztatási esélyeket a következõk szerint számít-
hatjuk ki. Jelöljük független változóinkat az (1, x1, x2, x3, x4, x5, x6) vektorral26 a követ-

25 Ehhez rendkívül finom adatok szükségesek, például olyan korstandardizált képességteszt-eredmé-
nyek, amelyeket a munkaerõpiacra való belépést megelõzõen vettek fel, továbbá olyan kereseti
adatok, amelyeket a piacra való belépés után jóval késõbb rögzítettek. Magyarán: rendkívül finom
adatokat tartalmazó longitudinális adatbázisra. Ilyen tudomásunk szerint a világon is igen kevés van.
E kevés kivétel egyike az az adatbázis, amelyet egy néhány éve készült, példaértékû tanulmány
dolgozott fel: Neal�Johnson [1996].

26 Az x1 változók indexei az i = 1,�,5 értékei között futnak (0�7 osztály, 8 osztály = ref.,�, felsõfok), az x2
változók indexei a j = 1,�,5 értékek között futnak (�10 százalék = ref., 10�15 százalék,�,25+ százalék
helyi munkanélküli ráta), az x4 változók értékei pedig az r = 1,�,6 értékek között futnak (15�19 éves,�,30�39
éves = ref.,�,55�59 éves).
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164 I. MUNKAERÕ-PIACI HÁTRÁNYOK

5.10. táblázat
A foglalkoztatás valószínûségét elõrejelzõ logit egyenletek
(15–59 éves férfiak és 15–54 éves nõk, nem tanuló népesség)
Függõ változó: foglalkoztatott? igen = 1, nem = 0.

Nem cigányok* Cigányok**

Független változó
koefficiens t

szignifikan-
koefficiens t

szignifikan-
ciaszint ciaszint

Nem �0,409 �14,829 0,000 �0,635 �8,321 0,000
15�19 éves �2,315 �40,088 0,000 �0,716 �5,241 0,000
20�24 éves �1,077 �22,657 0,000 �0,341 �2,984 0,003
25�29 éves �0,684 �14,399 0,000 �0,157 �1,350 0,177
40�54 éves �0,185 �4,946 0,000 �0,140 �1,337 0,181
55�59 éves �1,654 �23,181 0,000 �1,170 �3,705 0,000
0�7 osztály �1,056 �11,976 0,000 �0,801 �8,830 0,000
Szakmunkásképzõ 0,894 24,998 0,000 0,548 5,214 0,000
Középfok 0,816 24,110 0,000 0,948 3,929 0,000
Felsõfok 1,606 28,548 0,000 1,103 1,730 0,084
Gyerekszám �0,259 �15,800 0,000 �0,202 �7,371 0,000
Házas 0,240 6,882 0,000 0,142 1,494 0,135
Munkanélküli-ráta

10�15% �0,095 �3,025 0,002 �0,387 �3,640 0,000
15�20% �0,227 �5,993 0,000 �0,477 �4,612 0,000
20�255 �0,489 �9,072 0,000 �1,021 �7,162 0,000
25�% �0,618 �6,287 0,000 �1,299 �7,838 0,000

Konstans 0,984 18,390 0,000 0,283 1,960 0,050

Log likelihood = �17483,948 Log likelihood = �2265,3674
Esetszám = 32235 Esetszám = 4607
LR χ2 = 8060,52 LR χ2 = 528,62
Prob > χ2 = 0,0000 Prob > χ2 = 0,0000
Pszeudo R2 = 0,1873 Pszeudo R2 = 0,1045

** KSH munkaerõ-felvétel, 1993. szeptember�novemberi hullám.
** MTA Szociológiai Intézetének 1993/94. évi országosan reprezentatív cigányfelvétele.
Megjegyzés: Nem: férfi=0, nõ=1; házas=1, nem házas=0.

kezõ sorrendben: konstans, iskolai végzettség dummyk, helyi munkanélküli ráta dummyk,
nem, életkor dummyk, családi státus, gyermekszám. Jelöljük továbbá a hozzájuk tarto-
zó becsült paraméterértékek vektorát a )�,�,�,�,�,�,�( 6543210 bbbb bbb  vektorral. A referencia-
halmazt a 30�39 éves )0�( 4

4 =b , nõtlen )0�( 5 =b  és gyermektelen )0�( 6 =b  férfiak
)0�( 3 =b  csoportjánál rögzítve, az érdeklõdésünk valódi tárgyát képezõ iskolaivégzettség-

specifikus (i), illetve helyi munkanélküli-rátáktól függõ ( j) foglalkoztatási esélyeket az
alábbiak szerint kaphatjuk meg:
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1655. A CIGÁNY FOGLALKOZTATÁS LEÉPÜLÉSE ÉS SZERKEZETI ÁTALAKULÁSA…

A k,l,m alsó indexek � amelyek három értéket vehetnek fel: c (cigány), n (nem
cigány), illetve . (hiányzó érték) � azt jelölik, hogy a predikcióba bevont konstanshoz
(k), iskolai végzettség (l) változóhoz, illetve helyi munkanélküli-ráta (m) változóhoz
tartozó paramétereket a cigány (c) vagy a nem cigány (n) egyenletbõl vettük-e, vagy
pedig a szóban forgó változó paraméterét a referenciaértéken rögzítettük (.).

A különbözõ ij
klmp�  predikciók segítségével érdekes kísérleti helyzeteket tudunk terem-

teni: megvizsgálhatjuk, hogy különféle feltételezések mellett milyen foglalkoztatási esé-
lyekkel rendelkeznének a munkaerõpiac roma és nem roma szereplõi. A ij

nncp�  feltételes
elõrejelzés például azt számszerûsíti, hogy mekkorák volnának az i-edik iskolai végzett-
ségi fokozatot elért 30�39 éves, nõtlen, gyermektelen cigány férfiak helyi munkanél-
küliségi szintjétõl ( j-tõl) függõ foglalkoztatási esélyei (m = c), ha a munkaerõpiacon
hasznosuló tudásuk formális iskolai végzettséggel mérhetõ és nem mérhetõ kompo-
nenseit pontosan úgy értékelné a piac, mint a nem cigány emberekét. Operacionálisan
ezt úgy biztosíthatjuk, ha a romák elõre jelzett esélyeinek kiszámításakor nem a saját
egyenletük konstansához, illetve iskolai dummyjához tartozó paramétereket vonjuk
be a fenti formulába, hanem a nem cigányokra vonatkozó egyenlet megfelelõ paraméte-
reit (k, l = n).

A szóban forgó feltételes elõrejelzésekbõl leszûrhetõ tapasztalatokat az 5.12. ábra és
az 5.11. táblázat segítségével mutatjuk be. Az 5.11. táblázatban öt különbözõ kísérleti
helyzet eredményét láthatjuk. Az elsõ három sorban a helyi munkanélküli-ráta értékét a
legalacsonyabb szinten rögzítettük, és a nem cigány�cigány esélykülönbségeket egye-
dül a konstansoktól (1.), majd egyedül az iskolai végzettségi paraméterek eltéréseitõl
(2.), végül mind a konstansok, mind pedig az iskolai végzettségi paraméterek (3.) elté-
réseitõl tettük függõvé. A 4.a�4.b sorokban a konstans és az iskolai végzettségi paramé-
ter értékét rögzítettük a nem cigány egyenlet értékén, és egyedül a helyi munkanélküli-
rátáktól tettük függõvé a csoportközi különbségeket. Végül az 5.a�5.b sorokban a helyi
munkanélküli-ráta, a konstans és az iskolai végzettség együttes hatását számszerûsítet-
tük a 8 osztályt, illetve szakmunkásképzõt végzettek esetében.

Az elõrejelzések eredményeit grafikus formában az 5.12. ábra alapján követhetjük
nyomon. Az ábra négy panelje az 5.11. táblázat 3., 4.a, 4.b, illetve 5.a, 5.b sorának
megfelelõ feltételes elõrejelzéseket tartalmazza. Az a) panel az iskolai végzettségtõl és a
konstansoktól együttesen függõ prediktált foglalkoztatási esélyeket mutatja úgy, hogy
közben a helyi munkanélküliségi ráta értékét a legalacsonyabb szinten (�10 százalékon)
rögzítettük. A különbségek � iskolai végzettségtõl függõen � a munkaképes korú romák
97 százalékát magában foglaló alsó három iskolai végzettségi szinten 11�17 százalékot
tesznek ki.27 Mint korábban is hangsúlyoztuk, ebben két hatás keveredik: az adott isko-
lai végzettségeken belüli tudáskülönbségek, illetve a munkaerõ-piaci diszkrimináció
hatása. A két hatást nem tudjuk szétválasztani, habár � mint az az 5.9. táblázat alapján
valószínûsíthetõ � az iskolai végzettségi szinteken belüli tudáskülönbségek hatása sem-
miképpen sem tekinthetõ jelentéktelennek.

Az 5.11. táblázat tanúsága szerint � lásd a táblázat 3. sorát � ebbõl a komponensbõl
aggregált szinten (a legalacsonyabb munkanélküliségû régiókban) mintegy 27 százalék-
nyi foglalkoztatásiesély-különbség adódik a 30�39 éves férfiak csoportján belül a ci-
gány munkavállalók rovására. Az aggregált esélykülönbség mintegy felerészt összeté-
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5.11. táblázat
A 30–39 éves nem cigány és cigány férfiak közti elõrejelzett foglalkoztatásiesély-különbségek* mértéke és tényezõkre
bontása (Oaxaca–Blinder-féle dekompozíció**), a foglalkoztatásiesély-különbségek különféle feltételezett forrásai esetén
(százalék)

Az aggregált
Az aggregált esélykülönbséget 100 százaléknak tekintve

A foglalkoztatásiesély-különbség forrása
esély- 1. dekompozíció*** 2. dekompozíció****

iskolai helyi munka-
különbség

összetétel- paraméter- összetétel- paraméter-
konstans

végzettség nélküli ráta
mértéke

hatás hatás hatás hatás

1. (n, c) (n, n) ref. 26,3 47 53 61 39
2. (n, n) (n, c) ref. 12,2 100 0 85 15
3. (n, c) (n, c) ref. 26,9 46 54 51 49
4.a (n, n) (n, n | i = 8 osztály) (n, c) 8,9 20 80 37 63
4.b (n, n) (n, n | i = szakmunkás) (n, c) 6,3 20 80 44 56
5.a (n, c) (n, c | i = 8 osztály) (n, c) 25,5 7 93 13 87
5.b (n, c) (n, c | i = szakmunkás) (n, c) 27,6 5 95 14 86

**** Az elõrejelzések az 5.10. táblázatban szereplõ cigány és nem cigány foglalkoztatási egyenletek paramétereire támaszkodnak. A feltételes elõre-
jelzésekkel kapcsolatos részleteket lásd a Függelékben!
(n, c) = a nem cigány és cigány foglalkoztatási esélyek kiszámításához a saját egyenletek paramétereit vettük alapul;
(n, n) = mind a cigány, mind a nem cigány esélyek kiszámításához a nem cigány egyenlet megfelelõ paramétereit vettük alapul;
ref.= a szóban forgó változó értékét � a többi kihagyott változóéval együtt � mind a cigány, mind a nem cigány esélyek becslésekor a referenciakate-
gória értékén rögzítettük.
**** A táblázat sorait jelölõ sorszámok a Függelékben szereplõ dekompozíciók képleteinek sorszámaival azonosak. A statisztikai részleteket lásd
ugyanott!
**** Az összetételhatás a nem cigány becsült esélyek értékén mérve.
**** Az összetételhatás a cigány becsült esélyek értékén mérve.
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1675. A CIGÁNY FOGLALKOZTATÁS LEÉPÜLÉSE ÉS SZERKEZETI ÁTALAKULÁSA…

telhatásból származik, nevezetesen abból, hogy a munkaképes korú cigány és nem ci-
gány népesség iskolai végzettség szerinti összetétele igen markánsan eltér egymástól
(5.3. táblázat), az eltérés másik fele a prediktált esélyek iskolatípusonkénti eltéréseibõl
(paraméterhatásból) adódik.28 Az iskolai végzettségtõl függõ aggregált foglalkoztatásiesély-
különbségen belül így a diszkrimináció hatása minden bizonnyal kisebb szerepet játszik,
mint az a hatás, ami a cigányok alacsony iskolázottságából és iskolai végzettséggel nem
mérhetõ, de minden bizonnyal mégiscsak meglevõ tudásbeli hátrányaiból együttesen
adódik.

Másként áll a helyzet a helyi munkanélküliségi ráta hatásával. Noha az összetételha-
tás következményei elsõ látásra nem elhanyagolhatók � amíg a cigányság csaknem egy-
negyede él igen magas (20 százalékosnál nagyobb), s több mint a fele 15 százalékosnál
magasabb munkanélküli-rátájú körzetben, addig a nem cigány népesség zöme (több
mint kétharmada) 15 százalékosnál alacsonyabb munkanélküli-rátájú körzetben él (5.6.
táblázat) �, a cigányok a tapasztaltnál lényegesen kisebb mértékben sínylenék meg a
foglalkoztatási válság következményeit, ha csak olyan mértékben érné õket, mint a meg-
felelõ iskolázottságú nem cigány népességet. A referenciahalmaz itt is a 30�39 éves,
nõtlen és gyermektelen férfiak csoportja. A romák alacsony helyi munkanélküli-ráta
mellett, mind a nyolcosztályos, mind pedig a szakmunkásképzõ végzettség esetén nagy-
jából azonos (16-17 százalék körüli) foglalkoztatási esélyhátránnyal rendelkeznek [lásd
5.12. ábra a) panel]. Ha egy gondolatkísérlet erejéig feltesszük, hogy ezt a 16-17 szá-
zalékos különbséget teljes egészében a munkaerõ nem megfigyelhetõ ismérvek szerinti
minõségkülönbsége okozza, akkor is nehéz lenne az emberitõke-elmélettel összhangban
levõ, racionális választ találni arra kérdésre, hogy milyen oknál fogva nõ meg ez a távol-
ság a helyi foglalkoztatási helyzet romlásának függvényében. Az a tény, hogy a körzeti
munkanélküli-ráták értékének emelkedésével az olló egyre tágabbra nyílik � lásd az 5.12.
ábra b)�c)�d) paneljét �, arról tanúskodik, hogy a cigányokat összehasonlíthatatlanul
jobban sújtja a helyi gazdaság depressziója, mint a velük azonos nemû, életkorú, iskolai
végzettségû, családi helyzetû nem cigány embereket. Ezek a különbségek igen tekinté-
lyes mértékûek: a nyolcosztályos végzettségûek esetén a 16 százalékos bázishoz képest
az olló a legmagasabb munkanélküli-rátájú körzetekben 32 százalékosra [lásd c) panel],
a szakmunkásképzõt végzettek esetében pedig 17 százalékos bázisról 40 százalékosra
[lásd d) panel] nyílik. Nehéz ezt másként, mint a foglalkoztatási diszkrimináció jeleként
értékelni. Adataink arra utalnak, hogy a foglalkoztatási diszkrimináció az ország azon
körzeteiben erõs, ahol nagy a verseny az alacsony iskolázottságot feltételezõ állások
iránt, és ahol az alacsony iskolázottságú többség foglalkoztatási gondjai legkönnyebben
a cigány álláskeresõk rovására enyhíthetõk.29

27 A középfokon 8, a felsõfokon 13 százalékos az eltérés.
28 Az alkalmazott dekompozíciós eljárás leírása a Függelékben található meg.
29 Az ilyen körzetekben gyakran a cigány népesség részaránya is magasabb, mint az országos átlag: lásd

ezzel kapcsolatban jelen kötet 2. tanulmányának függelékeként közölt térképeket!
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5.12. ábra
30–39 éves férfiak elõrejelzett foglalkoztatási esélyei százalékban (az 5.10. és az 5.11. táblázat alapján számolva)

a)

c)

b)

d)

0

0

0

0

20

20

20

20

40

40

40

40

60

60

60

60

80

80

80

80

100

100

100

100

0–7 osztály

–10

–10

–10

8 osztály

10–15

10–15

10–15

Szakmunkás

15–20

15–20

15–20

Középfokú

20–25

20–25

20–25

Felsőfokú

25–

25–

25–

Nem cigány

Cigány

Nem cigány
Cigány

Nem cigány

Cigány

Nem cigány

Cigány

Szakmunkásképző

8 osztály

a) A konstansok és az iskolázottsági hozamok együttes hatása (3)
b) 4.a) b)

c) a)

d) b)

A helyi munkanélküliségi ráta hatása, a konstans és a megfelelő iskolázottsági hozamok a nem cigány egyenlet értékein rögzítve [ és ]
A helyi munkanélküli-ráta, a konstans és az iskolai végzettség együttes hatása 8 osztályos iskolai végzettség esetén [5. ]
A helyi munkanélküli-ráta, a konstans és az iskolai végzettség együttes hatása szakmunkásképző iskolai végzettség esetén [5. ]
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ÖSSZEGZÉS

Tanulmányunk munkatörténeti adatokra támaszkodva megpróbálta nyomon követni a
cigányság munkaerõ-piaci kiszorulását az 1984 és 1994 között eltelt tíz évben. Egy
kvázi-keresztmetszeti makromodell segítségével kimutattuk, hogy a munkaképes korú
(nem nyugdíjas és nem tanuló) roma népesség foglalkoztatása a korábbi 75 százalékos
szintrõl 30 százalékra esett vissza. Kimutattuk továbbá azt is, hogy a kilencvenes évek
közepére a romák számára nemcsak rendkívül alacsony szintû, de egyszersmind magas
ki- és beáramlásokkal is jellemezhetõ, instabil � harmadik világra jellemzõ � foglalkoz-
tatási minta van kialakulóban. Nemcsak az történt, hogy a romák zöme a magyar társa-
dalom átlagát messze meghaladó mértékben veszítette el egyszer és mindenkorra az
állását, és szorult ki végleg a munkaerõpiacról, de az a kevés ember, aki képes volt
valamilyen szinten megkapaszkodni a munkaerõpiacon, ezt nagyrészt úgy tudta csak
megtenni, hogy közben kénytelen volt lemondani a folyamatos foglalkoztatás esélyei-
rõl. Az instabil foglalkoztatás általánossá válása miatt a munkával rendelkezõk jelentõs
részét is elérte a társadalmi dezintegrálódás: a rendszeres munka hiánya egyben a rend-
szeres életvitel hiányát, filléres megélhetési gondokat, valamint az állami szociális jutta-
tások és a vállalati szociális ellátások alacsonyabb szintjét � bizonyos esetekben e jutta-
tásokra való jogosultság teljes elvesztését � is jelenti.

A munkaerõ-piaci kiszorulás folyamatát, a teljes és a cigány népesség összehasonlí-
tásával, megpróbáltuk folyamatában is, az egyéni életpályák mentén nyomon kísérni.
Megállapítottuk, hogy a cigány népesség és a teljes népesség közötti foglalkoztatási olló
hallatlan mértékû kinyílása nem kizárólag összetételhatások következménye. Nem csu-
pán arról van szó, hogy a romák a népesség egészéhez képest sokkal iskolázatlanabbak,
s ezért következett be a népesség egészét messze meghaladó mértékû állásvesztésük.
Gyanúink szerint ebben a területi hátrányok mellett a foglalkoztatási diszkrimináció is
szerepet játszik. A pályakezdõk, illetve korai nyugdíjazottak problémáját elemezve rá-
mutattunk néhány erre utaló összefüggésre. Kimutattuk azt is, hogy a cigány népesség
kiszorulása, korai nyugdíjazások formájában a nyolcvanas évek második felében, az
állítólagos teljes foglalkoztatottság idején már teljes gõzzel megindult. A gazdasági vál-
ság foglalkoztatási következményei legelõször a romákat sújtották, jóllehet egyetlen
olyan vállalat vagy iparág sincs azon vállalatok vagy iparágak sorában, melyeket elõ-
ször elért a válság, ahol a cigány munkavállalók részaránya olyan magas lehetett, ami
ezt indokolná.

Végezetül: egyéni szintû, keresztmetszeti adatokra támaszkodva, megpróbáltuk az
alacsony szintû foglalkoztatás jellemzõ okait � az iskolázatlanságot, a területi hátrányo-
kat és a diszkriminációt � fölmérni. A foglalkoztatás valószínûségét elõrejelzõ egyenle-
tek segítségével kimutattuk, hogy az iskolai végzettségtõl függõ foglalkoztatási esélykü-
lönbségek mintegy fele összetételhatásra � a roma és nem roma népesség eltérõ iskolá-
zottsági összetételére � vezethetõ vissza. A területi hátrány problémáját elemezve, arra
a következtetésre jutottunk, hogy noha az összetételhatás következményei itt sem elha-
nyagolhatók, a területi hátrányok messze nagyobb arányban sújtják a cigányokat, mint
a velük azonos tulajdonságú nem cigány embereket. Nehéz ezt másként, mint a foglal-
koztatási diszkrimináció jeleként értelmezni.
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A romák foglalkoztatási és szélesebben értelmezett életesélyeit tehát alapvetõen há-
rom tényezõ rontja: az iskolázatlanság, a területi hátrány és a diszkrimináció. A terápiá-
nak is erre a három tényezõre kell irányulnia. Jelen sorok szerzõje az elmúlt években
két ízben is kísérletet tett terápiás javaslatainak átfogó megfogalmazására.30  Minthogy
az azóta eltelt öt évben ezekbõl a javaslatokból semmi sem valósult meg, javaslatainkat
továbbra is érvényesnek tekintjük.
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FÜGGELÉK

A foglalkoztatási esélykülönbségek Oaxaca�Blinder-féle felbontása az alábbiak szerint
történik. Jelöljük a cigány (c), illetve nem cigány (n) népesség iskolai végzettség (i),
illetve helyi munkanélküli-ráta (j) szerinti összetételét ij

cf , illetve ij
nf  szimbólumokkal.
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A prediktált foglalkoztatási esélyeket ij
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az elõrejelzésbe bevont iskolai végzettségi dummyt, j (j = 1,�,5) a helyi munkanélkü-
li-ráta megfelelõ dummy változóját; k, l és m indexek � melyek csak két értéket vehet-
nek fel: c = cigány, n = nem cigány � pedig azt jelölik, hogy a predikcióba bevont
konstans (k), iskolai végzettség (l), illetve helyi munkanélküliség (m) változóihoz tarto-
zó paramétereket a cigány (c) vagy a nem cigány (n) egyenletbõl vettük-e vagy pedig a
szóban forgó változó paraméterét a referenciaértéken rögzítettük (.) . A prediktált fog-
lalkozási esélyek pontos képlete az alábbi:
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nncp�  elõrejelzés például azt számszerûsíti, hogy az i-edik iskolai végzettségi foko-

zatot elért 30�39 éves nõtlen, gyermektelen cigány férfiak helyi munkanélküliség-szint-
jétõl függõ foglalkoztatási esélye mekkora volna, ha a szóban forgó esély kiszámítása-
kor a nem cigány egyenlet konstansát és iskolai végzettségi hozamát vennénk alapul
(vagyis: ha a munkaerõpiacon hasznosuló tudás formális iskolai végzettséggel mérhetõ
és nem mérhetõ részét a piac pontosan úgy értékelné, mint a nem cigány emberekét).

Ekkor, felhasználva az iménti eljárással kiszámított prediktált foglalkoztatási esélye-
ket, valamint a cigány és nem cigány népesség megfelelõ részpopulációinak iskolai
végzettség, illetve helyi munkanélküli-ráta szerinti összetételét, az iskolai végzettségtõl
függõ aggregált foglalkoztatásiesély-különbségeket az 1., a 2. és a 3. képletnek megfe-
lelõ módon, a helyi munkanélküli-ráta értékétõl függõ foglalkoztatási esélykülönbsége-
ket pedig a 4.a és 4.b, illetve és az 5.a és 5.b képleteknek megfelelõen bonthatjuk
komponensekre. Az elsõ komponens minden esetben az összetétel-különbségbõl fakadó
hatást, a második komponens pedig az eltérõ paraméterértékekbõl adódó hatást méri.
Valamennyi esetben kétféle dekompozíciót alkalmazunk: az 1. dekompozíció esetében a
nem cigány becsült esélyek értékén mérjük az összetételhatást, a 2. dekompozíció ese-
tében pedig a cigány becsült esélyek értékén mérjük ugyanazt.
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A 4.a és az 5.a felbontás esetében a megoszlásokat és a prediktált esélyeket a nyolc
osztályt végzettek csoportjára (i = 2), a 4.b és az 5.b felbontás esetében pedig a szak-
munkásképzõt végzettekre (i = 3) számítjuk ki.

Az elõrejelzett foglalkoztatási esélyeket az 5.10. táblázat logit egyenleteinek para-
méterei alapján számítottuk ki; a megoszlásokat szintén az egyenletek alapjául szolgáló
adatbázisokból kaptuk meg. A megoszlások kiszámításakor esetszámproblémák miatt a
következõ egyszerûsítésekkel éltünk: az 1., a 2. és a 3. képleteknél a 10 százaléknál
alacsonyabb helyi munkanélküli-rátájú körzetben élõ, 30�39 éves férfiak iskolai vég-
zettség szerinti megoszlását vettük alapul (tehát családi státus és gyermekszám alapján
nem bontottuk tovább a népességeket); a 4.a és az 5.a képleteknél a 30�39 éves, nyolc
osztályt végzett férfiak helyi munkanélküli-ráta szerinti megoszlását vettük alapul (tehát
családi státus és gyermekszám alapján itt sem bontottuk tovább a népességeket); végül a
4.b és az 5.b képletek esetében a szakmunkásképzõt végzett férfiak helyi munkanélküli-
ráta szerinti megoszlását vettük alapul (a családi státus és a gyermekszám figyelmen
kívül hagyása mellett itt a korcsoportot sem tudtuk tekintetbe venni). Ezek az egyszerû-
sítések némi torzítással járnak, bár � fõként az 1. és 2., 3., a 4.a és az 5.a képletnél � a
torzítás mértéke nem lehet túlságosan nagy.
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6. ROMA FOGLALKOZTATÁS
AZ EZREDFORDULÓN
A rendszerváltás maradandó sokkja

A rendszerváltás bõ öt évében a roma népesség foglalkoztatása drámai módon összeom-
lott. 1993-ra a rendszerváltás elõtt foglalkoztatottak fele elveszítette az állását, és kevés
jel utalt akkoriban arra, hogy a munkaerõpiacról kiszorult, illetve az újonnan piacra
lépõ generációk képesek lennének ezen a helyzeten változtatni. A magyarországi mun-
kaerõpiac 1995 óta alapvetõ változásokon ment keresztül. A gazdasági növekedés a
kilencvenes évek második felében megindult, és azóta (kisebb megingásokkal) töretle-
nül tart. Az átmenet véget ért. A gazdaság megújulása lassan növekvõ foglalkoztatáshoz
vezetett. Ám a foglalkoztatás szerkezeti átrendezõdése nem kedvezett az alacsonyabb
iskolázottságú népességnek: az iskolázatlan � általános iskolánál magasabb végzettség-
gel nem rendelkezõ � munkaerõ foglalkoztatási részesedése 1995 és 2004 között tíz
százalékkal visszaesett (Fazekas [2004] 236�237. o.) Vajon sikerült-e e mind merede-
kebbé váló lejtõn a hazai cigányságnak megkapaszkodnia? Ez a tanulmány azt igyekszik
az ezredforduló óta elérhetõvé vált új empirikus bizonyítékok segítségével megvizsgál-
ni, hogy történt-e valami érdemleges változás a kilencvenes évek eleje óta a hazai ci-
gányság foglalkoztatási helyzetében. Milyen állapot stabilizálódott a romák számára az
ezredvégre megszilárdult magyar munkaerõpiacon? Hogyan fest a helyzetük a velük
összehasonlítható képzettségû átlagos magyar dolgozók helyzetéhez képest?

Magyarországon 1994 és 2003 között semmiféle országos reprezentativitású rend-
szeres adatgyûjtés nem folyt a roma népesség helyzetérõl. Az elmúlt tíz év egyetlen
magyar kormányzata sem tartotta fontosnak, hogy rendszeres információk gyûjtésével
bizonyosodjon meg a legnagyobb lélekszámú hazai kisebbség helyzetében bekövetke-
zett változásokról. Az, hogy ezeket a kérdéseket ma a válaszadás reményében felvethet-
jük, egyedül annak köszönhetõ, hogy 2003-ban � akárcsak tíz évvel korábban � kutatói
magánkezdeményezésbõl reprezentatív adatfelvétel született a roma népesség helyzeté-
rõl. A notórius kormányzati kötelességmulasztást és tehetetlenkedést1 megelégelve (akár-

1 A probléma továbbra is megoldatlan. A hazai statisztikai adatgyûjtés rendszerének továbbra sem része
az, hogy miként, milyen rendszerességgel, milyen pénzügyi forrásokból, mely szervezeteknek kell a
hazai cigányság helyzetérõl adatokat gyûjteni. Erre még tervek sem állnak rendelkezésre. A helyzet
groteszk voltára mi sem jellemzõ jobban, hogy miközben az EU-csatlakozást követõen a minisztériu-
mok és a fõhatóságok sorozatban kérik fel a hazai kutatóintézeteket � a romák helyzetét is érintõ �
indikátorok készítésére (sõt: idõsorok összeállítására), semmilyen lépést nem tesznek annak érdeké-
ben, hogy ezen indikátorok alapjául szolgáló adatok elõállításához a legelemibb feltételeket biztosít-
sák. Az ezzel kapcsolatos zavarodottság ékes példája az, amikor jelen sorok szerzõjének egy kormány-
zati fõhivatalnok kifejtette, hogy végsõ soron nincs is szükség arra, hogy adatokat gyûjtsünk a hazai
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csak a rendszerváltást követõen, 1993-ban), ezúttal is Kemény István állt a kezdemé-
nyezés élére, és kis költségvetésbõl, nagy nehézségek árán � a szükségesnél kisebb
(1 százalékos) mintán, valamint a szükségesnél kevesebb témát átfogó módon � ismét
reprezentatív felvételt készített. Az új adatfelvétel nyomán részletes beszámoló készült
� többek között � a foglalkoztatás kérdéseirõl is.2 Az itt következõ tanulmány a Kemény
István és munkacsoportja által összegzett megfigyelésekbõl indul ki, az azok mögött
feltárható finomabb összefüggések megfogalmazására tesz kísérletet.

Tanulmányunk fókuszában a mai roma népesség derékhada, az 15�49 éves korosz-
tály áll. Az 1993. évi vizsgálat retrospektív munkatörténeti adatait3 és a 2003. évi felvé-
tel keresztmetszeti adatait összerakva, próbáljuk � a rendelkezésre álló rendkívül töre-
dékes információkból � megrajzolni a mai helyzet megbízhatónak tûnõ képét.4

AZ ALACSONY SZINTÛ FOGLALKOZTATÁS ÁLLANDÓSULÁSA

A foglalkoztatás leépülésérõl tanúskodó legalapvetõbb adatokat az 6.1. táblázatban fog-
laltuk össze. Az ismert összefüggések szerint a roma foglalkoztatás eróziója már a rend-
szerváltás elõtti fél évtizedben megkezdõdött: 1984 és 1989 között nem kevesebb, mint
10 százalékkal csökkent a 15�49 éves romák körében a munkával rendelkezõk aránya.
A rendszerváltás drámai évei alatt ezt viharos sebességû állásvesztési hullám követte. Az
állásban levõk több mint 35 százaléka (a férfiak 45, a nõk 30 százaléka) kiszorult a foglal-
koztatásból. Hogy pontosan mi történt 1993 és 2003 között, azt nem tudhatjuk. Az azon-
ban bizonyos, hogy az ezredforduló körüli évekre nem nagyon módosultak az 1993 körüli
években kialakult rendkívül alacsony foglalkozási arányok. 2003-ban nagyjából ugyan-
olyan százalékban rendelkeznek a cigány munkavállalók munkával, mint tíz évvel azelõtt.

roma kisebbség helyzetérõl, hiszen a korszerû (EU-konform) támogatási szakpolitikák és intézkedések
nem is lehetnek etnikai szemléletûek. Mintha ez a két dolog � rendszeres információk gyûjtése és a
gyakorlati társadalompolitikai intézkedések mikéntje � egymást valamiféle kényszerpályára sodorná!

2 Lásd: Kemény�Janky [2003] és Kemény�Janky�Lengyel [2004]. E helyütt szeretnék köszönetet mon-
dani Kemény Istvánnak, Janky Bélának és Lengyel Gabriellának azért, hogy az általuk igen nagy
munkával elkészített adatfelvétel fájljait nagyvonalúan a rendelkezésemre bocsátották.

3 A foglalkozástörténeti adatok használatát illetõen fel kell hívnunk a figyelmet egy statisztikai problé-
mára. Amikor retrospektív adatokból következtetünk múltbeli keresztmetszeti állapotokra, akkor elke-
rülhetetlenül csak olyan egyének beszámolóit vehetjük alapul, akik az adatfelvétel idõpontjában élet-
ben vannak, és beszámolhattak múltbeli munkaerõ-piaci helyzetükrõl. Vagyis az így nyerhetõ kereszt-
metszeti becslések a halálozásokból adódóan torzítottak. E torzítások iránya azonban jól ismert. Egyrészt
a halálozás valószínûsége életkorfüggõ (az idõsebbek halálozási rátái magasabbak). Ezért a torzítás
annál nagyobb, minél távolabbi múlt eseményeit rekonstruáljuk jelenben élõ egyének beszámolóiból.
Másrészt a halálozás valószínûsége inverz összefüggésben áll az iskolai végzettséggel és ezen keresztül
a foglalkoztatás esélyével. Ezért arra számíthatunk, hogy minél távolabbi múlt foglalkoztatási arányait
próbáljuk rekonstruálni a ma is élõ idõsebb kohorszok beszámolóiból, annál inkább felülbecsüljük a
múltbeli foglalkoztatási arányokat.

4 Jelen tanulmány egyenes folytatása kötetünk 5. tanulmányában ismertetett vizsgálódásnak, amely az
1993�1994. évi romafelvétel munkatörténeti adataiból rekonstruálta a hazai roma népesség kiszorulá-
sát a munkaerõpiacról.
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6.1. táblázat
A foglalkoztatottak százalékos aránya a 15–49 éves romák körében 1984 és 2003 között
(a referenciacsoportok nem tartalmazzák a nappali tagozatos tanulókat és a nyugdíjazottakat)

Év Férfiak Nõk Együtt

1984 95 61 77
1989 85 53 67
1993 39 23 31
2003 38 20 29

Forrás: 1993. és 2003. évi reprezentatív romafelvétel.

6.2. táblázat
A nyugdíjazottak százalékos aránya a nem nyugdíjas korú (15–49 éves) roma népesség körében
1993-ban és 2003-ban (a referenciacsoportok nem tartalmazzák a nappali tagozatos tanulókat)

Férfiak Nõk
Korcsoport

1993 2003 (2) � (1) 1993 2003 (2) � (1)(éves)
(1) (2) (3) (1) (2) (3)

15�19 1,4 0,9 �0,5 0,8 0,0 �0,8
20�24 3,3 2,2 �1,1 1,3 3,9 +2,6
25�29 3,2 4,7 +1,5 2,5 4,7 +2,2
30�34 8,5 7,7 �0,8 7,5 5,0 �2,5
35�39 10,3 9,6 �0,7 13,3 5,3 �8,0
40�44 16,9 17,6 +0,7 18,4 12,9 �5,5
45�49 35,3 26,7 �8,6 35,4 29,2 �6,2

15�49 8,7 9,3 +0,6 8,7 7,9 �1,2

Forrás: 1993. és 2003. évi reprezentatív romafelvétel.

A történet jól ismert része az is, hogy a korai nyugdíjazás � lásd 6.2. táblázat �
lényeges eleme volt a roma foglalkoztatás leépülésének (lásd e kötet 153�155. oldala-
it). A rendszerváltás idején, illetve a rendszerváltást megelõzõ években a romák köré-
ben a korai nyugdíjazás gyakorlata hihetetlen méreteket öltött. Ennek jeleit láthatjuk a
6.2. táblázat 1993 adatait rögzítõ oszlopában. Új információ azonban az, hogy ez a
trend nem fordult meg az ezredforduló idejére sem. Noha a 45�49 éves generáció ab-
szurd � egyharmados arányt is meghaladó � korai nyugdíjazottsága jelentõsen enyhült
(különösen a férfiaknál), cserébe viszont a nyugdíjazottak aránya megnõtt néhány fiata-
labb (és népesebb) korcsoportban. A két hatás egyenlegeként a 15�49 éves kohorszban
szinte semmi sem változott 1993 és 2003 között. A korai nyugdíjazás mértéke is stabi-
lizálódott: a férfiak körében ma is nagyjából 9, a nõk körében pedig továbbra is nagyjá-
ból 8 százalék körül alakul azon nyugdíjkorhatár alatti személyeknek az aránya, akik
nyugdíjban vannak. A továbbiakban a korai nyugdíjazás problémáját kizárjuk az elem-
zésbõl, és figyelmünket a 15�49 éves korcsoport nyugdíjasokat nem tartalmazó részé-
nek foglalkoztatási helyzetére összpontosítjuk.

06 -- Roma foglalkoztatás az ezredfordulón.p65 2005.04.19., 23:47175



176 I. MUNKAERÕ-PIACI HÁTRÁNYOK

15–19

0–7 oszt 0–7 oszt

15–1920–24 20–2425–29

8 oszt 8 oszt

25–2930–34 30–3435–39

szakmk szakmk

35–3940–44 40–4445–49

közép+ közép+

45–49

0

0

0

0

20

20

20

20

40

40

40

40

60

60

60

60

80

80

80

80

100

100

100

100

1984 1989 1993 2003

Korcsoport szerint, férfiak

Iskolai végzettség szerint, férfiak

Korcsoport szerint, nők

Iskolai végzettség szerint, nők

Nem sok változást tapasztalunk akkor sem, ha korcsoport és iskolai végzettség szerinti
bontásban vesszük szemügyre a problémát (6.1. ábra). A nagy változásra 1989 és 1993
között került sor; azóta pedig mintha megállt volna az idõ. Megfigyelhetõ még az iskolai
végzettségtõl függõ foglalkoztatási gradiens meredekebbé válása (mindenekelõtt a férfiak
körében). A romák itt egyértelmûen az országos trendet követik: egy szakadék nyílt meg
náluk is az iskolázatlan és az iskolázottabb dolgozók foglalkoztatási esélyei között.

A RENDSZERVÁLTÁS MARADANDÓ SOKKJA

Az 1993. évi romafelvétel munkatörténeti blokkja alapján rekonstruálható volt azoknak
az akkor még fiatal (1984-ben 20�39 éves) embereknek a sorsa, akiknek az életpályáját
a rendszerváltás derékba törte (lásd jelen kötet 147�148. oldalait). A 2003. évi felvétel

A referenciacsoportok nem tartalmazzák a nappali tagozatos tanulókat és a nyugdíjazottakat.
Forrás: 1993. és 2003 évi reprezentatív romafelvétel.

6.1. ábra
A foglalkoztatottak százalékos aránya a romák körében korcsoport és iskolai végzettség szerinti
bontásban, 1984-ben, 1989-ben, 1993-ban és 2003-ban
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lehetõséget nyújt arra, hogy ennek a kohorsznak az életpályáját tovább kövessük.5 Kont-
rollként � még korábban � egy sor nagymintás keresztmetszeti felvételbõl létrehoztunk
egy, a népesség egészének a helyzetét követõ korcsoportos kvázipanelmintát.6 A kont-
rollcsoport adatait is kiegészítettük 2003. évi friss adatokkal.7 A 6.2. ábra grafikonjai e
két sokaság adatait alapul véve, azt kísérik figyelemmel, hogy az adott életkorú � roma,
illetve teljes népességbeli � csoport hány százalékának sikerült az évek során megõriz-
nie foglalkoztatotti státusát.

6.2. ábra
Az 1984-ben 20–39 éves generáció foglalkozási életpályája 1984 és 2003 között
(a kohorsz hány százalékának volt munkája az adott évben?)

5 Az 1993�1994. évi felvételben a retrospektív foglalkozástörténeti információk alapján az 1984 és 1994
közötti évek mindegyikére valamennyi megkérdezett személy esetében egy pillanatfelvételt készítet-
tünk, amely rögzítette a szóban forgó személy év végi aktivitási státusát. Ezeket az adatokat kiegészít-
ve a 2003. évi adatfelvétel megfelelõ számú korévvel elcsúsztatott korcsoportjának adataival, a kiindu-
ló (1984-ben 20�39 éves) kohorszra nézve egy kvázipanelmintát hoztunk létre. A 6.2. ábrát és az 1.
függelék ábráit ebbõl az adatfájlból állítottuk elõ.

6 Az 1984. évi mikrocenzus, az 1987. és 1989. évi KSH háztartásfelvétel, az 1990. évi népszámlálás, az
1991. évi KSH háztartásfelvétel és az 1992�1994. évi KSH munkaerõ-felvételek mintáit használtuk.
A számítás részleteirõl lásd lásd jelen kötet 5. tanulmányát.

7 A 2003. évi KSH munkaerõ-felvétel harmadik negyedévi hullámát használtuk erre.
8 Az 1. függelék grafikonjai, amelyek nem és iskolai végzettségi csoportok mentén bontják meg a szó-
ban forgó korcsoportot, pontosan ugyanezt a képet mutatják.

Férfiak Nők

1984 19841989 19891994 19942003 2003

0 0

20 20

40 40

60 60

80 80

100 100

Népesség
Népesség

Cigány népesség
Cigány népesség

Forrás: 1993. és 2003 évi reprezentatív romafelvétel; népesség: a 6. és 7. lábjegyzetben felsorolt nagymin-
tás országos adatfelvételekbõl képzett korcsoportos kvázipanel.

Jól látható, hogy nem volt visszaút a kilencvenes években azok számára, akik az
állásvesztések nagy hullámában, 1989 és 1993 között kihullottak a munkaerõpiacról.
Az 1984-ben 20�39 éves roma kohorsz az ezredforduló idején is változatlan mértékben
hordozza magával azt a hátrányt, amit a rendszerváltás idején, néhány év alatt saját
magához, illetve a népesség egészéhez képest felhalmozott.8
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A fiatalabb roma generációk helyzete sem jobb. Mint a 6.3. táblázat adatai mutatják,
a 2003-ban 20�39 éves, fiatal roma férfiak relatív foglalkoztatási helyzete a népesség
hasonló korú és iskolázottságú képviselõihez képest relatíve rosszabb, mint 20 évvel
idõsebb társaik relatív helyzete volt. A mai 20�39 éves roma nõk relatív lemaradása
nagyjából ugyanakkora, mint a húsz évvel ezelõtti hasonló korúaké. Úgy tûnik: a fiata-
lok ismétlik a rendszerváltás idején tartós állástalanságba sodródott idõsebb társaik sor-
sát. A rendszerváltás foglalkoztatási sokkja a romák minden generációja számára tartós-
nak bizonyult.

A FOGLALKOZTATÁS INSTABILITÁSÁNAK JELEI

Milyen mechanizmusok biztosítják az alacsony szintû foglalkoztatás újratermelõdését?
Statisztikailag ez a következõ kérdések tisztázását jelenti. Ha a jelenlegi állapotot állan-
dósult állapotnak tekinthetjük (vajon annak tekinthetjük-e?), akkor azt a foglalkoztatás-
ból való kilépések, illetve a foglalkoztatásba való belépések azonos szintjei termelik
újra. A be- és kilépések szintje azonban lehet egyaránt magas és alacsony (Hall [1972],
Marston [1976]). Ha ki- és belépési ráták alacsonyak, akkor kicsi a cserélõdés, és hosszúak
a foglalkoztatási periódusok. Alacsony ugyan a mindenkori foglalkoztatás szintje, de
stabil. Egy másik lehetõség az, ha az alacsony szintû foglalkoztatás magas ki- és belépé-

6.3. táblázat
A roma népesség relatív foglalkoztatottsága, korcsoportosan 2003-ban (százalék)
(nappali tagozatos tanulók nélkül)

Szakmunkásképzõt vagy
Korcsoport/ Nyolc osztályt végzettek

szakiskolát végzettek
/relatív

népesség romák diff: népesség romák diff:különbség
(n) (r) (n) � (r) (n) (r)  (n) � (r)

Férfiak
(1) 20 � 39 65,8 36,9 28,9 86,3 44,6 41,7
(2) 39 � 58 56,0 31,9 24,1 72,6 38,6 34,0
Diff: (1) � (2) 9,8 5,0 4,8 13,7 6,0 7,7
Diff in diff %* � � 18,1 � � 20,3

Nõk
(1) 20 � 39 39,4 17,9 21,5 59,7 35,9 23,8
(2) 39 � 58 49,3 27,9 21,4 65,1 40,9 24,8
Diff: (1) � (2) �9,9 �10,0 0,1 �5,4 �5,0 �1,0
Diff in diff %* � � 0,5 � � �4,1

* A Diff: [(n) � (r)]-et a 20�39 csoport esetében d1-gyel, 39�58 esetében d2-vel jelölve, Diff in diff % = 
100 × [(1) � (2)]/[(d1 + d2)/2].
Megjegyzés: a nyugdíjazottak itt benne vannak a nem foglalkoztatottak között.
Forrás: 2003. évi reprezentatív romafelvétel (romaadatok), KSH munkaerõ-felvétel, 2003. harmadik
negyedév (országos adatok).
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si rátákkal9 párosul. Ilyenkor a munkavállalói állomány cserélõdése gyors, és a munka-
vállalási periódusok rövidek. A foglalkoztatás nemcsak alacsony szintû, de rendkívül
instabil is.10 Az alábbiakban igazolni próbáljuk, hogy a romák foglalkoztatását az ezred-
fordulón ez az utóbbi eset jellemzi.

Ilyen helyzet adódhat alapvetõen keresleti, illetve kínálati okokból. Keresleti okok
termelik újra az instabil foglalkoztatást akkor, ha az adott populáció számára nyitva álló
munkalehetõségek rendkívül instabilak: ha az állások keletkezése és megszûnése igen
gyors, ha maguknak az álláshelyeknek az élettartama rendkívül rövid. Ha kínálati okok
a meghatározóak, akkor arról van szó, hogy egy réteg életformájának vagy alternatív
lehetõségeinek inkább a rendszertelenebb munkavállalás felel meg igazából, jóllehet
más � stabilabb � munkavállalási formák is elérhetõk lennének a számára. Ez utóbbi
eshetõségre példaként hozhatók fel a hetvenes-nyolcvanas évek, kisgazdasági háttérrel
rendelkezõ, idényjellegû munkákat végzõ dolgozói, akik a korszakra jellemzõ általános
munkaerõ-túlkereslet idõszakában a környezetükben levõ állami nagyvállalatokba való
gyakori ki- és belépés stratégiáját követték.11 A rendszerváltás utáni idõszakban, amikor
a képzetlenek iránti kereslet folyamatosan csökken,12 egy ilyen, munkakínálat által ve-
zérelt foglalkoztatási instabilitás nehezen képzelhetõ el. A továbbiakban megpróbáljuk
összegyûjteni mindazokat a tényeket, amelyek arra utalnak, hogy a romák foglalkozta-
tásának instabilitása szélsõségesen nagy, és hogy ez az instabilitás alapvetõen keresleti
okokra vezethetõ vissza. E keresleti okok között kitüntetetten fontos szerepet tölt be a
hazai jóléti rendszer mára megszilárdult mûködési gyakorlata. A folyamatok hátterében
meghúzódó mechanizmusok a munkaerõpiac jól elhatárolható alsó szegmensébe szorít-
ják be a roma munkavállalókat. Társadalomalatti létezésük fontos forrása ez.

Az alkalmazás következõ jellegzetességeit fogjuk közelebbrõl szemügyre venni: az
állásvesztési arányokat, a foglalkozási szerkezet sajátosságait, valamint az informális
szektor és a jóléti rendszer által számukra biztosított állások súlyát, értékét és jelentõségét.

A foglalkoztatási instabilitás egyik tünete az, ha az adatok arról tanúskodnak, hogy a
munkával rendelkezõk személye merõben esetleges: ha egy másik idõpontban figyel-

9 A foglalkoztatásból való kilépési rátát, illetve a foglalkoztatásba való belépési rátát � éves szintû
állapotváltozásokkal mérve � a mindenkori bázisidõszaki foglalkoztatási szint százalékában határoz-
zuk meg.

10 A foglalkoztatás egy adott évben mért szintjét felfoghatjuk egy kádban mérhetõ vízszint analógiájára.
Állandósult állapot esetén a percenként befolyó és kifolyó víz mennyisége azonos. Stabilan alacsony
vízszint adódhat úgy is, hogy a csapból percenként kevés víz folyik be a kádba, és a lefolyón szintén
kevés (percenként pontosan ugyanannyi) víz távozik, de úgy is, hogy a percenként befolyó és kifolyó
víz mennyisége igen nagy, a be- és kiáramlás sebessége igen gyors (és persze egymással megegyezõ).
Az utóbbi esetben a kádban levõ víz szintje állandó ugyan, de víz cserélõdése igen gyors.

11 Lásd errõl a viselkedési formáról: Galasi [1978]. Ezek a mezõgazdasági kistermelést folytató családok
gyakori munkaviszony-megszakításokkal alkalmazkodtak a számukra elérhetõ (konzervgyári, cukor-
gyári, építõipari) munkalehetõségek szezonális hullámzásaihoz. A családi kisgazdaságból származó
kereseti lehetõségeik megszilárdulásával pedig életformájuknak gyakran olyan szerves részévé vált a
munkavállalás és a saját kisgazdaságban való munkavégzés váltogatása, hogy akkor sem törekedtek
folyamatos munkaviszonyra, ha a környezetükben levõ vállalatoknak sikerült kiküszöbölniük tevé-
kenységük idényjellegû hullámzásait. (Kertesi�Sziráczki [1983] 34. o.).

12 Lásd Fazekas [2004] 236�237. o., illetve Kertesi�Köllõ [2001].
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nénk meg azokat, akiknek a mérés idõpontjában nem volt állásuk, akkor közülük soka-
kat állásban találnánk, illetve ha a mérés idõpontjában állásban levõk egy részét módunk
lenne máskor is megfigyelni, közülük sokan állástalanoknak bizonyulnának. Noha ilyen
gondolatkísérletet paneladatok híján nem nagyon lehet lefolytatni, a retrospektív foglal-
kozástörténetek (vagy annak elemei) módot adnak rá, hogy a probléma bizonyos részeit
azonosítsuk. A 6.4. és a 6.5. táblázatban összefoglalt adatok révén azt szeretnénk iga-
zolni, hogy � legalábbis a kilépési ráták tekintetében � ez az eset áll fenn. A 6.4.
táblázat adatai arról tanúskodnak, hogy a jelenleg állástalanok nagy részének volt mun-
kája korábban, az 6.5. táblázat adatai pedig arról, hogy e korábbi állás � mindenekelõtt
a férfiak esetében � a közelmúltban (nagyjából egy éven belül) szûnt meg. Ez azt jelenti,
hogy a közelmúltban állásban levõk egy jelentõs része mára elveszíti az állását. A kilé-
pési ráták tehát magasak.

6.4. táblázat
A 20–39 éves roma népesség* százalékos megoszlása aszerint, hogy 2003-ban volt-e munkája,
illetve ha nem volt, volt-e munkája a 2003. évet megelõzõen

2003-ban nem

Iskolai Kor-
2003-ban volt munkája

végzettség
Nem

csoport
volt korábban soha nem Összesen

munkája volt volt
munkája munkája

férfi
20�29 38,4 38,0 23,6 100,0

8 osztály
30�39 41,7 51,3 7,0 100,0

nõ
20�29 12,7 31,3 56,0 100,0
30�39 27,0 48,8 24,2 100,0

férfi
20�29 44,0 44,0 12,0 100,0

Szakmun- 30�39 55,7 37,2 7,1 100,0

kásképzõ
nõ

20�29 37,3 41,0 21,7 100,0
30�39 39,5 52,6 7,9 100,0

* A korai nyugdíjazottak nélkül.
Forrás: 2003. évi reprezentatív romafelvétel.

Végezzünk el egy hozzávetõleges számítást! Tekintsük a férfiak 30�39 éves korcso-
portját! A 6.4. táblázatból láthatjuk, hogy a megkérdezés idõpontjában (2003 februárjá-
ban/márciusában) a nyolcosztályos végzettségûek 42 százalékának volt állása, 51 száza-
lékának pedig úgy nem volt, hogy korábban valamikor állásban volt. Az 6.5. táblázat-
ból tudjuk � esetszámproblémák miatt iskolai végzettség szerint nem megbontva �,
hogy a jelenleg állástalan, de korábban állásban levõ hasonló korú férfiak nagyjából
egyharmadának 2002 során vagy 2003 legelején szûnt meg az állása. Ha ezt a 33 száza-
lékos arányt rávetítjük az 51 százalékra, akkor azt kapjuk, hogy a 30�39 éves, nyolc-
osztályos végzettségû férfiak 16,8 százaléka még állásban volt valamikor 2002 során
(vagy 2003 januárjában). Mivel a szóban forgó lezárult munkavállalási szakaszok átla-
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gosan legalább 13 hónapig tartottak, igen nagy annak a valószínûsége, hogy ha ezt a
16,8 százaléknyi embert 2002 hasonló idõszakában (februárban vagy márciusban) meg-
kérdezték volna, akkor állásban levõként jellemezte volna magát.13 Õk tehát a 2002.
tavaszi állásban levõ állomány részéhez tartoznak. Ha mármost elfogadjuk azt, hogy az
állásban levõk állománya az ezredforduló környéki években nagyjából változatlan volt
� steady state feltevés �, akkor egy évvel az adatfelvételt megelõzõ idõszakban (2002
februárjában /márciusában) is 42 százalék lehetett a nyolcosztályos végzettségûek köré-
ben az állással rendelkezõk aránya. A 2002-rõl 2003-ra számítható, éves14 állásvesztési
arány tehát a 30�39 éves, nyolc osztályt végzett emberek körében nagyjából 40 százalék
(0,4 = 16,8/42) lehet. Az ily módon definiált éves kilépési ráta nagyságát megbecsül-
hetjük a 30�39 éves, szakmunkásképzõt végzett férfiak esetében is.15 Náluk ugyanez a
kalkuláció 22 százalékos rátát ad ki. A 20�29 éves férfiak esetében pedig � mindkét

6.5. táblázat
A megkérdezés idején (2003. február/márciusban) állás nélküli 20–39 éves romák közül korábban
munkával rendezõk állásmegszûnésének idõpontja és a megszûnt állások átlagos hossza

A kohorsz hány százalékának A kohorszban az utolsó állások átlagos hossza

Kor- szûnt meg az állása (hónapban**), az állásmegszûnés idõpontjától

csoport az alábbi idõszakokban?* függõen

�2000 2001 2002/3 �2000 2001 2002/3 együtt

Férfiak
20�24 16�21 11�15 47�63 .. .. 13 13
25�29 37�48 9�12 31�40 29 .. 16 26
30�34 37�43 19�22 30�35 52 .. 13 42
35�39 55�64 3� 3 28�33 78 .. 61 71
20�39 37�45 10�13 34�42 55 41 25 43

Nõk
20�24 33�47 16�23 20�30 .. .. .. 22
25�29 63�71 11�13 14�16 24 .. .. 25
30�34 79�83 4� 4 12�13 43 .. .. 40
35�39 79�85 3� 4 10�11 71 .. .. 70
20�39 66�75 8� 9 14�16 45 33 29 42

** A korábban állással rendelkezõk egy része nem közölte utolsó állásának hosszát. Ezért a megoszlást a
hiányzó esetekkel együtt és azok nélkül is kiszámítottuk. A táblázatban ennek megfelelõen tól�ig értékek
szerepelnek (egész százalékra kerekítve).
** Egész hónapra kerekítve. Alacsony esetszámok esetén nem közöljük az adatot.
Forrás: 2003. évi reprezentatív romafelvétel.

13 Kivétel az az eset, ha valaki történetesen éppen 2002 januárjában veszítette el az állását.
14 Ez a mérés természetesen nem képes arra, hogy a rövid ideig tartó munkavállalási periódusokat is

számításba vegye. Az éves kilépési ráta ezért alulbecsüli a foglalkoztatási instabilitás mértékét.
15 Éves állásvesztési vagy állásba lépési arányt (más szóval: éves kilépési vagy belépési rátát) mérünk

akkor, ha a két idõpont, amelyben az egyének foglalkoztatási státusát (és annak változását) megfigyel-
jük, pontosan egy évnyire van egymástól.
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iskolai végzettségi csoportban � 43 százalékos kilépési rátákat valószínûsíthetünk. A nõk-
nél ezek a számok némileg alacsonyabbak: korcsoporttól függõen a nyolcosztályos vég-
zettségûek esetében: 48 és 22 százalék; a szakmunkás végzettségûek körében pedig 18
és 14 százalék (az elsõ szám a 20�29 évesek, a második pedig a 30�39 évesek adata).16

Összességében tehát azt mondhatjuk: nem járunk túlságosan távol az igazságtól, ha az
éves állásvesztési arányok (kilépési ráták) értékét átlagosan legalább 25�30 százalékos-
ra becsüljük.17

A romák állásainak jelentõs mértékû instabilitását egy másik mércén � foglalkozási
szerkezetük sajátosságain � is lemérhetjük (6.6. táblázat). A romák 40 százaléka olyan
foglalkozásokban dolgozik � lásd az elsõ két foglalkozási csoportot �, amelyekben nem
sok veszteség éri a munkaadót, ha alkalmazottját lecseréli egy tetszõleges másik dolgo-
zóval. Az ilyen foglalkozású embereket nagy számban alkalmazó � mezõgazdasági,
építõipari stb. � munkaadók a tevékenységüket ráadásul maguk is többnyire igen insta-
bil módon folytatják,18 ami nyilvánvalóan jelentõs mértékû instabilitást visz be alkalma-
zottjaik életébe is.

6.6. táblázat
A megkérdezés idõpontjában végzett fizetett munka tartalma a 15–49 éves, munkával rendelkezõ
romák körében

Százalékos
A munka tartalma

megoszlás

1. Szakképzetlen mezõgazdasági fizikai, erdészeti segéd- és betanított munkás,
napszámos, alkalmi munkás, bedolgozó 4,8

2. Építõipari és egyéb segédmunkás, anyagmozgató, rakodómunkás, takarító,
köztisztasági munkás, házi cseléd, szakképzetlen szolgáltatási alkalmazott,
hivatalsegéd 35,3

3. Ipari, bányászati, kohászati, mezõgazdasági betanított munkás, gépkezelõ 24,5

4. Gépkocsivezetõ, gépjármûvezetõ 2,1

5. Ipari, bányászati, kohászati, építõipari, mezõgazdasági-élelmiszeripari
szakmunkás, képzett szolgáltatási dolgozó 23,6

6. Közalkalmazott, fegyveres testület tagja, egyéb fehérgalléros 7,2

7. Önálló vállalkozó, gazdálkodó 2,5

Együtt 100,0

Forrás: 2003. évi reprezentatív romafelvétel.

16 A 6.5. táblázat adatait 10 éves korcsoportokra úgy összesítettük, hogy a 20�29 éves, illetve 30�39
éves férfiak 43, illetve 33 százalékáról feltételeztük azt; a hasonló korú nõknek pedig a 20, illetve 10
százalékáról feltételeztük azt, hogy állását a 2002 során vagy 2003 elején veszítette el.

17 A foglalkoztatottak körében ugyanis inkább a magasabb rátákkal jellemezhetõ nyolcosztályos végzett-
ségûek, illetve a férfiak vannak túlsúlyban.

18 Ez nem mindig volt így. A rendszerváltozás elõtti nagy állami építõipari vállalatoknál a roma segéd-
munkások is tartós foglalkoztatásra számíthattak.
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Harmadszor: a roma foglalkoztatás instabilitásának igen komoly forrása a költségve-
tésbõl finanszírozott, �jóléti típusú� foglalkoztatási formák (a közhasznú munka, a köz-
munka, illetve a közcélú munka) egyre jelentõsebb térhódítása és igen nagy súlya a
hazai cigányság foglalkoztatásában. A 6.7. táblázat összefoglalja az ezekkel a foglal-
koztatási formákkal kapcsolatban összegyûjthetõ legfrissebb adatokat. Mindezeknek az
adatoknak az összegyûjtésére azért volt szükség, mivel arra számítottunk, hogy a 2003.
évi romafelvételben � az adatfelvétel lakossági kikérdezéses jellege miatt � a jóléti fog-
lalkoztatási programoknak a roma foglalkoztatásban betöltött súlya a valóságosnál ki-
sebbnek fog látszani. A megkérdezett személyek ugyanis nem tudják jól elkülöníteni
egymástól aktuális munkaadójukat (az önkormányzatot vagy a helyi iskolát vagy mond-
juk egy nagy útépítésen dolgozó céget) a fizetésük fedezetét biztosító költségvetési for-

6.7. táblázat
A különbözõ jóléti foglalkoztatási programokra (közhasznú munkára, közmunkára,
közcélú munkára) fordított kiadások éves összege, illetve az adott programok által érintett
(halmozódást tartalmazó) létszám

Jóléti program 2000 2001 2002 2003 2004

Kiadás, milliárd forint (folyó áron)
Közhasznú munka 8,6 11,6 11,9 11,9 8,9
Közmunka � � 5,6 4,9 4,4
Közcélú munka 1,2 5,9 9,4 12,1 14,4
Összesen � � 26,9 28,9 27,7

Érintett (halmozódást is tartalmazó) létszám (ezer fõ)
Közhasznú munkaa 93,4 80,7 84,5 76,9 64,0
Közmunkab � � D13,6d 9,5 10,0
Közcélú munkac � 112,4 147,2 182,7 212,6
Összesen � � 245,3 269,1 286,6

Átlagos havi kiadás (forint/fõ)
Közcélú munkae � 52 498 63 859 66 229 67 733
Minimálbér, járulékokkal (×1,32) 33 660 52 800 66 000 66 000 69 960

a Érintett létszám = tárgyév január 1-jén támogatásban levõk száma (elõzõ évrõl áthúzódó létszám) + a
tárgyévben támogatásba lépõk száma. Átlagos támogatási idõtartam: 4-4,5 hónap. A további számításokban
mi 4,5 hónappal számoltunk.
b A tárgyévben kiírt pályázat nyertesei által foglalkoztatottak száma (nincs áthúzódás). Átlagos támogatási
idõtartam: 2002-ben négy hónap, 2003�2004-ben: öt hónap.
c A tárgyévben az önkormányzatok által foglalkoztatottak száma (nincs áthúzódás). Átlagos támogatási
idõtartam becsült értéke: 1 hónap (a becslésrõl lásd az e jegyzetet!)
d Becsült létszám. 2003�2004-ben kiszámítható az átlagos egy fõre jutó havi kiadás (átlagosan 5 havi támo-
gatási idõtartammal számolva): 2003 = 103 ezer forint, 2004 = 88 ezer forint. Feltételezve, hogy 2002-ben
is 103 ezer forint az egy fõre jutó havi kiadás, akkor négyhavi átlagos hosszal számolva, kapjuk meg a
13 600 fõs becslést.
e Összes kiadás/összes érintett fõ. Mivel az egy fõre jutó átlagos összeg szinte hajszálra megegyezik a
mindenkori minimálbér járulékokkal felszorzott összegével, az átlagos támogatási idõtartam nagyjából egy
hónap lehet. A közcélú munka idõtartama ugyanis nem lehet rövidebb 30 napnál.
Forrás: közhasznú munka (forint), közmunka (fõ), közmunka (fõ): Foglalkoztatási és Munkaügyi Miniszté-
rium; közhasznú munka (fõ): Foglalkoztatási Hivatal; közcélú munka (forint és fõ): Belügyminisztérium. A
táblázatot összeállította: Varga Ildikó (Munkaerõ-piaci Alap).
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rásoktól. Egy lakossági kikérdezésen nyugvó adatfelvételben ezért arra számíthatunk,
hogy e �jóléti típusú� alkalmazási formáknak egy része a �normál� alkalmazási formák
közé keveredik, amelynek következtében az utóbbiak arányát felül-, az elõbbiekét alul-
becsülnénk.

Ezt a hibát elkerülendõ, állítottuk össze a 6.7. táblázatot.19 A táblázat háromfajta
információt tartalmaz: e programokra éves szinten kiadott költségvetési összegeket, a �
halmozódást is tartalmazó � érintett létszámokat, illetve becsléseket arról, hogy átlago-
san milyen hosszú foglalkoztatási periódusokat biztosítanak a szóban forgó programok
az érintett személyeknek. Az utóbbiról elmondhatjuk, hogy többnyire igen rövidet: a
közhasznú munka átlagosan 4-4,5 havi, a közmunka 4-5 havi, a közcélú munka pedig
átlagosan mindössze egyhavi foglalkoztatást. Ha egy társadalmi csoport foglalkoztatá-
sában nagy súlyt képviselnek ezek a formák, akkor az nyilvánvalóan kihat majd e cso-
port állásainak stabilitására is. Pontosan ez a helyzet a romák esetében.

Hogy e programoknak a roma foglalkoztatásban betöltött szerepét fel tudjuk mérni,
ahhoz két problémát kellett megoldanunk: egyrészt a halmozódást is tartalmazó érintett
létszámokat át kellett számolnunk egy adott év tetszõleges napján mért, program által
biztosított foglalkoztatotti létszámra � ez ugyanis az az adat, amely összehasonlítható a
reprezentatív cigányfelvétel foglalkoztatottsági adatával �, másrészt az adott idõpontra
vonatkozó foglalkoztatotti létszámbecslésekbõl meg kellett tudnunk határozni a progra-
mok által foglalkoztatott romák számát. E számításokat eredményeit a 6.8. táblázat, a
számítások részleteit a 2. függelék tartalmazza. A létszámbeli halmozódások kiszûrése
� az adott évet lefedõ foglalkoztatási periódusok azonos hosszúságát és egyenletes el-
oszlását feltételezve � megoldható volt (lásd a 6.8. táblázat becslési eljárásra vonatkozó
jegyzetét), a romák programbeli részarányának becsléséhez pedig egy speciálisan ilyen
célra készített adatfelvétel eredményeire támaszkodhattunk.

Az Autonómia Alapítvány a 2001. év negyedik negyedévében, a Foglalkoztatási
Hivatallal közösen mind a 171 munkaügyi kirendeltségre kiterjedõ adatfelvételt készí-
tett a foglalkoztatáspolitikai aktív és passzív eszközei által az adott negyedévben érintett
létszámról és a programok által érintett roma dolgozók részarányáról.20 E 171, egymás-
tól független becslés alapján számítottuk ki a 6.7. táblázatban szereplõ országos adatok-
ból a szóban forgó jóléti programok által foglalkoztatáshoz jutó romák számát a 2001 és
2004 közötti évekre.21 Mivel e négy év számai egymáshoz igen közeliek, (száz fõre
kerekített) számtani átlagukat (13 500 fõ) vettük az ezredfordulóra adható legvalószí-
nûbb becslésnek (lásd 6.8. táblázat).22 A Foglalkoztatási Hivatal�Autonómia Alapít-
vány 2001. évi adatfelvétele arra is kiterjedt, hogy egy sor, támogatást nyújtó szervezet-

19 Köszönettel tartozom Varga Ildikónak (Munkaerõ-piaci Alap), aki a 6.7. táblázat alapjául szolgáló
adatokat a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztériumtól, a Foglalkoztatási Hivataltól és a Belügymi-
nisztériumtól összegyûjtötte.

20 A felvételrõl részletesen beszámol Lukács [2003].
21 A részleteket lásd a 2. függelékben!
22 Egyes megyékben a romák részvétele a jóléti programokban kiugróan magas (közhasznú munka, köz-

munka, közcélú munka és súlyozott összes adat, százalékban): például Borsodban (40, 39, 77 és 43
százalék), Heves megyében (48, 59, 59, és 51 százalék), valamint Jász-Nagykun-Szolnok megyében
(41, 39, 73 és 45 százalék).
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6.8. táblázat
A nem célzottan roma jóléti foglalkoztatási programokban foglalkoztatott romák becsült száma, fõ

Jóléti program 2000 2001 2002 2003 2004

Közhasznú munka 8721 7 535 7 890 7 180 5 976
Közmunka � � 2 543 2 220 2 338
Közcélú munka � 2 454 3 214 3 989 4 642
Összesen � 9 989 13 647 13 389 12 956

Összesen (Autonómia adatfelvétele) � 13 880 � � �

Becslési eljárás: Az adott év egy tetszõleges napján mért várható foglalkoztatotti létszám (L) becslése az
alábbiak szerint történt: L = éves érintett létszám × [(átlagos támogatási idõtartam)/12] × romák aránya a
támogatottakon belül. 2001 és 2004 között becsült átlagos összlétszám = 13 468 fõ ≈ 13 500 fõ.
Forrás: Éves érintett létszám átlagos támogatási idõtartam: 6.7. táblázat. Átlagos támogatási idõtartam:
közhasznú munka: 4,5 hónap, közmunka: 4 hónap (2002), illetve 5 hónap (2003 és 2004), közcélú munka:
1 hónap. Romák aránya a támogatottakon belül: az Foglalkoztatási Hivatal�Autonómia Alapítvány 2001.
évi adatfelvétele. Megkérdezettek: az ország összes helyi munkaügyi kirendeltsége (N =171); 2001. negye-
dik negyedév; az egyes programokban részt vevõ romák száma az adott programra becsült romaarányból
számolva, a negyedévi érintett létszámokkal súlyozva. Az országos becsült roma arányok: közhasznú mun-
ka: 24,9 százalék, közmunka: 56,1 százalék, közcélú munka: 26,1 százalék.

tõl23 a célzottan roma foglalkoztatási programokról fellelhetõ létszámadatokat is össze-
gyûjtse. Az erre vonatkozó � mértékadó � becslésük 2500 fõt tett ki. A két szám összege
� 16 000 fõ � az a szám, amit a továbbiakban �jóléti programok keretében megvalósuló
alkalmazásnak� tekintünk. Ezzel az adattal korrigáltuk a 2003. évi reprezentatív romafel-
vételbõl megbecsülhetõ abszolút létszámadatokat és megoszlásokat (lásd 6.9. táblázat).

A 6.9. táblázat tartalmazza a többfajta adatforrásból származó becsléseink egyesített
eredményeit. Az adatok a meglehetõsen instabil � az informális gazdaságbeli alkalmi
munkák és a jóléti rendszer által biztosított, rövid idõtartamú � foglalkoztatási formák
igen magas (38-40 százalékot elérõ24) részarányáról tanúskodnak.

Foglaljuk össze mindazt, amit ebben a részben a roma foglalkoztatás instabilitásának
tüneteirõl elmondtunk. 1. Megállapítottuk, hogy a roma foglalkoztatottak mintegy 40
százaléka rendkívül instabil foglalkozásokban dolgozik. 2. Az éves állásvesztési ará-
nyok szélsõségesen nagyok: egy adott évben foglalkoztatottak 25-30 százalékát találjuk
állás nélkül egy évvel késõbb. Mivel a foglalkoztatás szintje minden valószínûség sze-
rint stabilizálódott az ezredfordulóra, ezek a magas kilépési ráták csakis úgy lehetsége-
sek, ha belépési ráták is hasonlóan magasak. 3. A rövid ideig tartó, jóléti foglalkoztatási
formák � 2001 és 2004 közötti idõszak minden egyes évében � tartósan magas (17-20
százalék körüli) aránya lehet az a mechanizmus, amely évrõl évre biztosítja az állástalan
helyzetbõl a foglalkoztatásba való belépések magas arányát.

23 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Magyarországi Cigányokért Közalapítvány, Soros Alapít-
vány, Szociális és Családügyi Minisztérium, Területfejlesztési Tanács, települési önkormányzatok,
helyi cigány kisebbségi önkormányzatok, Országos Cigány Önkormányzat, Autonómia Alapítvány.

24 Ha a célzottan roma programokat nem vesszük itt számításba, akkor a jóléti típusú foglalkoztatás súlya
17 százalék.
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6.9. táblázat
A 15–74 éves roma népesség foglalkoztatási helyzete 2003-ban
(nappali tagozatos tanulók nélkül)

Van-e Aktivitási státusa, illetve Becsült létszáma Megoszlás
munkája? foglalkoztatásának formája (fõ) (százalék)

nyugdíjas 57 000* 18,2 � �
Nincs nem nyugdíjas 176 000* 56,2 68,7 �

együtt 233 000 74,4 � �

alkalmazott, vállalkozó b *47 000* *15,0* 18,4* 59,0*
jóléti programc által foglalkoztatott *16 000* *5,1* 6,3* 20,0*

Van alkalmi munkás d 17 000 5,4 6,6 21,0

együtt 80 000 25,6 31,3 100,0

Összesen 313 000 100,0 � �
Összesen, nyugdíjas nélkül 256 000 � 100,0 �

a A számítás részleteirõl lásd a 2. függeléket!
b Alkalmazottak, vállalkozók és társas vállalkozás tagjai.
c Jóléti program: 1. nem célzottan roma foglalkoztatási program (közhasznú munka + közmunka + közcélú munka) = 13 500 fõ (lásd 6.8. táblázat);
2. célzottan roma foglalkoztatási program = 2500 fõ (lásd Lukács [2003], 59. o.). A munkával rendelkezõkön belüli megfelelõ részarányok pedig: 17 % + 3 %
= 20 %.
d Alkalmi munkások és kisegítõk, segítõ családtagok, egyéb minõségben dolgozók.
Forrás: 2003. évi reprezentatív romafelvétel. A *-gal jelölt adatok az FH�Autonómia Alapítvány, 2001. évi adatfelvétele, illetve a jóléti foglalkoztatási
programokról összeállított 6.7. és 6.8. táblázatok adatai alapján korrigálva.
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1876. ROMA FOGLALKOZTATÁS AZ EZREDFORDULÓ

ROMÁK ÉS NEM ROMÁK

Az 1993 elõtti idõszakra nagyszámú ember25 részletes foglalkozástörténetébõl � a panel-
szerûen követhetõ évenkénti állapotváltozásokból � rekonstruálhatók voltak a cigány
népesség foglalkoztatási helyzetében 1984 és 1993 között bekövetkezett változások:
mind a foglalkoztatási arányok, mind pedig a foglalkoztatásból való kiáramlás és a
foglalkoztatásba való beáramlás idõbeli alakulása nyomon követhetõ volt. Ezeket a fo-
lyamatokat e kötet 5. tanulmányában megpróbáltam részleteiben feltárni. Az 1993 és
2003 közötti idõszakról nincsenek tényadataink. Az 1993 elõtti tízéves idõszak történe-
tének sajátosságai azonban, ha gondolatban összefûzzük a 2003. évi állapot imént feltárt
sajátosságaival, sok mindent elárul a kilencvenes évek kevéssé ismert folyamatairól.
A 6.3. ábrán megpróbáljuk ezt szemléletesen bemutatni.

A 6.3. ábra jobb oldali része a roma népességnek a nyolcvanas évek közepétõl a
kilencvenes évek elejéig tartó munkaerõ-piaci kiszorulását mutatja. A folyamat vég-
pontja a 2003. évi állapot, amely nem különbözik lényegesen az 1993-ban mért állapot-
tól. Az 1993 és a 2003 adatát összekötõ pontozott vonal egy lehetséges � és valószínû �
forgatókönyvet mutat be. A bal oldali ábra az állapotváltozásokhoz vezetõ folyamatokat
mutatja be. Az 1984 és 1993 közötti idõszak kilépési és belépési rátáiról felrajzolt gra-
fikonok itt is tényadatokon alapulnak. A szürke és fekete sávokkal jelölt folytatás azonban

6.3. ábra
A mindenkori 15–49 éves roma népesség foglalkoztatási helyzete 1984 és 2003 között
(a referencianépesség nem tartalmazza a korai nyugdíjazottakat és a nappali tagozatos tanulókat)

Kilépési ráta, belépési ráta: a foglalkoztatásba való belépések, illetve a foglalkoztatásból való kilépések
értéke a bázisévi foglalkoztatás százalékában. Tényadatok: 1985�1993. Hipotetikus adatok: 1994�2003
(szürke és fekete sávval jelölve). Tényadatok forrása: 1993. évi romafelvétel munkatörténeti adatai, lásd:
jelen kötet 5. tanulmányát. Az adatok a 15�49 éves nem nyugdíjas népességre újraszámolva.
Foglalkoztatási arány: a foglalkoztatottak aránya a referencianépességben. Tényadatok: 1984�1994, 2003.
Hipotetikus adatok: 1995-2002 (pontozott vonallal jelölve). Tényadatok forrása: 1993. évi romafelvétel
munkatörténeti adatai (lásd: jelen kötet 5. tanulmányát), illetve a 2003. évi romafelvétel. Az adatok a 15�49
éves nem nyugdíjas népességre újraszámolva.

1984 19841989 19891994 19941999 19992003 2003
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Foglalkoztatási arány

25 Az 1993. évi adatfelvételben 5800 felnõtt ember részletes foglalkozástörténetét regisztráltuk.

06 -- Roma foglalkoztatás az ezredfordulón.p65 2005.04.19., 23:47187



188 I. MUNKAERÕ-PIACI HÁTRÁNYOK

ez esetben is egy lehetséges forgatókönyvet mutat be, olyan forgatókönyvet azonban,
amelyet a foglalkoztatás instabilitásáról feltárt összefüggések alapján a legvalószínûbb-
nek tekinthetünk.

Az ezredforduló éveire becsült, még mindig igen magas � 25-30 százalékos � állás-
vesztési (kilépési) arányt a 6.4. és a 6.5. táblázat adatai alapján jeleztük elõre. A belé-
pési ráta szintén magas értékét � az alkalmi munkák magas aránya mellett � a jóléti
foglalkoztatási formák magas részaránya valószínûsíti. Nincs okunk arra, hogy az alkal-
mi munkák arányában valamiféle emelkedõ trendet véljünk felfedezni.26 A jóléti foglal-
koztatási formák arányáról viszont tudjuk, hogy az az évtized során emelkedõ trendet
követett. Amíg ennek egyetlen formáján, a közhasznú munkán foglalkoztatottak száma
a kilencvenes évek egészében nagyjából állandó volt,27 addig a közmunka és a közcélú
munka bevezetését követõen, az ezredfordulótól számítva e foglalkoztatási forma gyors
expanziója következett be. Amíg az ezredfordulót megelõzõ években nem valószínû,
hogy az erre a célra fordított költségvetési összegek nagysága (folyó áron) elérte volna
az évi 10 milliárd forintot, addig a 2002�2004-es évekre ez a támogatási forma a koráb-
binál csaknem háromszor akkora � évi 30 milliárd forint körüli � �segélyezési nagy-
üzemmé� változott.28 Minthogy e foglalkoztatási formákban a romák országos súlyukat
messze meghaladó mértékben felülreprezentáltak, ez az intézményes változás a romák
körében mérhetõ belépési ráta értékét a korábbinál tartósan magasabb szintre kellett
hogy emelje. A belépési ráta tartósan magas szintjét ugyanis e rövid idõtartamú � a
romák esetében átlagosan 3,5 hónapig tartó29 � állások pénzügyi fedezetét biztosító
költségvetési injekciók folyamatosan fenntartják. (A rövid foglalkoztatási idõszakok ter-
mészetesen a kilépési ráta magas szinten tartásáról is gondoskodnak.)

Összegezve, a roma foglalkoztatás ezredfordulóra kialakult állapotát így jellemezhet-
jük: stabilizálódott egy rendkívül alacsony (30 százalék körüli) foglalkoztatási szint,
amely szélsõségesen magas (25-30 százalék körüli) cserélõdési rátával párosul. E � har-
madik világra jellemzõ mértékû � foglalkoztatási instabilitás fenntartásában komoly ré-
sze van a magyar foglalkoztatáspolitikának, mely súlyos költségvetési összegekkel mû-
ködteti az ezt a helyzetet évrõl évre újratermelõ támogatási rendszereket. (Erre a
kényes kérdésre a késõbbiekben még visszatérünk.)

Azt gondolhatnánk, hogy ez a foglalkoztatási minta teljesen általános Magyarorszá-
gon az alacsony iskolázottságú népesség körében. Ez azonban nincs így. A 6.4. ábrán
összefoglaltuk az ezzel kapcsolatos legfontosabb bizonyítékokat. Az ábrák alapjául szol-
gáló számítások a KSH-munkaerõ-felvételek 1992 és 2003 között elkészült valamennyi
negyedéves hullámának (összesen 48 nagymintás felvételnek) egyéni adatbázisára tá-
maszkodnak. A referencianépességet � az összehasonlíthatóság kedvéért30 � 15�49 éves,

26 Az általunk ismert kvalitatív beszámolók az alkalmi munkák tartósan magas arányáról adnak hírt: Tóth
[1997], Szuhay [1999] 53�75. o., Fleck�Orsós�Virág [2000] 99�102. o, Kemény [2000] 30�32. o.

27 Fazekas [2004] 5.10. táblázat, 253. o.
28 Lásd errõl általában Szalai [2004�2005].
29 4,5 hónappal számolva a közhasznú munkát és a közmunkát, 1 hónappal számolva a közcélú munkát,

súlyozva a 2002�2004-es évek átlagos roma foglalkoztatási arányaival (lásd 6.8. táblázat!).
30 Iskolázottság szempontjából ez nagyjából megfelelõ összehasonlítási alapnak tekinthetõ. A romáknál

ugyan relatíve több a 0�7 osztályt végzett személy, mint országosan, viszont a körükben találunk
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1896. ROMA FOGLALKOZTATÁS AZ EZREDFORDULÓ

legfeljebb nyolc osztályt végzett, iskolába nem járó, nem nyugdíjas népességként hatá-
roztuk meg. A két ábrán három fontos foglalkoztatási indikátor 1992 és 2003 közötti
idõbeli pályáját mutatjuk be, nemek szerinti bontásban: a) a férfi és nõi foglalkoztatási31

arányok alakulását, valamint két olyan indikátort,32 amely a foglalkoztatás tartósságát
hivatott jellemezni: b) a négy negyedéven át folyamatosan foglalkoztatottak arányának
alakulását a foglalkoztatottak halmazán belül, illetve a c) és d) grafikonon az éves állás-
vesztési, illetve állásba lépési arányok � kilépési és belépési ráták � nemek szerinti
alakulását. Ez utóbbi indikátort úgy számítottuk ki, hogy a mindenkori bázis negyedévi
állapotokat összehasonlítottuk a három negyedévvel késõbbi állapottal. A belépési és
kilépési ráták értéke komoly mértékû szezonális ingadozásokat mutat. Ezeket az inga-
dozásokat ±4 negyedéves mozgó átlagolású filter segítségével szûrtük ki. A c) és d)
ábrák az ily módon becsült trendértékeket mutatják. Az a) és a c) és a d) ábra mutatói
közvetlenül összehasonlíthatók az imént bemutatott roma adatokkal.

A 6.4. ábra � a roma népesség helyzetéhez képest � döbbenetes mértékû különbsé-
gekrõl tanúskodik. A foglalkoztatottak aránya több mint kétszerese a romákénak. Az
állások alapvetõen stabilak: az ezredforduló éveire (1999�2003) mindkét nem esetében
a 90 százalékot elérte azon állások aránya, amelyek legalább egy egész éven át tartanak.
Alacsony iskolázottságú népességrõl lévén szó, itt is viszonylag magasak a kilépési és
belépési ráták (magas a cserélõdési mutató), a romák adatával összehasonlítva azonban
igen jelentõsek a különbségek. Megint csak az ezredforduló utáni állapotot alapul véve:
az alacsony iskolázottságú átlagos magyar népesség állásainak instabilitását jelzõ éves
állásvesztési és állásba lépési ráták értéke mindkét nem esetében alatta marad a 10
százaléknak. Ezzel szemben ugyanezt a mutatót a roma népesség esetében átlagosan két
és félszer � háromszor akkorára (25-30 százalékosra) becsülhetjük ugyanezekre az évek-
re.33 A romák helyzete nemcsak a tekintetben lényegesen rosszabb a velük összehason-

mintegy 20 százalék olyan személyt, aki nyolc osztálynál magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik
(szakmunkásképzõt, szakiskolát végzett = 16 százalék, illetve annál többet = 4 százalék). Az orszá-
gos kontrollcsoport pedig úgy van megkonstruálva, hogy nincs benne nyolc osztálynál magasabb vég-
zettségû személy.

31 Az ILO�OECD-kritérium szerint a munkaerõ-felvételekben az számít foglalkoztatottnak, aki a meg-
kérdezés elõtti héten végzett legalább egyórányi fizetett munkát. Az egyórás kritérium a gyakorlatban
egyáltalán nem különösebben megszorító jellegû. Azoknak, akik ilyen értelemben foglalkoztatottnak
tekinthetõk, mindössze 3,2 ezreléke olyan, hogy általában heti 10 óránál kevesebbet dolgozik. És még
azoknak az aránya sem túlságosan magas (5,6 százalék), akik általában heti 30 óránál kevesebbet
dolgoznak (2003. negyedik negyedévi KSH-munkaerõ-felvétel).

32 A 6.4. ábra b), c) és d) mutatóinak kiszámításához hasznosítottuk a munkaerõ-felvételek paneljellegû
sajátosságát: a mintába került személyeket a felvétel hat negyedéven keresztül panelszerûen megfigye-
li. A b), c) és d) ábrák indikátorainak elõállításakor négy negyedéves panelek létrehozására volt szük-
ség. A mindenkori minta nagyjából 17�20 százaléka volt ily módon panelbe fûzhetõ. Az ebbõl adódó
esetszámcsökkenés nem okozott gondot. A referencianépesség (15�49 éves, maximum nyolc osztályt
végzett, nem tanuló, nem nyugdíjas) súlyozatlan esetszámai, negyedévtõl függõen körülbelül 5000-
6000 fõt tettek ki, ami a panelekben nemenként nagyjából 400�600 fõs, súlyozatlan elemszámú kicsi,
de statisztikailag értelmezhetõ mintákat biztosított. A folytonosság biztosítása érdekében ilyen panele-
ket valamennyi negyedévtõl kezdve elindítottunk.

33 Ugyanazt az eljárást pontosan megismételve, mint amit a 6.4. és a 6.5. táblázat alapján � steady state
feltevés mellett � a romák éves állásvesztési rátáinak becslésekor követtünk, a 2003. negyedik negyed-
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6.4. ábra
Az alacsony iskolázottságú (legfeljebb nyolc osztályt végzett), 15–49 éves népesség foglalkoztatási
helyzete Magyarországon 1993 és 2003 között
(a referencianépesség nem tartalmazza a korai nyugdíjazottakat és a nappali tagozatos tanulókat)

a) b)

d)c)
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Forrás: KSH negyedéves munkaerõ-felvételek adatfájljaiból számított adatok.

évi munkaerõ-felvétel alapján hasonlóan nagy különbségeket találunk a romák és a népesség egésze
között. A teljes népességbõl is válasszuk példának ugyanazt a csoportot, mint a kalkulációt szemléltetõ
roma példán: a 30�39 éves, nyolcosztályos végzettségû férfiakat. Közülük állásban volt az adott ne-
gyedévben 85 százalék, soha nem volt állásban 1 százalék, 14 százalék pedig korábban valamikor
állásban volt (ezek az adatok pontosan ugyanúgy lettek kiszámolva, mint a romák helyzetét e tekintet-
ben bemutató 6.4. táblázat adatai). E 14 százaléknak a 37 százaléka valamikor állásban volt (a mérés
itt a romák helyzetét bemutató 6.5. táblázat adatainak számítási módját másolja). A korábbi érvelést
szó szerint megismételve, ekkor a 2002 és 2003 közti éves állásvesztési ráta értékére 6 százalékot
[(14 × 0,37)/85 = 0,06] kapunk a teljes népesség adott részpopulációjára nézve, ami nagyjából
egyhetede a hasonló korú és iskolázottságú romák adatának (40 százalék).

a) Foglalkoztatási arány (negyedéves adatok)
b) Négy negyedéven át folyamatosan foglalkoztatottak aránya a foglalkoztatottakon belül
c) és d) A foglalkoztatásba való belépések, illetve a foglalkoztatásból való kilépések értéke a bázisnegyedévi

foglalkoztatás százalékában (éves állapotváltozások, trendek). Számítási eljárás: (t + 3)-adik negyedévi
ki-, illetve belépési adat osztva a t-edik negyedévi foglalkoztatási adattal. Trendek: ±4 negyedéves mozgó
átlagolású szûrõ segítségével becsülve: c) férfiak, d) nõk.
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líthatóan alacsony iskolázottságú átlagos magyar állampolgár helyzetéhez képest, hogy
munkához jutási esélyeik a kontrollcsoport esélyeinek felét sem érik el, de a tekintetben
is, hogy tipikus állásaik csaknem háromszor annyira instabilnak tekinthetõk, mint a velük
nagyjából azonos képzettségû átlagos magyar munkavállaló állásai. Megismételjük azt,
amit egy ilyen jellegû foglalkoztatási forma állandósulásával kapcsolatban korábban
elmondtunk: Az instabil foglalkoztatás általánossá válása miatt a munkával rendelkezõk
jelentõs részét is elérte a társadalmi dezintegrálódás: a rendszeres munka hiánya egyben
a rendszeres életvitel hiányát, filléres megélhetési gondokat, valamint az állami szociá-
lis juttatások és a vállalati szociális ellátások alacsonyabb szintjét � bizonyos esetetek-
ben e juttatásokra való jogosultság teljes elvesztését � is jelenti.

Messze vezetõ kérdés, hogy mi okozza ezeket a markáns különbségeket. E kérdés
taglalása szétfeszítené jelen tanulmány kereteit. További elmélyült kutatásokat igényel
annak kiderítése, hogy e különbségekben mekkora részt képvisel az, hogy a roma né-
pesség regionális elhelyezkedése lényegesen kedvezõtlenebb, mint a nem roma népessé-
gé, mekkora részt képvisel az, hogy a romák állásaiban országos részarányukat messze
meghaladó mértékben felülreprezentáltak a nagyon rövid idõtartamú és eredendõen in-
stabil, jóléti forrásokból finanszírozott állások, s végül mekkora részt képvisel a velük
szemben alkalmazott munkaerõ-piaci diszkrimináció és társadalmi kitaszítottságuk ezernyi
más megnyilvánulása.34

AMI AZ INSTABIL FOGLALKOZTATÁS MÖGÖTT VAN

A romák foglalkoztatási instabilitása mögött társadalomalatti35 létezésük formáinak egész
univerzuma lelhetõ fel. A következõkben megpróbáljuk lajstromba venni a munka vilá-
gának azokat a jellemzõit, amelyek � megítélésünk szerint � döntõ szerepet játszanak
társadalomalatti létezésük bebetonozódásában.

Nem állítjuk, hogy az instabil foglalkoztatásnak a társadalomalatti létezés lenne az
egyedüli formája. A láthatatlan gazdaság vállalkozói vagy vállalkozás közeli világa36

számos kitörési lehetõséget nyújt ebbõl a kilátástalan világból a romáknak is. Ennek a
másik világnak a kiterjedését37 még annyira sem ismerjük, mint emezét. A elõttünk kiraj-

34 Glenn Loury úttörõ könyvében [2002] nem a formális diszkriminációt (discrimination in contract),
hanem a faji sztereotípiákból táplálkozó informális társadalmi kirekesztés változatos formáit (discrimi-
nation in contact) tartja a faji egyenlõtlenség újratermelõdést biztosító legfontosabb társadalmi mecha-
nizmusnak.

35 A társadalomtudományi irodalomban Wilson [1987] klasszikus mûve óta meghonosodott underclass
kifejezés fordítására ezt a kifejezést javaslom.

36 E tekintetben egyedül esettanulmány jellegû etnográfiai beszámolókra támaszkodhatunk. Lásd például
Hajnal [2000], Kállai [2000] és Lakatos [2000] írásait.

37 Két- vagy pláne egyszázalékos reprezentatív minták nem is alkalmasak arra, hogy errõl a világról �
vagy általában a romák belsõ rétegzõdésérõl � statisztikailag megbízható képet kapjunk. Egy 2005
õszére, a KSH keretei között elõkészítés alatt álló � és azóta kormányzati nemtörõdömség miatt meg-
hiúsult � új reprezentatív romafelvétel tervében ezért már 5 százalékos mintát javasoltak a felvétel
tervezõi. Természetesen sok más célból is hasonló méretû minta lenne szükséges. Például a roma
fiatalok továbbtanulási esélyeinek felmérésére is.
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zolódó szociális probléma mérete és mélysége miatt azonban feltétlenül a társadalom-
alatti létezés súlyos tüneteire kell a hangsúlyt helyeznünk. Különösen nehéz a falvakban
élõ romák helyzete. A következõkben két csoportra � az alkalmi munkák, illetve a jóléti
foglalkoztatási formák csoportjára � bontva, rendszerezzük a kvalitatív beszámolókból
leszûrhetõ tapasztalatokat.

Az alkalmi munkák világa

�A rendelkezésünkre álló adatok alapján, úgy tûnik, két tevékenységnek van domináns
szerepe. Az egyik a bérmunka, ami az esetek többségében mezõgazdasági napszámos-
munkát, idénymunkát� jelent. Meg építkezéseken segédmunkát, házaknál takarítást,
mosást, gyomlálást, kisegítõ munkákat. �az itt dolgozókat nem védi senki és semmi, a
bérek hihetetlenül alacsonyak, és az informális szektorban dolgozó szubproletariátus �
az újcselédség � kiszolgáltatottsága tökéletes.� (Tóth [1997] 694. o.)38

Vannak olyan alkalmi munkák is, amelyekben �a munkaadó hosszabb idõre meg-
egyezik valakivel, hogy végezzen el bizonyos munkákat, feladatokat pénzbeli fizetség
fejében. Jellegében inkább az állandó munkához hasonlít, mint az alkalmihoz, de az
állandó munka nyújtotta biztonság és annak egyéb elõnyei nélkül. � A munkavállaló rá
van kényszerülve, hogy bármilyen ajánlatot elfogadjon, hiszen a lehetõségek igen szû-
kek. A [munkaadó] � a foglalkoztatott munkaereje és munkaideje fölött szabadon ren-
delkezik.� (Fleck�Orsós�Virág [2000] 99. o.)

Nagyobb szervezetek is alkalmaznak cselédeket: �Az erdészet alkalmaz Bodza
utcaiakat erdõtelepítéskor területek tisztítására, csemetefák ültetésére. Egész családok
dolgoznak ilyenkor együtt napokig. A munkakörülmények egészen embertelenek.
Tüskés bozótosokat, indákat kell kiirtani kapával, fejszével. Lyukakat ásni dombolda-
lon, lejtõkön a csemetéknek. Ebben a munkában nõk ugyanúgy részt vesznek, mint a
férfiak. Ugyanúgy cipelnek, kapálnak, mindent ugyanúgy végeznek. Napi tíz-tizenkét
óra kemény munkáért két-három ezer forintot fizet az erdész.� (Fleck�Orsós�Virág
[2000] 100. o.)

Van úgy, hogy a cselédeket természetben fizetik ki. A nem pénzért végzett alkalmi
munkák �közül legfontosabb a paraszt családoknál való ház körüli munka. Ezért cseré-
be csak legritkább esetben kapnak pénzt a Bodza utcaiak. Általában élelemért, esetleg
ruháért ássák fel a kertet, vagy takarítják ki az ólat valamelyik falusi családnál.� (Fleck�
Orsós�Virág [2000] 101. o.)

Szuhay Péter a következõképpen jellemzi ezeket a tevékenységi formákat. �Az e
csoportba tartozó tevékenységek általános jellemzõje, hogy a munkavállalók más gaz-

38 Ezek a megfigyelések az azóta tragikus körülmények között elhunyt miskolci szociológus, Tóth Pál
1991�1993. évi, 600 falusi háztartásra kiterjedõ borsodi roma háztartási panelvizsgálatából származ-
nak. Készítõjének halála óta, úgy tûnik, ennek az adatfelvételnek � sajnálatos módon � nyoma veszett.
E vizsgálat adatai szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei falusi roma háztartások 21 százalékában a
háztartáshoz tartozó személyek egy része végzett ilyen jellegû alkalmi bérmunkát. Az 1993�1994. évi
reprezentatív romafelvétel hasonló adata 17 százalék volt (lásd Tóth [1997] 695. o.).
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daságában egy-egy napra vagy akár hosszabb idõre szegõdnek el napi vagy heti bérért�
A tevékenységtípusok nagy része idényjellegû kampánymunka és elsõsorban a mezõ-
gazdasági termelés területein jellemzõ, fõleg a magángazdaságokban, de idõnként elõ-
fordul munkavállalás szövetkezetekben és állami gazdaságokban is. � Kisebb gazdasá-
gok csak néhány emberre kiterjedõen gyakorta adhatnak apróbb napszámosmunkára
megbízást. Ezek általában patrónus�kliens viszony keretei között jelennek meg, s jel-
lemzõjük, hogy egy-egy parasztgazdaság egy-egy állandóan visszatérõ jó emberét alkal-
mazza a legkülönbözõbb munkákra, az udvar- és vécétakarítástól kezdve a trágyahordá-
son keresztül a disznó orrának megkarikázásáig, vagy a disznók elszállításáig. Ennek a
viszonynak alapvetõ jellemzõje, hogy a munkavállalók részben nehéz, részben alulérté-
kelt vagy egyenesen piszkos munkát végeznek, amit azért csak õk végeznek el, mert õk
vannak a legkiszolgáltatottabb helyzetben.� (Szuhay [1999] 57�58. o.)

Van, akinek még ilyen munka sem jut. Õk a falvak és a városi cigánytelepek páriái.
�A másik jelentõsebb alkalmi jövedelemszerzõ tevékenység a természetben található

javak összegyûjtése. Elképzelni is nehéz, mi minden szolgálhat pénzkereseti forrásul:
kutyacseresznye, amit tinta gyártásához használnak, hörcsög, amit a prémjéért gyûjte-
nek, a bodzavirág és az éti csiga, a gomba és a rõzse, meg a fa, a som, a galagonya,
vannak csipkézõk, gyûjtenek mindenféle gyógynövényeket stb.� (Tóth [1997] 695. o.)

�Böngészés, mezgerelés. E tevékenységek elsõsorban a betakarítás után felszabadu-
ló nagyüzemi táblákon maradt kultúrnövények utólagos betakarítására koncentrálnak.
A kukorica, a cukorrépa, a krumpli, a napraforgótáblák és a leszüretelt szõlõtagok marad-
ványtermésének összegyûjtése sokszor kecsegtet olyan mennyiségû termés megszerzésé-
vel, amibõl kerül a piacra és a háztartás saját fogyasztására is.� (Szuhay [1999] 57. o.)

�Ide sorolhatjuk a guberálás és szelektívhulladék-gyûjtés során a fogyasztható és
értékesíthetõ javak megszerzését. E tevékenység legnépszerûbb helyei a szeméttelepek
és a városok, falvak utcái, ahol kukázás, illetve lomtalanítás során szerezhetõk meg a
javak. A gyûjtés irányulhat élelmiszerre, ruhára, papírra, fémre, de bármilyen újból
hasznosítható termékre, így akár az akkumulátor, akár a háztartási gépek szétszerelése
követelhet meg egyfajta szakosodást.� (Szuhay [1999] 56. o.)

Most vizsgáljuk meg, különbözik-e ettõl az, amit a jóléti foglalkoztatási formák � a
közhasznú munka, a közmunka és a közcélú munka � világa kínál az állás nélküli ro-
máknak!39

A jóléti foglalkoztatási formák világa

Közmunka [2000]: Ajka térségében elvégzett munkák felsorolásszerûen: vízelvezetõ
árok tisztítása, hídgyûrûk lerakása, patak medertisztítása, föld deponálása, tereprende-
zés, hulladékgyûjtés, illegális hulladéklerakó felszámolása, hulladékgyûjtõk ürítése,
szeméttelep rendezése, bokrozás, kaszálás, füvesítés, parlagfûirtás.

39 Mivel a tevékenység jellegére � nem az idõtartamára � helyezzük a hangsúlyt, nem teszünk különb-
ségek közhasznú, közcélú, illetve közmunka között.

06 -- Roma foglalkoztatás az ezredfordulón.p65 2005.04.19., 23:47193



194 I. MUNKAERÕ-PIACI HÁTRÁNYOK

Közmunka [2003]: �Jász-Nagykun-Szolnok megyében több százan végeznek köz-
munkát, fõként takarításai feladatokat látnak el. Szolnok önkormányzata 1999-ben ala-
pította meg a Munkalehetõség a Jövõért Szolnok elnevezésû közhasznú társaságot azzal
a céllal, hogy a rászorultak egy része ne szociális segélybõl tartsa fenn önmagát, hanem
úgymond � »rendes« kenyérkeresõ elfoglaltságból származó jövedelembõl. � Legtöb-
ben munkavezetõ irányításával a város parkjait gondozzák, irtják a parlagfüvet, gyûjtik
a szemetet, a szakmunkások pedig részt vesznek az önkormányzati intézmények festési,
karbantartási munkálataiban.� � �A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó
közmunkaprogram végrehajtására 150 millió forint vissza nem térítendõ támogatást kapott
a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig) a Munkaügyi Minisztériumtól.
A májustól november végéig tartó program során 274 közhasznú munkás 150 kilométer
hosszúságban takarítja ki a Tisza hullámterét. � A közmunkásokat, akik 50 ezer forint
bért kapnak havonta, a Kötivizig � egyeztetve a cigány kisebbségi önkormányzatokkal �
fõként azokról a Tisza menti kistelepülésekrõl toborozta, amelyeken a munkanélküliség
50 százalékkal magasabb az országos átlagnál.�

Közmunka [2003]: �A polgármesterasszony elmondta, hogy N lakosságának egyhar-
madát a romák jelentik, valamint a munkanélküliek 80 százaléka szintén roma. � X. Y.
elmondta, hogy a romák ma már versengenek a munkahelyért. � Eljutottak oda, hogy
szívesebben élnek meg a saját keresetükbõl, mint a segélybõl. A program keretében füvet
vágnak, árkot pucolnak, vízvezetéket újítottak fel, tavasztól késõ õszig ápolják a virágokat,
rendben tartják a települést, felújítják a középületeket, rendben tartják az intézményeinket.�

Tájékoztató [2004]: �Idén 9 különbözõ program indulhatott. Felújítottuk a korábbi
nagy sikerû erdõgazdálkodást segítõ közmunkát, folytattuk a Vásárhelyi-terv és az autó-
pálya-építés támogatását, és kísérleti jelleggel elkezdtük a közúti keresztezõdések aka-
dálymentesítését, a cigánytelepek szemétmentesítését, elkezdõdött a szervezett
parlagfûirtás, a Balaton körzetében a fõidényben tisztasági programot indítottunk.�

Közmunka [2004a]: �Több mint 1200, négyötödrészt roma származású tartósan
munkanélküli kapott munkát. A program az M3 és M35 autópálya építéséhez kapcsoló-
dik. � A munkások feladata lesz az M3 Görbeháza és Nyíregyháza, valamint az M35
Görbeháza és Debrecen közötti szakaszának nyomvonalát keresztezõ vízfolyások ren-
dezése, tisztítása és kisebb mértékû szabályozása.�

6.10. táblázat
A nem célzottan roma jóléti foglalkoztatási programokban roma emberek foglalkoztatására költött
költségvetési összegek becsült nagysága, millió forint

Jóléti program 2002 2003 2004 Összesen

Közhasznú munka 2963 2963 2216 8 142
Közmunka 3142 2749 2468 8 359
Közcélú munka 2453 3158 3758 9 369

Összesen 8558 8870 8442 25 870

Forrás és becslési eljárás: Az egyes programokra költött teljes összegek a 6.7. táblázatból, a romák
részesedései a FH�Autonómia Alapítvány 2001. évi adatfelvételébõl származnak (lásd a 6.8. táblázat
jegyzetét). Feltételeztük, hogy a kiadásokból való részesedések a létszámokkal arányosak.
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Mi a különbség?

A példákat végtelenségig folytathatnánk, de a szabály e néhány példából is kiolvasható:
E rövid ideig tartó, jelentõs közpénzekbõl finanszírozott munkák szinte semmiben nem
különböznek azoktól a szintén rendszertelen, rövid ideig tartó, kiszolgáltatott, perspek-
tíva nélküli és többnyire alantas munkáktól, amelyekhez a romák cselédként vagy pá-
riaként a lakóhelyi környezetükben � mindenfajta állami gondoskodás nélkül � maguk-
tól is hozzájutnak. A különbség a mértékekben van. Sok szegény roma (és nem roma)
ember � úgy tûnik � manapság csak ezen a módon tud akárcsak ilyen munkákhoz jutni.
A rendkívül alacsony szintû roma foglalkoztatottság fenntartása ma már csak e progra-
mok mellett lehetséges. A 6.10. táblázatban megbecsültük, hogy a közhasznú munka, a
közmunka és a közcélú munka aktív foglalkoztatáspolitikai eszközeinek mûködtetése �
ha csak a romák foglalkoztatását vesszük figyelembe � évente mennyi pénzbe kerül.

A rendszer mûködése általában is sokba kerül (lásd 6.7. táblázat). A romákra külön
kiszámítva: Magyarország évente 8-9 milliárd forintot költ � 2002 és 2004 között (folyó
áron) összesen több mint 25 milliárd forintot költött � egy olyan jóléti rendszer mûköd-
tetésére, amely akarva-akaratlanul is hozzájárul ahhoz, hogy a romák kiszolgáltatottsá-
gon és társadalmi elkülönülésen nyugvó rendszere a foglalkoztatásban fennmaradjon.

TÁRSADALOMPOLITIKAI KÖVETKEZTETÉSEK

Az aktív foglalkoztatáspolitikának ezeket a vonásait (és más ezzel összefüggõ jellegzetes-
ségeit) korábban is számos bírálat érte. A bírálatok között talán a leghangsúlyosabb az az
érv, hogy kilencvenes évek közepe táján a segélyezési és támogatási rendszer az önkor-
mányzatok szintjén vált decentralizálttá, ami számtalan anomália forrása lett.40 A rend-
szer expanziója során az ebbõl fakadó problémák még súlyosabbá váltak. Vegyük sorra
ezeket a problémákat!

1. A rendszer decentralizációja rendkívüli mértékben felerõsíti a települések közötti
egyenlõtlenséget. �A közcélú foglalkoztatottak átlagosan a rendszeres szociális segélye-
zettek egyharmadát teszik ki, ugyanakkor a települések alsó kvartilisében egyetlen köz-
célú foglalkoztatott sincs, míg a felsõ kvartilisben többen vannak a rendszeres szociális
segélyezetteknél. A közcélú foglalkoztatás finanszírozására elkülönített keretükbõl a
települések 48,8 százaléka 2000-ben egyetlen forintot sem használt fel, 5,4 százalékuk
pedig 90 százalékot. � A rendszeres szociális segélyezés és a közcélú foglalkoztatás e
kirívó egyenlõtlenségei mögött a települések roppant eltérõ adottságai állnak. A kistele-

40 E problémák egy részét meg lehetett volna elõzni, más részük pedig jóval enyhébb lett volna, ha a
rendszer decentralizációját � melyre nyilvánvalóan szükség van � a települési önkormányzatoknál
magasabb szinten valósították volna meg. Nem lett volna tökéletes az sem, de a jelenleginél feltétlenül
jobb megoldás lett volna, ha a helyi munkaügyi központok hálózatára támaszkodva épült volna ki egy
� egységes elvek alapján mûködõ és egységes elveket követõ � segélyezési és támogatási intézmény-
rendszer. Tízévnyi mûködés után nyilván sokkal nehezebb változtatni ezen, mint tíz évvel ezelõtt. De
ma sem lehetetlen.
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pülések döntõ többségében nincs a közcélú foglalkoztatás szervezésére szolgáló önkor-
mányzati részleg, s csak a legnagyobb településeken léteznek a többségükben egészsé-
gi, mentális, családi problémákkal megterhelt tartós munkanélküliek speciális támoga-
tására alkalmas családsegítõ szolgálatok, civil szervezetek, oktatási intézmények.� (Fa-
zekas [2001] 165�166. o.)41

2. Ez a teljesen decentralizált rendszer a közhasznú és a közcélú munka esetében
3200 települési önkormányzat szintjére � darabokra � tördeli szét a helyi munkaerõpia-
cokat. A munkaerõ-kereslet és -kínálat értelmes egységei az ingázási távolságokon be-
lüli helyi munkaerõpiacok volnának, a pénzösszegek önkormányzatokhoz való telepíté-
se mégis elejét veheti annak, hogy a munkakínálat (a �köz� foglalkoztatott) és a munka-
erõ-kereslet (az erre a célra rendelkezésre álló forrás) egymásra találjon, ha történetesen
a források és a potenciális támogatottak települések szerinti eloszlása eltér egymástól.
(Ami az 1. pontban említettek miatt is és egyébként is gyakran elõfordul.)

3. A segélyezési és támogatási politika decentralizált rendszere tág teret engedett
annak, hogy az önkormányzatok kivonhassák egyéb (más jogcímeken meglevõ) forrásaikat
a jóléti rendszerbõl. �Az önkormányzatok sokszor nem tudják, vagy nem is akarják
»értelmes« feladatokkal ellátni [a közhasznú munkásokat] � , többnyire megelégszenek
azzal, hogy a konstrukcióban rejlõ, számukra kedvezõ lehetõségeket kihasználva kímél-
jék segélyezési keretüket.� (Havas�Kemény [1995]) A közcélú munka formájának be-
vezetésével ez a gyakorlat még inkább általánossá vált. E helyi kezelésû jóléti foglalkoz-
tatásra szánt összegek oly módon beépültek mára az önkormányzatok költségvetésébe,
hogy az önkormányzatok bújtatott szubvencionálásának tekinthetõk.

4. Az önkormányzati hatáskörbe helyezett foglalkoztatáspolitika kiszolgáltatottá te-
szi a támogatottakat, és tág teret enged a helyi önkényeskedésnek.42 A támogatásban
részesülõk kiszolgáltatottsága annál nagyobb, minél alacsonyabb iskolai végzettségû
valaki, illetve minél rosszabb a helyi foglalkoztatási helyzet. �A közcélú foglalkoztatás
elutasítása a szakképzettek, közép- és felsõfokú végzettségûek között a leggyakoribb,
akik méltatlannak és megalázónak tartják a közterületen végzendõ, tipikusan segéd- és
betanított jellegû munkát. Mások elfogadják ugyan a közcélú munka kötelezettségét,
többségük mégsem áll munkába, elsõsorban egészségi okokra hivatkozva.� (Fazekas
[2001] 167. o.) Nyilvánvalóan azok fogadják el, akiknek végképp nincs más választása:
a mélyszegénységben élõ romák és nem romák. �Átlagon felüli az elutasítók aránya a
viszonylag alacsony munkanélküliségû és a feketemunkára nagyobb lehetõségeket kíná-
ló régiókban.� (Uo.) A helyi mérlegelésû foglalkoztatáspolitika az éppen aktuális hely-
zettõl függõen váltogathatja a segélyezési és ellenõrzési �húzd meg�ereszd meg� politi-
káját. Ha szûkösek a segélykeretek, és sok a rászorult, akkor maga szemezgeti ki � ki
tudja, milyen szempontok szerint � azokat, akiknek munkát ad; ha viszont �kell helyben
a parkosítás, de nemigen van rá pénz, ha zúgolódnak a lakosok, hogy piszkosak az
utcák, �ha revizorok hada ellenõrzi az eladósodott önkormányzat számláit, akkor elõ-

41 Lásd errõl részletesebben Fazekas [2002].
42 Lásd errõl részletesebben Fazekas�Köllõ�Lázár�Nagy [2001], Fazekas [2002], Köllõ [2003], Szalai

[2004�2005].
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kerül a kényszer-munkaszervezés: segélyt csak az kaphat, aki beáll a sorba, és végzi,
amit számára a hivatal kijelöl� (Szalai [2005]).

Mindezeket bírálatokat kiegészíthetjük egy következõ ponttal, amely már nemcsak
az önkormányzati kezelésû foglalkoztatási programokra érvényes, hanem a nagyobb
léptékû közmunkaprogramokra is.

5. E foglalkoztatási programok közös sajátossága, hogy nem emelik ki a romákat � és
más mélyszegénységben élõ embereket � a társadalomalatti lét viszonylataiból. Munkát
adnak nekik, de olyan társadalmi összefüggések közepette, amelyek � akarva-akaratla-
nul is � hosszú távon megerõsítik mindazokat a belsõ tulajdonságokat és külsõ viszony-
latokat, amelyek újratermelik mindazt, ami miatt ezek az emberek támogatásra szorul-
nak. A szegénységben élõ romák � és más szegények is � leginkább attól szenvednek,
hogy megélhetési forrásaik rendszertelenek; hogy jövedelmük, amelybõl élnek, szemé-
lyes módon függ másoktól; hogy a társadalom intézményeivel szemben kiszolgáltatot-
tak; továbbá hogy a munka, amelyet végeznek, megalázónak számít a helyi társadalom-
ban, amelyben élnek. A jóléti foglalkoztatás formái pontosan leképezik ezeket a formá-
kat: rendszertelen és rövid távú munkákat kínálnak, tartósítják a segélyfüggést, megerõsítik
a hatóságokkal szembeni kiszolgáltatottságot, és a negatív társadalmi sztereotípiáknak
megfelelõ � megalázó � munkákra43 kényszerítik õket. Különösen nagy felelõsséget kell
érezzünk az érintettek gyermekei miatt. Vajon milyen jövõ vár azokra a gyermekekre,
akiknek a szülei e társadalomalatti lét körülményei között vegetálnak? A �köz� foglal-
koztatottak nagyfokú cserélõdése miatt az egy idõpontban támogatottak számát többszö-
rösen meghaladó számú személyt, családot és gyermeket érint ez.

Mi lenne az alternatíva? Társadalmi integrációt biztosító tartalmas projektek, ame-
lyek � ha megfelelõ szakértelemmel mûködtetik õket � kivezetnek a társadalomalatti
létezés reménytelen világából. A jóléti foglalkoztatás drága és sehová sem vezetõ for-
mái helyett két típusú tartalmasabb beavatkozást javasolunk: felkészült nonprofit szer-
vezetek által gondozott, a romák gazdasági önszervezõdését elõsegítõ programokat,
illetve átfogó � a gazdaságra, a közlekedési viszonyokra, az oktatásra, az egészségügy-
re és a szociális intézményekre egyszerre kiterjedõ � térségi rehabilitációs programokat
az ország romák által sûrûn lakott falusi válságövezeteiben. Ez utóbbira jó példa az
úgynevezett Cserehát Program,44 amely egy egész, válságban levõ, tönkrement övezet

43 Hangsúlyoznunk kell, hogy soha nem egy konkrét munkafajta a megalázó, hanem a munka társadalmi
kontextusa az, ha az. Megalázó csak az a jelentés lehet, amit a kisközösség világában tulajdonítanak
neki. Például határozottan megalázó az, ha egy faluban a romákkal és csakis a romákkal ásatják az
árkot és szedetik össze a szemetet. Nem megalázó viszont, ha a romák saját közösségi házuk építése és
rendezése során végzik el pontosan ugyanezeket a munkákat, vagy ha a falubeliekkel közösen � romák-
kal és nem romákkal együtt � tisztítják meg a falujuk környezetét. Az utóbbi esetekben ugyanis az
árokásás és a szemétszedés olyan társas cselekvés, amely társadalmi megbecsülésüket és önbecsülésü-
ket nem sérti. A szemétszedõ vagy árokásó közmunkához képest az is nyilvánvalóan jobb, ha terepren-
dezéssel professzionálisan foglalkozó piaci cégek, vagy takarítóvállalkozók alkalmaznak � nyilván
fõként alacsony státusú � dolgozókat, és azok végzik el piaci megrendelésre ezeket a munkákat. Ebben
a kontextusban ugyanis inkább egyenlõ felek közti tranzaktív viszonylatok mûködnek.

44 E nagyszabású program részleteirõl számol be a Cserehát Programdokumentum [2004].
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megújítására tesz kísérletet. Ilyen nagy horderejû program Magyarországon még nem
volt. Tapasztalatokról nem számolhatunk még be. A gazdasági önszervezõdést elõsegítõ
programok tapasztalatait azonban közelebbrõl is szemügyre vehetjük.

A romák gazdasági önszervezõdését elõsegítõ programok megvalósításában Magya-
rországon 1990 óta vitathatatlanul az Autónómia Alapítvány45 játssza az úttörõ szerepet.
Az alapítvány többségében vidéki mezõgazdasági projekteket támogat, �megcáfolva azt
a tévhitet, amely szerint a cigányok nem hajlandók, nem képesek földet mûvelni. A tá-
mogatott projekteket olyan személyek vezetik, akik kellõ motivációval és készséggel
rendelkeznek arra, hogy tegyenek valamit saját maguk és közösségük érdekében.
Az Autonómia Alapítvány olyan projekteket támogat, amelyek hosszú távú eredménnyel
kecsegtetnek, és életre keltik, gazdagítják a helyi közösségeket. Támogatnak olyan pro-
jekteket, amelyek a közvetlen fogyasztást elõsegítik (élelmiszer megtermelése a csalá-
dok és a helyi közösségek számára), fejlesztési projekteket, olyan jövedelemtermelõ
projektek, amelyek amellett, hogy munkaalkalmat teremtenek, hosszú távú eredmé-
nyekkel, a továbbfejlõdés lehetõségével kecsegtetnek. A projektek rendkívül sokfélék:
az állattenyésztéstõl a málnatermesztésig, a vályogtégla- és betonoszlop-készítésig, a ko-
sárfonásig a tevékenységek széles skáláját támogatják. Az Autonómia Alapítvány ado-
mány és kamatmentes kölcsön formájában nyújt támogatást, valamint segít a projekt
kidolgozásában és életképességének biztosításában. A vissza nem térítendõ és visszaté-
rítendõ támogatás aránya attól függ, hogy egy adott munkaterv alapján mikor és mekko-
ra közvetlen haszon várható.�46

Az alapítvány által mûködtetett projektekbõl47 több általánosítható tanulság vonható
le egy jól szervezett gazdasági-foglalkoztatási programra nézve. 1. Ezek a programok �
ellentétben a közhasznú munka, a közmunka és közcélú munka gyakorlatával � arra
törekednek, hogy tartós megélhetést biztosítsanak a résztvevõiknek; klienseiket auto-
nóm és egyenrangú partnerek tekintik, igyekeznek õket tranzaktív viszonylatokba he-
lyezni; társadalmi megbecsülést és önbecsülést nyújtó munkák feltételeit biztosítják a
számukra. 2. A projektekben nem egyének vagy családok, hanem szervezetek vehetnek
csak részt. Ekképpen a projekt el sem indulhat valamiféle a közösségépítés nélkül. 3. A részt-
vevõ szervezeteknek a felvett kölcsönhöz vagy támogatáshoz saját hozzájárulást kell
biztosítani. Ez a körülmény növeli a részt vevõ szervezetek elkötelezettségét. 4. A pro-
jektek mûködtetésében igen lényeges szempont a szakértelem. Ha helyben nem áll ren-
delkezésre megfelelõ szakértelem, akkor a támogatás keretében felkínálják azt a lehetõ-
séget, hogy a résztvevõk képzést szervezzenek maguknak. Ha szükséges, szervezetfej-
lesztési és projektmenedzsment-képzés is biztosítanak számukra (Csongor [2001] 10.
o.). 5. A programokat gondozó nonprofit szervezet mûködésében is nagy hangsúlyt kap
a szakértelem. Szociális szakmai ismeretekkel és civil szervezetben szerzett tapasztala-
tokkal rendelkezõ, elkötelezett munkatársakat alkalmaznak, akiknek az a dolguk, hogy

45 Eddigi tevékenysége során mintegy hatszáz településen ezerkétszáz helyi kezdeményezést támogatott
összesen több mint hétszázmillió forinttal (Ez Európa internetes újság, 2005. 9. évf. 1. sz.).

46 Idézet a www.autonomia.hu honlapról.
47 Nagyszámú sikeres program leírása található meg az alábbi két kötetben: Havas [2001] és Csongor�

Lukács [2003].
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felmérjék a projektek körülményeit, és megtárgyalják a részleteket a projekt vezetõivel,
a munkában résztvevõkkel. 6. Az ilyen projektek járulékos haszna, hogy a közösség
érdekében mozgósítják azokat helyi roma vezetõket, akik a rendszerváltás óta eltelt évek-
ben személyes példájukkal és egyéni sikerességükkel kivívták a helyi cigány és nem
cigány társadalom megbecsülését (Havas [2001], 120�121. o.). 7. �A sikeres progra-
moknak köszönhetõen cigányok és nem cigányok olyan új szerepekben kerülnek kapcso-
latba egymással, amely kettõjük viszonyrendszerét megváltoztathatja. Ezekben az új,
például a termelõ és a felvásárló között létrejövõ, relációkban a közös érdekek és a
kölcsönösség elemei is fontos szerepet játszanak, s hozzájárulnak ahhoz, hogy a két fél
az eddiginél kedvezõbb tapasztalatokat szerezzen egymásról.� (Uo. 121. o.)

A jóléti foglalkoztatás konvencionális formáira � közhasznú munkákra, közmunkák-
ra, közcélú munkákra � évi 27-28 milliárd forintot költ el az ország. Megfelelõ szakér-
telemmel kombinálva hatékonyabb felhasználást is találhatnánk ezekre a költségvetési
összegekre. A szakértelem mozgósítása azonban nem egyszerû dolog. A nagy állami
pénzalapok és a decentralizált megvalósítás közé nonprofit szervezetek egész hálóját
lehetne és kellene kiépíteni. E nonprofit szervezetek lennének hivatottak arra, hogy
magukhoz vonzzák az ilyen munkához elengedhetetlenül szükséges elkötelezettséget és
szakértelmet. A megfelelõ szakértelem bázisát a tíz éve szakadatlanul folyó felsõoktatá-
si expanzió adja. Tízezrével kerülnek ki az egyetemekrõl és fõiskolákról oktatási, szoci-
ális, kommunikációs, jogi, közgazdasági, államigazgatási képzettségû szakemberek. Egy
részüket a megújuló szociális szféra segítõ szervezetei képesek lennének felszívni, ha az
állam rászánná magát arra, hogy feladatait, legalább részben privatizálva, magánalapon
mûködõ nonprofit szervezetekre bízza, s ezzel párhuzamosan saját szervezeteit48 is szakmai
alapon újjászervezze. Ez az igényes fiatalok számára is tartalmas, értelmes munkák
sokaságát nyitná meg. Ideje, nagyon is ideje, hogy ez a fordulat megtörténjen.
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FÜGGELÉK

1. Foglalkoztatási életpályák, iskolázottság szerint bontva

F6.1. ábra
Az 1984-ben 20–39 éves generáció foglalkozási életpályája 1984 és 2003 között, iskolai
végzettségenként megbontva. A kohorsz hány százalékának volt munkája az adott évben?

0–7 osztályt végzett férfiak

Nyolc osztályt végzett férfiak

Szakmunkásképz t-szakiskolát végzett férfiakő

0–7 osztályt végzett nők

Nyolc osztályt végzett nők

Szakmunkásképz t-szakiskolát végzett nőkő

1984

1984

1984

1984

1984
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1989
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Népesség

Népesség

Népesség

Népesség

Népesség

Népesség

Cigányok

Cigányok

Cigányok

Cigányok

Cigányok

Cigányok

Forrás: 1993. és 2003. évi reprezentatív romafelvétel; népesség: a 6. és 7. lábjegyzetben felsorolt nagymin-
tás országos adatfelvételekbõl képzett korcsoportos kvázipanel.

06 -- Roma foglalkoztatás az ezredfordulón.p65 2005.04.19., 23:47202



2036. ROMA FOGLALKOZTATÁS AZ EZREDFORDULÓ

2. A jóléti foglalkoztatási formákban alkalmazottak számának becslése

A 6.9. táblázatban közölt abszolút számokra vonatkozó becsléseket úgy kaptuk meg,
hogy a mintabeli gyakoriságokat (x) az 1 százalékos mintavételi arány reciprokával
teljeskörûsítettük, majd az így kapott adatot 5 százalékos összeírási hibát49 feltételezve,
korrigáltuk (y = 100 × 1,05 × x). A kapott számadatokat ezer fõre kerekítettük. A fi-
zetett munkával rendelkezõk adatát a 2003. évi romafelvétel kérdõívének 15/2�15/8.
kérdéseibõl kaptuk meg: az alkalmazottakat, a vállalkozókat és a társas vállalkozások
tagjait az egyik összevont csoportba � alkalmazottak, vállalkozók �, a segítõ családtago-
kat, az alkalmi munkásokat és kisegítõket és az egyéb minõségben dolgozókat egy má-
sik csoportba � alkalmi munkások �, végül a közcélú, közhasznú munkásokat egy har-
madik csoportba � jóléti programok által foglalkoztatottak � vontuk össze. Ez utóbbi
csoport létszámát a 22. kérdés � jelenleg közmunkán, közcélú, közhasznú munkán van-e?
� alapján kapott információ alapján kiegészítettük annyi esettel amennyi hiányzott a 15.
kérdésre adott válaszból. Egyes megkérdezettek ugyanis � helytelenül � nem tekintették
ezeket a jogviszonyokat fizetett munkának. Ennek következtében a foglalkoztatottak
felszorzott esetszáma némileg emelkedett: 78 000-rõl 80 000-re.

Lényegesebb probléma adódik abból, hogy a jóléti foglalkoztatási formákban alkal-
mazott dolgozók száma így is jelentõsen elmarad attól, amit más forrásból � a progra-
mokat mûködtetõ szervezetek adataiból � reálisnak tekinthetünk. A dolgozó szemszögé-
bõl ugyanis az aktuális munkaadó (az önkormányzat, az iskola stb.) a foglalkoztatás
anyagi fedezetét biztosító finanszírozótól (közhasznú, közcélú, közmunka) nem jól kü-
lönböztethetõ meg. Egy lakossági kikérdezésen nyugvó adatfelvételben emiatt arra szá-
míthatunk, hogy ezeknek a munkavégzési formáknak egy része az alkalmazotti munka-
viszony közé kerül, ami a jóléti típusú alkalmazási formák részarányát alul-, a �normál�
alkalmazotti formák részarányát pedig felülbecsüli.

Hogy ezt a torzítást kiküszöböljük, a következõ stratégiát választottuk. Két � egy-
mástól független � forrás alapján korrigáltuk az adatokat. Az egyik adatforrásunk a
Foglalkoztatási Hivatal és az Autonómia Alapítvány 2001. õszi közös adatfelvétele50

volt, amely az összes munkaügyi kirendeltségtõl (N = 171) begyûjtötte az adott év
negyedik negyedévére vonatkozó létszámadatokat, és a kirendeltségekkel megbecsültet-
te, hogy klienseik között hány százalékot képviselnek a roma dolgozók. A roma dolgo-
zók részarányára vonatkozó kérdés osztályközöket � 0, 1�10, 11�25, 26�50, 51�75,
76�100 százalék � adott meg. A roma dolgozóknak az adott programra becsült arányát
az egyes kirendeltségszintû adatok (osztályközepek) teljes érintett létszámmal súlyozott
átlagaként kaptuk meg. A közhasznú munkára vonatkozó országos átlagra így 24,9
százalékos, a közmunkára 56,1 százalékos, a közcélú munkára pedig 26,1 százalékos
értéket kaptunk. A 2001. év utolsó negyedévének egy tetszõleges idõpontjára így meg-
becsülhetõ volt a szóban forgó programok által alkalmazott romák száma. Lásd a 6.8.
táblázat 2. oszlopát!

49 Lásd errõl: Kemény�Janky�Lengyel [2004] 12. o.
50 Az adatfelvétel részleteirõl lásd Lukács [2003].

06 -- Roma foglalkoztatás az ezredfordulón.p65 2005.04.19., 23:47203



204 I. MUNKAERÕ-PIACI HÁTRÁNYOK

51 Az adott év egy tetszõleges napján mért várható foglalkoztatotti létszám = éves érintett létszám ×
[(átlagos támogatási idõtartam)/12] × romák aránya a támogatottakon belül.

52 2001: 13 880 fõ, 2002: 13 647 fõ, 2003: 13 389 fõ, 2004: 12 956 fõ. 13 500 fõs átlagos értékkel
számoltunk. A szórás láthatóan jelentéktelen.

53 Lásd 25. lábjegyzet!
54 Az adatot lásd Lukács [2003] 59. o. 1. táblázat alsó sora. A becslés részleteirõl lásd Lukács [2003] 51�

53. o., illetve 65�68. o.

A másik adatforrás a szóban forgó programok volumenérõl � az éves szinten elköl-
tött pénzösszegekrõl és a érintett (halmozódást is tartalmazó) létszámokról �, valamint
átlagos támogatási idõtartamokról rendelkezésre álló hivatalos (Foglalkoztatási és Mun-
kaügyi Minisztériumból, Foglalkoztatási Hivatalból és Belügyminisztériumból szárma-
zó) adatok voltak (lásd 6.7. táblázat). Ezekbõl az adatokból � az adott évet valamilyen
mértékben lefedõ, azonos hosszúságú foglalkoztatási periódusokat és e periódusok egyen-
letes eloszlását feltételezve � megbecsülhetõ51 ugyanaz az adat, amelyet a 2001. évre
nézve a Foglalkoztatási Hivatal�Autonómia Alapítvány felvétele egy idõpontra vonat-
kozóan a munkaügyi kirendeltségektõl begyûjtött. Ha az így becsült � egy idõpontra
vonatkozó � halmozódást nem tartalmazó létszámadatokra rávetítjük az FH�Autonómia
adatfelvétel romaarányait, akkor szinte teljesen azonos értékeket kapunk a 2002�2004-
es évekre, mint amit az FH�Autonómia adatfelvételbõl a 2001. évre kaptunk. E négy év
adatának átlagát52 � 13 500 fõt � tekintettük a közhasznú, közcélú munkán, illetve köz-
munkán foglalkoztatott roma munkavállalók számát illetõ reálisabb becslésnek.

Az FH�Autonómia-adatfelvétel arra is kiterjedt, hogy számba vegye a � szintén fõ-
ként költségvetési forrásokból finanszírozott � célzottan roma foglalkoztatási progra-
mok53 által alkalmazott roma dolgozók számát. Az erre vonatkozó � mértékadónak
tekinthetõ � becslés 2500 fõt adott ki.54 A két szám összege � 16 000 fõ � az a szám,
amit az itt kifejtettek értelmében �jóléti program keretében� megvalósuló alkalmazás-
nak tekintettünk. Az ezzel összevethetõ becslés a 2003. évi romafelvételben körülbelül
8000 fõ volt. A korrekciót úgy hajtottuk végre, hogy 8000 fõvel csökkentettük az alkal-
mazotti-vállalkozói kategóriára vonatkozó teljes körû becslést, és 8000 fõvel megnövel-
tük a jóléti programok által foglalkoztatottak számát. Ezen a módon jutottunk el a 6.9.
táblázatban szereplõ becsült létszámadatokhoz.
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Ebben az írásban a cigány gyerekek iskolai pályafutásának alakulását követjük nyomon
több mint két évtizeden keresztül. Megvizsgáljuk, hogy a hetvenes évek elejétõl napja-
inkig változtak-e a cigány gyerekek továbbtanulási esélyei az iskolarendszer valamennyi
állomásán. A probléma fontosságához nem fér kétség. Ha valaki a cigányság gazdasági-
társadalmi hátrányainak okait (és a sikerrel kecsegtetõ terápiák lehetõségeit) kutatja,
minduntalan az iskola problémájába ütközik. Intuitíve is világos: a cigányság társadalmi
hátrányainak igen nagy része származik e népcsoport hatalmas mérvû iskolai lemaradá-
sából. A tudás hatalom. Az iskolázottság munkalehetõséget, magasabb keresetet, a csa-
lád és életforma stabilitását, magasabb várható életkort, jobb egészséget, a politikai
érdekek jobb képviseletét, a diszkrimináció leghatásosabb ellenszerét jelenti. A tudat-
lanság hatalomnélküliség, s mindaz, ami ezzel együtt jár: munkanélküliség és alacsony
kereset, szegénység és kiszolgáltatottság, széthulló család és rossz egészségi állapot, korai
halál, a politikai érdekképviselet hiánya, diszkrimináció. A cigányok iskolázatlanok. Va-
jon mit tett ez az ország húsz év alatt azért, hogy ez ne így legyen? Történt-e húsz év
alatt érdemleges elõrelépés a cigány gyerekek iskolai fölzárkóztatása ügyében? Ebben a
tanulmányban ezt fogjuk az elérhetõ valamennyi makroszintû iskolastatisztikai adat fel-
használásával megvizsgálni.

Írásunk alapvetõen statisztikai jellegû. Célunk az, hogy a helyzet feltárásával és
néhány következmény felmutatásával érzékeltessük a helyzet súlyosságát. Nem tekintjük
feladatunknak itt az iskolai hátrány generációk közötti továbbörökítését meghatározó
bonyolult összefüggések feltárását. Az alacsony iskolázottság okainak feltárása külön
vizsgálódásokat igényel. Mindenekelõtt olyan mikroszintû modellek felállítását és em-
pirikus tesztelését, amelyek az iskoláztatási döntést a szegénység kultúrájának összefüg-
géseibe helyezve, képesek számot adni arról a fajta racionális kalkulusról, ami a cigány
gyerekek szüleit és magukat a gyerekeket is az iskolából való kimaradásra ösztönzi. Az
alacsony iskolázottság nem fátum, hanem � sok más hátránnyal együvé szervezõdvén �
racionális viselkedések következménye. Olyan ördögi kör, amelybõl külsõ hatások nél-
kül többnyire lehetetlen kitörni. Ez az a pont, ahol az államnak óriási a felelõssége. Az
a dolgunk, hogy az alacsony iskolázottsághoz vezetõ ördögi körök hatalmát okos refor-
mokkal megtörjük.

A tanulmányban fölhasznált iskolastatisztikai alapadatokat a Mûvelõdésügyi Minisz-
térium statisztikai osztálya bocsátotta a rendelkezésünkre. A cigány gyerekek iskolai
adatainak a forrása az volt, hogy a mûvelõdésügyi adminisztráció egészen az 1992/93.

7. CIGÁNY GYEREKEK AZ ISKOLÁBAN,
CIGÁNY FELNÕTTEK
A MUNKAERÕPIACON
Az 1970 és 1993 közötti évjáratok iskolai
pályafutásának alakulása a munkapiaci
következmények tükrében
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tanévig1 az általános iskolákban, a szakmunkásképzõkben és valamennyi középfokú okta-
tási intézményben évrõl évre ismétlõdõ iskolaszintû adatfelvételekben az ott tanító peda-
gógusokkal értékeltette a cigány tanulók iskolai elõmenetelét is. Ezeknek az adatoknak
egy része korábban is elérhetõ volt. A hetvenes évek elejétõl az 1992/93. tanévig tartó
idõsor azonban újdonság: ennek a tanulmánynak a függelékében jelenik meg elõször.

A tanulmány felépítése a következõ. Az elsõ részben megpróbáljuk empirikus adatok
segítségével érzékeltetni az iskola jelentõségét a munkaerõpiacon. Az itt szereplõ szá-
moknak és érveknek az a szerepe, hogy kézzelfogható dolgokban � pénzben és életesé-
lyekben mérve � lássuk az alacsony iskolázottság következményeit. A következõ rész
tartalmazza a tanulmány gerincét jelentõ évjáratmodellt. Ebben a fejezetben elõször
szemügyre vesszük annak a generációnak az iskolai pályafutását, amely életkoránál
fogva, az 1993/94. tanévben juthatott el az iskolarendszer legmagasabb fokát jelentõ
egyetemi felvételig. Ezzel az a célunk, hogy a nyers esélyegyenlõtlenségi indexeket
komponenseire bontsuk, és láthatóvá tegyük az esélyegyenlõtlenségek keletkezésének
kritikus pontjait. A továbbiakban megvizsgáljuk részletesen az iskolarendszernek a to-
vábbtanulás, illetve lemorzsolódás szempontjából kritikus helyeit aszerint, hogy az adott
ponton, az idõk során hogyan alakultak a cigány gyerekek továbbtanulási és lemorzso-
lódási esélyei a nem cigány gyerekekéhez képest. Tapasztalataink összegzése után,
bérregressziók segítségével megvizsgáljuk, miként alakult a szóban forgó idõszak egé-
szében az iskolai végzettség értéke. Ezzel az a célunk, hogy iskolai történetünket a ma-
gyarországi munkaerõpiac állapotváltozásainak történetébe ágyazva, a megfelelõ kon-
textusban, a tudás értékének változásait is mérõ koordinátarendszerben értékelhessük.
Végezetül összefoglaljuk tanulmányunk következtetéseit. A függelék tartalmazza az
évjáratmodell, illetve a tanulmányban alkalmazott modellek dokumentációját.2

AZ ISKOLA JELENTÕSÉGE A FOGLALKOZTATÁSI ESÉLYEK ELOSZTÁSÁBAN
ÉS A KERESETEK MEGHATÁROZÁSÁBAN

Hogy �a tudás hatalom�, az a munkagazdaságtan prózájára lefordítva két dolgot jelent:
az iskolai végzettség függvényében csökken a munkanélküliség kockázata, és nõ a kere-
set. Vajon miért és mennyire?

A keresetek esetében � standard emberitõke-elméleti megfontolások alapján � a ma-
gyarázat eléggé egyértelmû. Az oktatási beruházás növeli az egyéni termelékenységet.
Ennek a haszna meg kell jelenjen az egyéni keresetekben, hiszen a magasabb iskolázott-
ság megszerzésének mind a közvetlen, mind pedig a � kiesõ jövedelmekkel arányos �
közvetett költségei is magasabbak, mint az alacsonyabb iskolázottság megszerzéséé.
A költségek növekedésével pedig az elõnyöknek is növekedniük kell, ennek híján ugyanis
racionális egyének nem vállalnák a szóban forgó magasabb költségeket. Az természete-

1 Az 1993/94. tanévtõl fogva ez a fajta statisztikai nyilvántartás megszûnt. A cigány gyerekek iskolai
sorsának alakulását ettõl fogva semmilyen módon nem lehet nyomon követni. Ez pedig igen nagy baj.

2 E tanulmány bõvebb � kéziratos � változata tartalmazza a számítások valamennyi részletre kiterjedõ,
teljes dokumentációját lásd Kertesi [1994].
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sen már a hosszú távon érvényesülõ keresleti-kínálati viszonyoktól függ, hogy az egyes
iskolai végzettségi fokozatok egymáshoz viszonyított értékei idõben hogyan alakulnak.
Az mindenesetre bizonyos: az emberitõke-elmélet szilárd elõrejelzése az, hogy � ke-
resztmetszeti adatokon mérve � az iskolai végzettség emelkedésével az iskolai végzett-
ség piaci értékének is növekednie kell. Vajon mennyit ér a tudás ma, a kilencvenes évek
elején keresetekben? Viszonylag összetett modellt használva, egy meglehetõsen friss
adatbázison kiszámítottuk az egyes iskolai végzettségi fokozatokhoz tartozó megtérülési
ráták értékét. Adatbázisunk az 1993. évi KSH-munkaerõ-felvétel szeptember�novem-
beri hulláma volt. A bérregressziót a foglalkoztatottak órakeresetének logaritmusára
állítottuk fel. Az órakeresetek logaritmusának szóródását magyarázzuk a nemmel, az
életkorral, az életkor négyzetével, a lakóhellyel (Budapest, város, község), a település-
szintû munkanélküliségi ráta értékével, az iparággal, a cigány etnikai hovatartozással s
végül az iskolai végzettséggel (8 általánosnál alacsonyabb, 8 általános, szakmunkáskép-
zõ, középiskola, felsõfokú iskolai végzettség). Magát a regressziós egyenletet a hozzá
tartozó szignifikanciatesztekkel együtt az 1. függelékben találhatjuk meg. Itt most csak
a bennünket közvetlenül érdeklõ paramétereket mutatjuk be (7.1. táblázat). (Más ada-
tokkal való összehasonlíthatóság kedvéért, tájékoztatásul közöljük a marginális megté-
rülési ráták értékeit is.)

7.1. táblázat
Az iskolai végzettség értéke Magyarországon 1993-ban* (százalék)

Az adott iskola-
Az iskolai

fokozat egy elvégzett
Iskolai végzettség** végzettség

osztályának
relatív értéke**

értéke***

8 osztály 12,6 �
Szakmunkásképzõ (8 + 3 osztály) 19,7 2,35
Érettségit adó középiskola (8 + 4 osztály) 32,2 4,88
Felsõfokú végzettség (12 + 4 osztály) 59,0 6,70

*** Regressziós paraméterértékek a KSH 1993. szeptemberi�novemberi munkaerõ-felvételén becsült egyenlet
alapján. Függõ változó: az órakeresetek logaritmusa. Kontrollváltozók: nem, életkor, lakóhely, település-
szintû munkanélküliségi ráta, iparág, cigány etnikai hovatartozás. Az egyenletet az 1. függelék F7.2. táblá-
zata tartalmazza.
*** A referenciakategóriához (a 8 osztálynál alacsonyabb iskolai végzettséghez) képest, amelynek értékét
nullának tekintjük.
*** (βi � βi�1)/(si � si�1), ahol a β az iskolai fokozatokhoz tartozó regressziós paraméterérték, si az i-edik szint
elérésekor elvégzett összes osztályszám; az i-edik az adott, az (i � 1)-edik pedig az azt közvetlenül megelõzõ
iskolai fokozat.

Mint a táblázatból látható, az iskolai végzettség az iskolázatlan munkaerõ (0�7 osz-
tály) értékéhez képest mintegy 10�60 százalékkal növeli a kereseteket: a nyolc általá-
nosnál alacsonyabb iskolai végzettséghez képest a nyolc általános végzettségûek kerese-
te 13 százalékkal, a szakmunkásképzõt végzetteké 20 százalékkal, a középiskolát vég-
zetteké 30 százalékkal, a felsõfokú végzettségûek keresete pedig mintegy 60 százalékkal
magasabb. Ugyanezt látjuk a marginális megtérülési ráták értékében is: egy elvégzett
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iskolai osztály relatíve annál többet ér a piacon, minél magasabb iskolai végzettségi
fokozaton végzi el azt valaki.

Nyilvánvaló persze, hogy ezeket a kereseteket csak azok realizálják, akik találtak
maguknak munkát a piacon. A foglalkoztatási vagy munkanélküliségi esélyek azonban
szintén nem függetlenek az iskolai végzettségtõl. Tapasztalatból is tudjuk, és elméleti
érvek alapján is várható, hogy az iskolai végzettség növeli a foglalkoztatási esélyeket.
Vajon miért? Elsõsorban azért, mert a �magasabb� iskolai végzettség többnyire igen
megbízható (és megfigyelhetõ) indikátora azoknak, a munkaadó számára a felvételnél
nem megfigyelhetõ képességeknek, amelyekre a � technológiájuk és munkaszervezetük
sajátosságai miatt � hosszú távú munkaszerzõdésekben érdekelt munkaadók nagy súlyt
fektetnek. A hatásmechanizmusokat részletesebben kifejtve, a következõket mondhatjuk.

A hosszú távú foglalkoztatásban érdekelt vállalatok vagy munkáltatók, amikor a fel-
vesznek vagy elbocsátanak embereket, a létszám, a bérek, a tõke�munka arány, az
alkalmazott technológia és a hozzá kapcsolódó formális szakképzettségi követelmények
mellett, azt a nehezen számszerûsíthetõ termelési tényezõt is figyelembe veszik, ame-
lyet � némileg metaforisztikusan � a vállalat szervezeti-információs tõkéjének nevezhe-
tünk. Ez a termelési tényezõ magában foglalja a vállalat beszerzési, értékesítési kapcso-
latairól, az inputokról, a termékekrõl, az árakról, a szerzõdési feltételek ezernyi részle-
térõl, a munkahely belsõ viszonyairól, a technológia rendjérõl, a váratlan problémák
megoldásának informálisan begyakorolt módozatairól való információkat. Egy vállalat
nemcsak gépek, épületek és emberek összessége, hanem � és mindenekelõtt � mindaz a
tudás és információ, ami az elõbb említett dolgokról a vállalat alapítása óta fölhalmozó-
dott. A vállalat által alkalmazott vagy a jövõben alkalmazandó emberekre ezért a mun-
kaadók nem pusztán úgy tekintenek, mint a vállalat fizikai tõkéjét mûködtetõ termelési
tényezõre, hanem úgy is, mint akikben a vállalat sajátos szervezeti-információs tõkéjé-
nek megfelelõ tudás megtestesül. Ez a tõke természetesen egyfajta emberi tõke, amely
kizárólag az õt hordozó emberek fejében létezik. Így a vállalat, amikor új emberek
fölvételét mérlegeli, azt is mérlegre teszi, milyen eséllyel jut olyan dolgozóhoz, aki
viszonylag gyorsan képes kiismerni magát a munkahely legtágabban értelmezett belsõ
viszonyaiban, és akivel ez az elõbb említett tudás gyarapodik. Hasonlóképpen, minden
elbocsátással nemcsak a vállalati létszám lesz kevesebb, de a �vállalat is� valamilyen
tudással �szegényebb� lesz. Kérdés, hogy ez a fajta vállalatspecifikus emberi tõke mi-
lyen viszonyban áll a legtágabban értelmezett, általános jellegû tudással, amit a legjob-
ban az iskolai végzettségi szintekkel lehet közelíteni? Komoly elméleti és empirikus
érvek szólnak amellett, hogy � legalábbis a vállalatok egy része által mûködtetett tech-
nológiák esetében � e kétfajta tudás nem független egymástól; mi több: a komplementa-
ritás köti õket egymással össze. Éppen ezek a vállalatok érdekeltek a leginkább a hosszú
távú munkaszerzõdésekben. Õk olyan embereket vesznek fel szívesebben, akiknek
vállalatspecifikus ismereteibe � az említett jellegû komparatív elõnyöknél fogva � érde-
mesebb beruházni. S az is világos, hogy elbocsátások idején, a szóban forgó beruházá-
sok költségei miatt éppen ezektõl a dolgozóktól akarnak a legkevésbé megválni. Mind-
ebbõl a foglalkoztatás folyamatosságára nézve azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a
tartós alkalmazásban érdekelt vállalatok számára különösen fontosak azok az emberek,
akik alkalmazottként vállalatspecifikus tudással rendelkeznek, vagy akik megfelelõ ala-
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nyai ilyen jellegû befektetéseknek. Márpedig ezek az emberek nagyobb valószínûséggel
kerülnek ki a magasabb iskolai végzettségûek körébõl. Természetesen ilyen munkaadók
is alkalmaznak alacsony iskolai végzettségû dolgozókat, vállalathoz kötõdõ tudásukba
azonban nemigen fektetnek be, leépítések esetén pedig tõlük válnak meg legelõször. Az
alacsony iskolai végzettségû dolgozókat azonban zömében olyan vállalatok foglalkoz-
tatják, ahol nincs is olyan nagy szükség sem vállalatspecifikus ismeretekre, sem pedig
hosszú távú munkaszerzõdésekre. Ezért van az, hogy a reprezentatív adatfelvételekben
az alacsony iskolai végzettségûek saját mintabeli súlyukhoz képest nagyobb arányban
számolnak be arról, hogy egy adott idõszakon (mondjuk egy héten) belül munkát keres-
tek, mint a magasabb iskolázottságúak.

Az empirikus mértékek itt is roppant figyelemreméltók. A KSH-munkaerõ-felvétel
adatain megvizsgáltuk � többek között � a munkanélküliségi esélyek alakulását az iskolai
végzettség függvényében. A modell részleteit3 itt is mellõzve, pusztán a bennünket köz-
vetlenül érdeklõ eredményeket közöljük. A 7.2. táblázat az egyes iskolai végzettségi
fokozatokkal járó relatív munkanélküliségi/foglalkoztatási esélyeket mutatja be a min-
denkori referenciakategóriához viszonyítva, amelyben a munkanélküliségnek a foglal-
koztatáshoz mért relatív esélyét egységnyinek vettük. A táblázat számai azt mutatják
meg, hogy ahhoz a kategóriához képest, amelynek relatív munkanélküliségi/foglalkoz-
tatási esélyét 1,00 értékûnek választottuk, hányszoros kockázatnak vannak kitéve az
összes többi iskolai végzettségi fokozat képviselõi.

7.2. táblázat
A különbözõ iskolai végzettségi fokozatokkal együtt járó relatív munkanélküliségi/foglalkoztatási
esélyek értékei 1993-ban*

A munkanélküliségnek a foglalkoztatáshoz viszonyított
Iskolai végzettség

relatív kockázata

0 osztály 1,00 2,89 5,37 7,72 10,44 27,20
1�7 osztály 0,35 1,00 1,86 2,68 3,62 9,43
8 osztály 0,19 0,54 1,00 1,44 1,95 5,07
Szakmunkásképzõ 0,13 0,37 0,69 1,00 1,35 3,52
Érettségit adó középiskola 0,10 0,28 0,51 0,74 1,00 2,61
Felsõfok 0,04 0,11 0,20 0,28 0,38 1,00

* Logit esélyráták; nem, életkor, családi állapot, gyerekszám, lakóhely, település- és iparági szintû munka-
nélküliségi ráta, cigány etnikai hovatartozás hatása kiszûrve.
Az egyenletet az 1. függelék F7.3. táblázata tartalmazza. A referenciakategória minden oszlopban a 1,00
esélyrátájú iskolafokozat.
Forrás: KSH 1993. szeptember�novemberi munkaerõ-felvétele.

Az iskola jelentõségérõl talán a legszembeötlõbb módon az utolsó oszlop tanúskodik.
A felsõfokú végzettségûekhez képest a középiskolát végzettek több mint 2,5-szeres, a
szakmunkásképzõt végzettek 3,5-szeres, a csak nyolc osztállyal rendelkezõk pedig már

3 Lásd az 1. függeléket.
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ötszörös relatív munkanélküliségi kockázatnak vannak kitéve. Az iskolázatlan kategóri-
áról nem is beszélve, ahol a munkanélküliség kockázata abszurd módon emelkedni
kezd: a tízszeres, húszszoros esélyeket is eléri. Ha most ezeket az esélyeket visszavetít-
jük az iskolázottságtól függõ kereseti különbségekre, rögtön világossá válik az is: a
kereseti különbségek a 7.1. táblázatban szereplõ értékeknél valójában sokkal nagyob-
bak. A tudás értékesülése ugyanis nem determinisztikus, hanem sztochasztikus környe-
zetben megy végbe: az iskolai végzettség valódi értékét egy meghatározott idõszakon
belül nem az adott iskolai végzettségû foglalkoztatottak tényleges keresete, hanem az
adott iskolai végzettségû, munkavállalási szándékkal rendelkezõk keresetének várható
értéke (a kereset és a foglalkoztatás várható idõtartamának szorzata) méri.

Az iskola tehát fontos. Nem lehet kétségünk efelõl. De hogyan tanulnak tovább a
cigány gyerekek? Milyen eséllyel jutnak el a munkapiaci érvényesülést jelentõ (nyolc
általánosnál magasabb) iskolaszintekre? Mi a jelenlegi helyzet, s mi változott az 1970 és
1993 között eltelt húsz évben?

AZ ÉVJÁRATMODELLHEZ VEZETÕ SZÁMÍTÁSOK

A cigány gyerekek továbbtanulási esélyeit, az oktatási statisztikákat alapul véve, a kö-
vetkezõképpen számítottuk ki. Anélkül, hogy a számítások valamennyi részletére kitér-
nénk � amelynek a dokumentációját a 2. függelékben megtalálhatjuk � itt csak nagy
vonalakban ismertetjük a számítások menetét, hogy képet alkothassunk arról, hogy az
általunk bemutatott továbbtanulási és lemorzsolódási esélyek kiszámításakor milyen föl-
tételezésekkel éltünk. Kiindulópontunk az általános iskolai, szakmunkásképzõs, közép-
iskolás (gimnazista, technikumi, szakközépiskolás) tanulók évfolyamonkénti száma volt
a vizsgált, mintegy húszéves idõszak minden egyes évére. Felhasználtuk emellett még a
felsõoktatási intézményekbe frissen felvett (elsõéves) hallgatók adatait is. A problémát
természetesen nem az országos aggregált adatok beszerzése, hanem a cigány tanulók
adatainak összegyûjtése jelentette. Ezeknek az adatoknak egy része elérhetõ volt négy,
félig publikus kiadványból,4 más részét � iskolatípusonként különbözõ idõszakokra � a
Mûvelõdésügyi Minisztérium statisztikai osztályának nyilvántartásából merítettük. Az
elérhetõ valamennyi információforrást fölhasználva, a hiányzó adatok egy részét becs-
lések segítségével töltöttük ki. A nem cigány tanulók adatait az országos és a cigány
tanulókra vonatkozó adatok egyszerû kivonásával kaptuk meg. Célunk az volt, hogy �
minél hosszabb idõszakot átfogva � több generáció iskolai pályafutását minél teljeseb-
ben rekonstruálhassuk. Annak érdekében, hogy a különbözõ generációk továbbtanulási
esélyeit egymással összehasonlíthassuk, az egyes iskolai évfolyamok létszámadatait meg
kellett tisztítani a túlkoros, illetve bukott gyerekek létszámadataitól. Ez természetesen
jelent bizonyos torzítást,5 hiszen egy generációba a túlkoros, illetve bukott gyerekek is
beletartoznak, egy adott generáció túlkorosainak és bukottjainak megkülönböztetését

4 Adataink forrásairól lásd a 2. függeléket.
5 A számítások során több ponton is egyszerûsítõ hipotézisekkel éltünk. E feltevések várható torzító
következményeirõl a 2. függelékben részletesen beszámolunk.
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azonban a rendelkezésünkre álló adatok nem tették lehetõvé. Több haszonnal kecsegte-
tett tehát az, hogy elemzésünket a normálkorú diákokra korlátoztuk, s ennek révén
egymással összehasonlítható évjáratokhoz jutottunk. Külön nehézséget jelentett az egy-
mást követõ iskolafokozatok összeillesztése. Nyers adataink ugyanis iskolatípusonként
külön-külön álltak rendelkezésre. Itt azt az eljárást követtük, hogy � példának a közép-
fokú továbbtanulást választva � a középfokú oktatási intézményekben tanuló elsõéves
diákok számát két arányszám szorzatával korrigáltuk (természetesen ezt a korrekciót az
adott tanintézet valamennyi késõbbi évfolyamánál is megtartottuk). Az egyik arányszám
a középfokú oktatási intézményekbe felvettek közül a tárgyévben végzett nyolcadikosak
aránya volt, a másik a normálkorú nyolcadikosok aránya volt. Mivel az elõbbi arány-
szám nem állt rendelkezésünkre cigány�nem cigány bontásban, csak az országos ada-
tokkal dolgozhattunk, ami természetesen újabb torzításokat visz adatainkba. E torzítá-
sok várható irányairól részletesen beszámolunk a 2. függelékben. Ugyanezt az eljárást
követtük a szakmunkásképzõben való továbbtanulás, illetve az egyetemi-fõiskolai to-
vábbtanulás esetében is. Az egyetem, illetve fõiskola esetében már három arányszám
szorzatával kellett korrigálnunk a nyers adatokat, ha a továbbtanulási esélyeket a meg-
felelõ generáció egészére (az általános iskola elsõ osztályának valamennyi normálkorú
tanulójára) kívántuk vetíteni. A középiskola esetében kiszámított két arányszám szorza-
tát meg kellett szoroznunk még a tárgyévben érettségizett elsõéves egyetemista diákok
arányával is. E tekintetben sem álltak rendelkezésünkre az adatok cigány�nem cigány
bontásban. Ennek hiányában pedig itt is, ott is egységesen az országos adattal dolgoz-
tunk. Ráadásul a felsõfokú képzés esetében a nyers adatok szintjén sem voltak meg
cigány�nem cigány bontásban az adatok. Itt azzal a � cigány tanulók helyzetét valószí-
nûleg kedvezõbbnek beállító � föltevéssel éltünk, hogy az esélyegyenlõtlenség mértéke
a középiskola 4. osztályához képest változatlan marad. A torzítások várható irányáról
megintcsak a 2. függelékben számolunk be.

A TOVÁBBTANULÁSI ESÉLYEGYENLÕTLENSÉGEK MÉRTÉKE EGY GENERÁCIÓ
LEZÁRULT ISKOLAI PÁLYAFUTÁSÁBAN (AZ 1981/82-ES ÉVJÁRAT)

Az egymást követõ generációk iskolai életpályájának alakulását, illetve a cigány és nem
cigány gyerekek közti továbbtanulási és lemorzsolódási esélyegyenlõtlenségek idõbeli
alakulását követõ évjáratmodellünket a következõképpen építettük föl. Elsõként annak a
generációnak a teljes iskolai pályafutását vesszük szemügyre, amely � életkoránál fogva
� az 1993/94. tanévben juthatott el az iskolarendszer legfelsõ fokát jelentõ egyetemi-
fõiskolai felvételiig. Az iskolai pályafutását 1981-ben megkezdõ generáció sorsát azért
kísérjük nyomon, hogy elemenként is követhessük a sikeresnek tekinthetõ (felsõfokú,
középiskolai, illetve szakmunkásképzõ végzettséghez vezetõ) iskolai karrierek cigány�
nem cigány esélyegyenlõtlenségeinek a keletkezését. Azért választottuk ki épp a szóban
forgó generációt erre a célra, mert a lezárult iskolai pályafutású generációk közül ez az
évjárat áll idõben hozzánk a legközelebb.

Lássuk tehát a szóban forgó generáció iskolai pályafutását reprezentáló ábrákat! Há-
rom ábrát mutatunk be. Mindhárom ábra az iskolarendszer stádiumainak kritikus pont-
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jait (a kezdõ és záróéveket) köti össze egymással egy-egy nyíllal. A nyilak az egymást
követõ iskolai szintek közti átmenetet (a továbbjutást) jelképezik. Az ábráknak összesen
hét végpontja lehet, azt jelképezvén, hogy az iskolai karrier hol ért véget: befejezetlen
általános iskolánál: Á�; befejezett általános iskolánál: Á+; befejezetlen szakmunkás-
képzõnél: Sz�; befejezett szakmunkásképzõnél: Sz+; befejezetlen középiskolánál: K�;
befejezett középiskolánál: K+; illetve megkezdett felsõfokú képzésnél: F1 (az iskolatí-
pusok kezdõbetûihez rendelt számok természetesen az adott iskolatípus megfelelõ osztá-
lyát jelentik).6 A 7.1. ábra a gráf éleihez rendelt valószínûségek segítségével mutatja be
a nem cigány (n) és a cigány (c) gyerekek továbbjutási, illetve lemorzsolódási esélyeit,
mindig az adott átmenet szempontjából közvetlenül megelõzõ iskolai fokozatot elért
gyermekek számának százalékában. Így például az általános iskola 1. és 8. osztályát
összekötõ nyílhoz (Á1→Á8) tartozó valószínûségek (n = 88,5 és c = 36,5) azt fejezik
ki, hogy az 1981-ben beiskolázott normálkorú nem cigány gyermekek közül nyolc év-
vel késõbb 88,5 százalék végezte el az általános iskolát, az ugyanabban az évben elsõs-
ként beiskolázott cigány gyerekek közül pedig csak 36,5 százalék. Hasonlóképpen ér-
telmezhetõ az ábrán található többi valószínûség is.

A 7.2. ábra a nyilakhoz rendelt átmenetvalószínûségek hányadosait (n/c) tartalmaz-
za. Ezek az indexek tulajdonképpen nem mások, mint a nem cigány, illetve cigány
gyerekek közti esélyegyenlõtlenség mértékét kifejezõ számok. Így például az általános
iskola 1. és 8. osztályát összekötõ nyílhoz rendelt 2,43 értékû index azt jelenti, hogy a

6 A tanulmányban szereplõ valamennyi ábrában ugyanezt a jelölést alkalmazzuk.
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7.1. ábra
Továbbtanulási esélyek a megelõzõ iskolai végzettségi fokozatot elérõ tanulók százalékában,
1981/82-es évjárat (n = nem cigány gyerekek adatai, c = cigány gyerekek adatai)
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nem cigány gyerekeknek a cigány gyerekekhez képest csaknem két és félszer nagyobb
esélye van arra, hogy az általános iskolát sikeresen befejezzék.

Végül a 7.3. ábra a folyamat kimeneteleit mutatja. Az ábra csomópontjaihoz rendelt
számok azt mutatják meg, hogy 1000 nem cigány, illetve 1000 cigány gyerekbõl, aki
1981-ben általános iskolai tanulmányait megkezdte, összesen hány gyerek jutott el az
iskolarendszer különbözõ fokozataira. [A középiskola negyedik évéig (K4) például 371
nem cigány és 7 cigány gyerek.]

Meglehetõsen lehangoló kép bontakozik ki elõttünk. A 7.3. ábra alapján jól látható:
amíg az adott generációhoz tartozó nem cigány gyerekek kétharmada nyolc általánosnál
magasabb iskolai fokozatokra jutott, addig a cigány gyerekeknek csak 6 százaléka mond-
hatja el ezt magáról. Az esélyegyenlõtlenségi indexek is döbbenetes dolgokról árulkod-
nak. Ha megint csak a munkapiaci szempontból sikeresnek bizonyuló iskolai végzettsé-
geket tekintjük, akkor azt látjuk: a nem cigány gyerekek a cigány gyerekekhez képest a
szakmunkásképzõ sikeres befejezésében csaknem hatszor akkora eséllyel rendelkeznek;
az esélyegyenlõtlenség mértéke pedig a középiskola befejezését tekintve, pedig több
mint ötvenszeres. Egy nem cigány gyereknek körülbelül ötvenszer nagyobb esélye van
arra, hogy befejezett középiskolai végzettséget szerezzen (s így felsõoktatási intézmény-
be is felvételizhessen), mint egy cigány gyereknek. Ha jól megfigyeljük a 7.2. ábrát,
akkor azt is látjuk, hogy ennek a hatalmas esélyegyenlõtlenségnek a zöme egyetlen
ponton keletkezik: az általános iskola 8. osztálya utáni középiskolai továbbtanulásban.
A nem cigány gyerekek csaknem tizenhatszor nagyobb eséllyel tanulnak tovább közép-
iskolában az általános elvégzése után. A középiskolában továbbtanuló cigány gyerekek
lemorzsolódása azonban már nem különbözik olyan lényegesen a nem cigány gyerekek

7.2. ábra
Az esélyegyenlõtlenség mértéke a továbbtanulásban, 1981/82-es évjárat
(a nem cigány gyerekek és a cigány gyerekek továbbjutási esélyeinek hányadosai)
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K = érettségit adó középiskola
+ befejezett

SZ = szakmunkásképző
F = felsőfokú tanintézet
– befejezetlen
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lemorzsolódásától: az esélyegyenlõtlenségek mértéke itt másfélszeresnél kisebb. Intuití-
ve is világos: a cigány gyerekek iskoláztatását elõsegítõ állami programoknak a közép-
iskolai felvételekre kell az erõit összpontosítania.

Vajon hogyan alakultak e relatív továbbtanulási esélyek az iskolarendszer különbözõ
fokozatain az elmúlt húsz évben? A továbbiakban ezt a kérdést fogjuk részleteiben
megvizsgálni.

AZ ESÉLYEGYENLÕTLENSÉGEK IDÕBELI ALAKULÁSA

Általános iskola

Az általános iskoláról álltak rendelkezésünkre a leghosszabb idõsorok. A 7.1�7.3. áb-
rán szereplõ (1981/82-ben beiskolázott generáció) mellett három évjáratot fogunk össze-
hasonlítani: az 1970/71-es, az 1977/78-as tanévben és az 1985/86-os tanévben beiskolá-
zott elsõ osztályos tanulók generációját. A lemorzsolódási adatok (lásd 7.3. táblázat)
viszonylag jelentõs mértékû javulásról tanúskodnak, jóllehet a lemaradás még mindig
igen nagy. Az esélyegyenlõtlenség mértéke tizenöt év alatt mintegy háromszorosról
kétszeresre csökkent. Abszolút számban pedig több mint tíz százalékkal emelkedett a
kérdéses idõszak alatt a nyolc általánost elvégzett cigány gyerekek aránya. Az általános

7.3. ábra
Az egyes iskolafokozatokra eljutott tanulók aránya az 1981/82. tanévben beiskolázott generáció
ezrelékében (n = nem cigány gyerekek adatai, c = cigány gyerekek adatai)
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iskolai lemorzsolódás mértéke azonban még így is igen nagy. Még a kilencvenes évek
elején is az a helyzet, hogy egy adott generáció elsõsei közül több gyerek marad ki az
általános iskolából, mint amennyi sikerrel elvégzi azt.

Szakmunkásképzõ

A szakmunkásképzõben való továbbtanulásról valamivel több mint tíz évet átfogó idõ-
sort tudtunk összeállítani: a 7.1�7.3. ábrán szereplõ (1981/82-ben beiskolázott) generá-
ció mellett három évjáratot (az 1980/81-es, az 1984/85-ös és az 1989/90-es tanévben
általános iskolát végzettek generációjának) pályáját tudjuk nyomon kísérni a szakmun-
kásképzõbe való felvételtõl a szakmunkásképzõ elvégzéséig (vagy a lemorzsolódásig).
A szóban forgó három generáció iskolai pályafutásának alakulását a 7.4. táblázat és a
7.4. ábra mutatja.

A 7.4. táblázat adatai a cigány gyerekek relatív helyzetének egyértelmû romlásáról
tanúskodnak. A nyolcvanas évtizedben � mind a cigány, mind a nem cigány nyolcadi-
kosok körében � folyamatosan csökken a szakmunkásképzõben továbbtanulók aránya.
Amellett, hogy a csökkenés mértéke a cigány gyerekek esetében nagyobb, mint a nem
cigány gyerekek esetében, a csökkenõ trend a két csoport esetében mást is jelent. A nem
cigány gyerekek esetében a szakmunkásképzõbe beiskolázott gyerekek számának csök-
kenése mögött az iskolázottsági szint emelkedése áll, hiszen � mint azt majd a 7.5.
táblázatból látni fogjuk � ezzel párhuzamosan megnõtt a munkapiaci érvényesülés szem-
pontjából sikeresebb iskolatípusban, a középiskolában továbbtanuló nem cigány gyere-
kek aránya az adott generációk nyolcadikosai körében. A szakmunkásképzõbeli csökke-
nés és a középiskolai növekedés nagyjából egyforma mértékû. A cigány gyerekek eseté-
ben másról van szó. Ott a középiskolába felvett gyerekek aránya is csökken. Ami a
szakmunkásképzõbe felvett tanulók lemorzsolódását illeti, ott is romlott a helyzet a nyolc-
vanas évtizedben. A lemorzsolódás mértéke megintcsak mindkét csoport esetében emel-

7.3. táblázat
A nem cigány és cigány tanulók általános iskolai lemorzsolódása a mindenkori elsõs évfolyam
létszámának százalékában (1970/71–1992/93)

A nyolcadikos tanulók aránya az adott évjárat Az esély-
elsõseinek százalékában egyenlõtlenség

Évjárat*
nem cigány cigány mértéke

(1) (2) (1)/(2)

1970/71 88,7 30,6 2,90
1977/78 89,8 31,2 2,88
1981/82** 88,5 36,5 2,43
1985/86 87,9 43,7 2,01

** A táblázatban szereplõ évjáratok a sorokban megadott években voltak elsõsök az általános iskolában.
** Ez a generáció megegyezik a 7.1�7.3. ábrákon szereplõ évjárattal.
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7.4. táblázat
A nem cigány és cigány tanulók szakmunkásképzõben való továbbtanulása az általános iskolai
nyolcadikosok százalékában, illetve a szakmunkásképzõ sikeres elvégzése a szakmunkásképzõbe
fölvett elsõsök százalékában (1980/81–1992/93)

A szakmunkásképzõ A szakmunkásképzõ

1. évfolyamán tanulók aránya Az esély- 3. évfolyamán tanulók aránya Az esély-
az adott évjárat általános iskolai egyenlõt- az adott évjárat 1. évfolya- egyenlõt-

Évjárat* nyolcadikosainak lenség mosként felvett tanulóinak lenség
százalékában mértéke százalékában mértéke

nem cigány cigány nem cigány cigány

(1) (2) (1)/(2) (3) (4) (3)/(4)

1980/81 44,2 30,4 1,46 79,9 60,7 1,32
1984/85 43,9 30,1 1,46 79,5 57,5 1,38
1988/89* 42,8 30,5 1,40 78,0 45,2 1,73
1989/90 42,2 26,4 1,59 77,7 51,1 1,52

** A táblázatban szereplõ évjáratok a sorokban megadott években voltak nyolcadikosok.
** Ez a generáció azonos a 7.1�7.3. ábrákon szereplõ, az 1981/82. tanévben az általános iskola elsõ osztá-
lyába járó generációval.
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7.4. ábra
Továbbtanulási esélyek a szakmunkásképzõben.
(az adott korosztály általános iskolai nyolcadikosainak százalékában)
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kedik � ez általában a szakmunkásképzõ mint iskolatípus romlásáról vagy a felvett
diákok színvonalának romlásáról tanúskodik �, azonban a cigányok esetében ez a ha-
nyatlás nagyobb mértékû.

A 7.4. ábra a mindenkori nem cigány�cigány továbbjutási esélyek, a 7.5. ábra pedig
a továbbjutási esélykülönbségek idõbeli alakulását mutatja. Továbbjutási esélynek ne-
vezzük azt a valószínûséget, hogy az általános iskola nyolcadik osztályát befejezett
diákok hány százaléka jut el a szakmunkásképzõ elsõ, illetve harmadik osztályába; to-
vábbjutási esélykülönbségnek pedig a szóban forgó továbbjutási valószínûségek különb-
ségét nevezzük. A továbbjutási esélykülönbségek azt mérik, hogy a rosszabb helyzetû
(cigány) csoport az iskolarendszer adott fokán milyen mértékben szakadt le a jobb hely-
zetû (nem cigány) csoporttól. A függõleges tengelyen a leszakadás mértékét mérjük.
Minél magasabbra tolódnak el a görbék � jól látható, hogy ez az eset áll fönn �, annál
nagyobb mérvû a rosszabb helyzetû (cigány) csoport lemaradása. A nyolcvanas években
a szakmunkásképzõ mint továbbtanulási forma esetében egyértelmûen ez történt: a ci-
gány gyerekek lemaradása a nem cigány gyerekekhez képest folyamatosan növekedett.
Mi a helyzet a középiskolában és az egyetemen? A továbbiakban ezt fogjuk tüzeteseb-
ben megvizsgálni.
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Továbbjutási esélykülönbségek a szakmunkásképzõben
(a 7.4. ábrán szereplõ továbbjutási esélyek különbségei = nem cigány adat – cigány adat)
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Középiskola, fõiskolai, egyetemi felvétel

A középiskolai továbbtanulásról, melyrõl a 7.5. táblázatban számolunk be, szintén mint-
egy tíz évet átfogó adatsorral rendelkezünk. A középiskolai adatok is a helyzet romlásá-
ról tanúskodnak. Amíg a nem cigány nyolcadikosok körében a középiskolába felvett
gyerekek száma lassan emelkedik, addig ennek épp az ellenkezõje figyelhetõ meg a
cigány gyerekek esetében. Ráadásul a csökkenés egy egyébként is rendkívül alacsony
szintrõl történik. A két folyamat együttesen a középiskolai továbbtanulási esélyegyen-
lõtlenség mértékének növekedését eredményezi. A lemorzsolódási adatok az idõszak két
végpontját tekintve szintén a cigány gyerekek relatív helyzetének rosszabbodásáról ta-
núskodnak, a cigány tanulók lemorzsolódási adatainak erratikus mozgása azonban in-
kább azt a következtetést támasztja alá, hogy esélyegyenlõtlenség mértéke a kérdéses
idõszakban nem változott: nem növekedett, de nem is csökkent.

7.5. táblázat
A nem cigány és cigány tanulók érettségit adó középiskolában való továbbtanulása az általános iskolai
nyolcadikosok százalékában, illetve a középiskola sikeres elvégzése a fölvett elsõsök százalékában
(1980/81–1992/93)

A középiskola A középiskola

1. évfolyamán tanulók aránya Az esély- 4. évfolyamán tanulók aránya Az esély-
az adott évjárat általános iskolai egyenlõt- az adott évjárat 1. évfolya- egyenlõt-

Évjárat* nyolcadikosainak lenség mosként felvett tanulóinak lenség
százalékában mértéke százalékában mértéke

nem cigány cigány nem cigány cigány

(1) (2) (1)/(2) (3) (4) (3)/(4)

1980/81 47,4 3,7 12,86 84,9 67,0 1,27
1984/85 48,2 3,1 15,75 86,7 71,6 1,21
1988/89** 48,6 3,1 15,83 86,4 61,0 1,42

** A táblázatban szereplõ évjáratok a sorokban megadott években voltak nyolcadikosok.
** Ez a generáció azonos a 7.1�7.3. ábrákon szereplõ, az 1981/82. tanévben az általános iskola elsõ osztá-
lyába járó generációval.

A 7.6. és 7.7. ábra � a 7.4. és 7.5. ábrához hasonló módon � a továbbtanulási
esélyek, illetve esélykülönbségek alakulását mutatja a szóban forgó tízéves idõszakban.
Az ábrán a középiskolai továbbtanulás és lemorzsolódás mellett az egyetemi-fõiskolai7

7 A 7.5. táblázatban az egyetemi-fõiskolai továbbtanulási esélyeket azért nem szerepeltettük, mivel �
mint már korábban is említettük � az érettségizettek százalékában mind a cigány, mind a nem cigány
csoport esetében egyforma felvételi valószínûségeket feltételeztünk. Az ábrákon más a helyzet, hiszen
itt az egymást követõ iskolafokozatokon való továbbjutási esélyek szorzatai szerepelnek. Az egyetemi-
fõiskolai továbbjutás itt azt jelenti, hogy milyen eséllyel jut el egy általános iskola elsõ osztályába járó
hatéves gyerek az egyetemi-fõiskolai felvételig, ha azt feltételezzük, hogy a középiskolából a felsõokta-
tási intézménybe való bejutásnál a cigány és nem cigány tanulók esélyei nem különböznek. (Ez a nyilván-
valóan tényellentétes feltételezés jobbnak láttatja a cigány tanulók helyzetét a valóságosnál.)
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7.6. ábra
Továbbjutási esélyek a középiskolában és az egyetemi felvételin
(az adott korosztály általános iskolás nyolcadikosainak százalékában)

7.7. ábra
Továbbjutási esélykülönbségek a középiskolában és az egyetemi felvételin
(a 7.6. ábrán szereplõ továbbjutási esélyek különbségei = nem cigány adat – cigány adat)
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továbbtanulás esélyeinek, illetve esélykülönbségeinek történetét is nyomon követhet-
jük. A 7.6. ábra, amely a cigány és a nem cigány történet alakulását külön grafikono-
kon mutatja, arról tanúskodik, hogy miközben a nem cigány népesség középiskolai
továbbtanulási esélyeiben némi javulás, felsõfokú továbbtanulási esélyeiben pedig igen
jelentõs mértékû javulás történt, addig cigány gyerekek esélyei tíz év alatt mit sem
változtak. Gyakorlatilag semmi sem történt. A cigányok esetében a három generáció
grafikonját nem lehet egymástól megkülönböztetni. A továbbjutási esélykülönbségek
grafikonján (lásd 7.7. ábra), ahol a cigány gyerekek lemaradásának idõbeli alakulását
követhetjük nyomon, azt látjuk, hogy a leszakadás mértéke minden kritikus ponton nõ.
Különösen nagy mértékû ez a felsõoktatási szintnél, ahol a lemaradás mértékének mint-
egy 4 százalékos növekedése a nyolcvanas évek eleji, mintegy 7 százaléknyi, eredetileg
meglevõ különbséghez képest azt jelenti, hogy a cigányság leszakadása a felsõoktatás-
ban a nem cigány népességhez képest a nyolcvanas évek eleji leszakadáshoz képest a
kilencvenes évek elejére több mint másfélszeresére növekedett!

A MUNKAPIACI KONTEXTUS – A TUDÁS FELÉRTÉKELÕDÉSE
A KILENCVENES ÉVEK ELEJÉRE

Az elsõ részben kilencvenes évekbeli keresztmetszeti adatokon beláttuk, hogy az iskola
igen fontos szerepet játszik a foglalkoztatási esélyek elosztásában és a keresetek megha-
tározásában. A következõ részben pedig � iskolai évjáratmodellünk révén, longitudiná-
lis elemzésekkel � kimutattuk, hogy a cigány gyerekek relatív helyzete a vizsgált két
évtizedben egyedül az általános iskola elvégzésének szempontjából javult, az iskola-
rendszer minden további szintjén egyértelmûen romlott. A szóban forgó romlás a felsõ-
oktatásban egyenesen drámai mértékû. Hogy ezeknek a folyamatoknak a jelentõségét
világosan lássuk, meg kell vizsgálnunk annak a kontextusnak a változásait is, amely
piaci oldalról értékeli az iskolarendszer produktumát: a tudást. Vajon hogyan változott
a különbözõ iskolai végzettségi szintek egymáshoz viszonyított értéke a hetvenes évek
elejétõl a kilencvenes évek elejéig tartó húsz év során? Nyilvánvaló ugyanis, hogy csak
ennek tükrében tudjuk valódi dimenzióiban értékelni azt, ami a cigányság iskoláztatásá-
ban az elmúlt két évtizedben végbement.

A mérés során három adatbázist használunk: a hetvenes évek eleji állapotot a KSH
1973. évi jövedelemfelvételére támaszkodva, a nyolcvanas évek eleji állapotot a Társa-
dalomtudományi Intézet 1981. évi társadalmi rétegzõdés vizsgálatára támaszkodva, a
kilencvenes évek eleji állapotot pedig a Tárki 1993. évi háztartáspanel-vizsgálatára tá-
maszkodva próbáltuk meg rekonstruálni. A bérregressziók alapjául szolgáló összeha-
sonlítható halmazok létrehozásának részleteirõl, valamint a szóban forgó adatfelvételek
egyéb tulajdonságairól alaposabban a 3. függelékben számolunk be. Itt elegendõ annyit
megemlítenünk, hogy � az összehasonlíthatóság miatt � egyenleteink csak a foglalkoz-
tatottakra terjednek ki (önállókra, vállalkozókra, szövetkezeti tagokra nem), továbbá,
hogy függõ változónak a legkevésbé vitatható bérkategóriát, a fõállásból származó havi
béreket (pontosabban a bérek logaritmusát) választottuk. Maguk az egyenletek is a leg-
egyszerûbb Mincer típusú kereseti egyenletek. Az egyenletek függõ változója a havi bér
logaritmusa, független változóik pedig az életkor, az életkor négyzete, a nem, az iskolai
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végzettségi kategóriákat leképezõ dichotóm változók (a kihagyott referenciakategória
mindenütt a nyolc általános alatti iskolai végzettség) és a lakóhely, amelyet a Budapest
és város dummyk képviselnek az egyenletben (a községi településkategória a referen-
cia). A KSH jövedelemfelvétele (1973) esetében külön nehézséget jelentett, hogy az
iskolai végzettséget igen szerencsétlen módon úgy kódolták, hogy az nem tette lehetõvé
a nyolc általános és a szakmunkásképzõ megkülönböztetését. Ezért az 1973. évi reg-
resszióban a 8�11 osztály kategóriájával voltunk kénytelenek dolgozni, az összehason-
líthatóság kedvéért azonban a nyolc általános és a szakmunkásképzõ megtérülési rátájá-
ra alsó és felsõ becsléseket készítettünk. Ismét mellõzve a részleteket és a regressziók
részletes dokumentálását,8 az itt következõ 7.6. táblázatban csak a bennünket közvetle-
nül érdeklõ iskolai végzettségi fokozatok piaci értékét reprezentáló paramétereket adjuk
meg. A táblázat adatai azt mutatják meg, hogy a nyolc osztálynál alacsonyabb iskolai
végzettséghez képest � melynek értékét mint referenciakategóriáét nullának tekintjük �
hány százalékkal nagyobbak a magasabb iskolai végzettségi kategóriák bérei. (Az ered-
ményeket a 7.8. ábra grafikusan is mutatja.) Más adatokkal való összehasonlíthatóság
kedvéért ezúttal is közöljük a marginális megtérülési ráták értékeit.

7.6. táblázat
Az iskolai végzettség értékének* alakulása Magyarországon 1973 és 1993 között (százalék)

1973 1981 1993
Iskolai végzettség

(1) (2) (1) (2) (1) (2)

8 osztály **12,0** � 14,8 � 14,4 �
Szakmunkásképzõ ***17,1*** 1,68 23,4 2,87 26,9 4,14
Érettségi 22,3 2,25 30,3 3,88 40,5 6,52
Felsõfokú végzettség 47,5 6,30 52,0 5,43 67,0 6,62

(1) Az iskolai végzettség relatív értéke a referenciakategória (0�7 osztály) értékéhez képest.
(2) Az adott iskolafokozat egy elvégzett osztályának értéke:(βi � βi�1)/(si � si�1), ahol a β az iskolai fokozatok-
hoz tartozó regressziós paraméterérték, si az i-edik szint elérésekor elvégzett összes osztályszám; i-edik az
adott, (i � 1)-edik pedig az azt közvetlenül megelõzõ iskolai fokozat.
*** A havi kereset logaritmusára vonatkozó regressziós paraméterértékek. Kontrollváltozók: nem, életkor,
lakóhely.
*** Becsült adat: a 11,03�13,05 intervallum közepe (a becslésrõl lásd a 3. függelékben).
*** Becsült adat: a 13,05�21,12 intervallum közepe (a becslésrõl lásd a 3. függelékben).
Forrás: 1973: KSH 1973. évi jövedelemfelvétele; 1981: a Társadalomtudományi Intézet 1981. évi társadal-
mi rétegzõdés felvétele; 1993: Tárki 1993. évi háztartáspanel. Az egyenleteket a 3. függelék tartalmazza.

Az iskolai végzettség értékének � az emberitõke-elmélet elõrejelzéseivel összhang-
ban � természetesen keresztmetszeti elemzésekben az iskolai végzettségi fokozatok
emelkedésével emelkedniük kell, a különbözõ szintû végzettségek értékének idõbeli
alakulásáról azonban nem lehetnek szilárd elméleti elõrejelzéseink. Az iskolai végzett-
ségek értékének változása a munkaerõpiac tartós állapotváltozásainak, a keresleti-kíná-
lati viszonyok átrendezõdésének jellegzetes indikátora: hogy milyen irányban és mérték-
ben változnak, az merõben empirikus kérdés. Ráadásul a gazdaság és a munkaerõpiac

8 Ezek mind megtalálhatók a 3. függelékben.

07 -- Cigány gyerekek az iskolában.p65 2005.04.19., 23:48223



224 II. ISKOLAI HÁTRÁNYOK

egészét mélyen jellemzõ empirikus kérdés. Az elméleti elõrejelzéssel összhangban, vala-
mennyi év esetében (keresztmetszetben) nõ a tudás értéke az iskolai végzettség függvé-
nyében. Ahhoz azonban, hogy az idõbeli trendeket is láthassuk, további � egyszerû �
számítások szükségesek. Mivel a három megfigyelési pont úgy helyezkedik el az idõben,
hogy az elsõ kettõ nyolc, a második és harmadik tizenkét évet fog át, az összehasonlítha-
tóság érdekében célszerû más mértékegységre: a különbözõ iskolai fokozatok értékének
átlagos éves növekedési ütemére9 áttérni. Az eredményeket a 7.8. ábrán mutatjuk be.

Az idõbeli trendek tanúsága szerint, a vizsgált húszéves idõszak egészét tekintve,
nõttek az iskolai végzettségtõl függõ kereseti különbségek: a nyolcosztályos és felsõfo-
kú végzettség közti különbség az 1973-as 35 százalékos szintrõl a kilencvenes évek
elejére 53 százalékra nõtt � hogy csak a szélsõ pólusokat említsük. Összességében azon-
ban mind a nyolc osztály, mint a szakmunkásképzõ leértékelõdésének lehetünk tanúi
mind a felsõfokú, mind pedig a középfokú végzettséghez képest.

7.8. ábra
A különbözõ iskolai végzettségi fokozatok piaci értékének átlagos növekedési ütemei
1973 és 1993 között

** Becsült adat: a 0,29�1,29 intervallum középértéke.
** Becsült adat: a 0,22�0,47 intervallum középértéke.
Forrás: 7.6. táblázat.
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9 Ezt úgy kapjuk meg, hogy az idõben egymást megelõzõ értékeket kivonjuk egymásból, és az adott
idõszak éveinek számával elosztjuk.
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A húsz év egészét jellemzõ trendek mögött azonban � mint jól látható � a hetvenes és
nyolcvanas évtized egymástól gyökeresen különbözõ folyamatai állnak. A hetvenes évek
története a tudás (mindenekelõtt a felsõfokú iskolai végzettség) erõteljes relatív leérté-
kelõdésérõl szól. A legalacsonyabb és legmagasabb iskolai végzettség megtérülése kö-
zel egyforma (és alacsony) sebességgel emelkedett, a két közepes iskolafokozaté pedig
nagyjából kétszer akkora sebességgel. Összességében ez a szakmunkásképzõ és a kö-
zépiskola viszonylagos felértékelõdését jelentette mind a legmagasabb, mind a legala-
csonyabb iskolai végzettség értékéhez képest. A nyolcvanas évtizedben (pontosabban: a
kilencvenes évek elejére) megfordulnak a trendek: a nyolcosztályos és a szakmunkás-
képzõ végzettség drámaian leértékelõdött, a felsõfokú iskolai végzettség értéke pedig
ugrásszerûen megemelkedett. Az iskolai végzettség függvényében a húsz év során
megnövekedett kereseti egyenlõtlenségek csaknem teljes egészében a nyolcvanas évek,
illetve a kilencvenes évek elejének a terméke.

Egy hipotézist megkockáztatva: a hetvenes évek trendjei mögött � véleményünk sze-
rint � két egymással ellentétes hatású folyamat állt. Az a körülmény, hogy az iskolázat-
lan kategóriához (a referenciának választott 0�7 osztályhoz) képest valamennyi iskolai
végzettségi fokozat értéke emelkedik, arról tanúskodik, hogy a gazdasági fejlõdés kö-
vetkeztében a technológia és a munkafolyamat oly módon alakul át, hogy abból az
iskolázatlan munkaerõ mindinkább kiszorul, s a kereslet eltolódik a minõségi munkaerõ
irányába. Az a körülmény azonban, hogy az iskolázott munkaerõ-állományon belül az
alacsonyabb iskolai végzettségi fokozatok az elõbb említett trend ellenére megõrizték
(bizonyos mértékben javították is) relatív pozíciójukat (mindenekelõtt) a legmagasabb
iskolai végzettséggel szemben, arról tanúskodik, hogy a munkaerõ-kereslet szerkezeté-
nek hosszú távú átrendezõdésével szemben számottevõ hatású ellenerõk érvényesültek.
Ez az ellenerõ pedig � véleményünk szerint � aligha lehet más, mint a szocialista nagy-
ipar elavult munkahely-struktúrájának visszatartó ereje és az ezzel együtt járó munka-
erõhiány, amely éppen a hetvenes évek elején vált általánossá a magyar gazdaságban, és
amely � az elavult munkahelystruktúra következtében � éppen az alacsonyabb képzett-
ségû (fõként fizikai) munkaerõre koncentrálódott.

A rendelkezésünkre álló két regressziós becslésbõl nem tudjuk megmondani, hogy
mikor következett be az a fordulat � bár úgy gondoljuk, hogy a nyolcvanas évek máso-
dik felétõl folyamatosan érlelõdhetett �, ami a kilencvenes évek eleji adatok alapján
világosan látszik, hogy visszavonhatatlanul bekövetkezett: a gazdasági fejlõdés erõi az
elõbb említett fékezõ erõk hatása nélkül, már egyértelmûen éreztetik hatásukat a mun-
kaerõ-kereslet szerkezetére. Az iskolai végzettség emelkedésével nemcsak a végzettség
piaci értéke, de a végzettség piaci értékének növekedési üteme is emelkedik (ráadásul
gyorsuló ütemben). Ez pedig a tudás értékének egyértelmû emelkedésérõl tanúskodik,
hiszen a nyolcvanas évek eleji állapothoz viszonyítva valamennyi iskolai végzettség
értéke gyorsabban növekedett, mint az eggyel alacsonyabb iskolai végzettség értéke.
Úgy gondoljuk: egy alaposabb elemzés � amely a nyolcvanas évek legalább három
különbözõ évére10 kiszámított regressziós paraméterértékekre támaszkodhatna � min-
den bizonnyal kimutatná azt is, hogy a kereslet szerkezetének átrendezõdése folyamato-

10 Mondjuk 1983-ra, 1986-ra és 1989-re.
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san ment végbe az évtized során. (Varga Júliának az oktatás megtérülésérõl készített
számításai legalábbis ezt támasztják alá � Varga [1994].) Drámai következményei miatt
azonban csak a szocialista nagyipar összeomlása és az ennek nyomán létrejövõ tömeges
munkanélküliség által vált ez kézzelfoghatóvá és mindenki által jól láthatóvá.

A cigányság munkapiaci helyzetének alakulása szempontjából külön figyelemre mél-
tó az a változás, ami a nyolcosztályos végzettség értékesülésében húsz év alatt végbe-
ment. Mint kimutattuk, a hetvenes években a nyolc osztály piaci értéke nagyjából ugyan-
olyan ütemben emelkedett, mint a felsõfokú végzettségé. Ebben természetesen nem az a
leginkább figyelemre méltó, hogy az iskolázott munkaerõ legalacsonyabb fokán némi
értéknövekedés következett be, hanem az, hogy ez az értéknövekedés a legmagasabb
iskolakategória esetében sem volt sokkal nagyobb. Az sem közömbös, hogy még a nyolc
általános értéke is növekedett az iskolázatlan munka értékéhez képest. A relatív munka-
helybõséget, a nem túl magas iskolázottságú munkaerõ iránti konstans keresletet és a
mérsékelt inflációs rátát figyelembe véve, a nyolc osztály elvégzése a hetvenes években
még valamelyes anyagi és társadalmi emelkedést jelentett. A nyolcvanas években azon-
ban ez megszûnt, s a kilencvenes évek elejére olyan helyzet alakult ki, melyben a nyolc
általános elvégzése a korábbi állapothoz képest már nem jelent pozícióemelkedést. Az
idõben konstans értékû összehasonlítási alap szerepét, amelyet korábban a teljesen isko-
lázatlan munkaerõ látta el, most vele együtt a nyolcosztályos végzettség is éppoly jól
betöltheti. Ha most felidézzük azt, hogy a vizsgált két évtized alatt a cigányság iskolá-
zottsági helyzete abszolút és relatív értelemben egyedül a nyolcosztályos iskolakategó-
ria esetében javult (ráadásul komolyabb mértékben), akkor a fent elmondottak különö-
sen súlyosan esnek latba, hiszen amennyire a cigányság iskolai pozíciója javult, azt a
gazdasági fejlõdés erõinek szabadabb kibontakozása el is vette, amennyiben épp a szó-
ban forgó iskolai végzettséget értékelte le a legerõteljesebben.

Az iskolarendszer magasabb fokozatain egy ezzel éppen ellentétes folyamat játszó-
dott le. A cigányság relatív helyzete mind a szakmunkásképzõt, mind a középiskolát,
mind pedig az egyetemet-fõiskolát végzettek körében romlott a nem cigány népesség
helyzetéhez képest. Ráadásul az iskolai végzettségi fokozatok függvényében egyre na-
gyobb mértékben: a pozícióromlás mértéke a legkisebb a szakmunkásképzõ esetében, a
legnagyobb az egyetem-fõiskola esetében. Ugyanezen iskolafokozatok piaci értékesülése
más oldalról éppen ellentétesen alakult: azoknak az iskolakategóriáknak a piaci értéke
emelkedett meg az elmúlt évtizedben a leginkább, amelyben a cigányság pozícióromlá-
sa a legtekintélyesebb mértékû volt.

Összefoglalva tehát mindazt, ami az iskolarendszerben és a munkaerõpiacon történt
a vizsgált húsz év alatt, legfõképpen pedig, ami a nyolcvanas években és a kilencvenes
évek elején történt, azt mondhatjuk: a cigányság iskolázottságtól függõ munkapiaci po-
zíciója két tényezõ következtében jelentõs mértékben romlott. Egyrészt két évtized alatt
csak a legalacsonyabb iskolafokozatban javult a cigányok iskolázottsága a nem cigány
kontrollcsoport helyzetéhez képest, ezt a javulást azonban a munkaerõpiac keresleti-
kínálati viszonyainak a gyökeres átrendezõdése, a nyolc osztály munkapiaci leértéke-
lõdése teljesen felemésztette. Minden más iskolakategóriában viszont romlott a cigá-
nyok helyzete, amit a magasabb iskolafokozatok relatív munkapiaci fölértékelõdése
csak súlyosbított.
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KÖVETKEZTETÉSEK

A tanulmány végéhez érve, összefoglaljuk gondolatmenetünk fõbb tanulságait. Kiindu-
lópontunk az az állítást volt, hogy az iskolai végzettség igen jelentõs szerepet játszik a
foglalkoztatási esélyek elosztásában és a keresetek meghatározásában. Ennek az állítás-
nak munkanélküliségi és béregyenletek segítségével próbáltunk empirikus nyomatékot
szerezni. Kimutattuk, hogy ez ma, a kilencvenes évek Magyarországán valóban így
van: az iskolai végzettség emelkedésével igen nagy mértékben csökken a munkanélkü-
liség valószínûsége, és nõ a kereset. Rátérve a cigány�nem cigány iskolázottsági kü-
lönbségek elemzésére, elõször a hozzánk idõben legközelebbi, lezárult iskolai pályafu-
tású generáció pályafutását vettük szemügyre. Felfigyeltünk rá, hogy az iskolarendszer
csomópontjait összekötõ átmenetvalószínûségek alapján kiszámítható nem cigány�ci-
gány esélyegyenlõtlenségi indexek igen alkalmas eszközök arra, hogy azonosítsuk ve-
lük az iskolarendszernek azokat a kritikus pontjait, ahol a cigány gyerekek iskolai lema-
radásának zöme keletkezik. Kimutattuk, hogy a munkapiaci értékesülés szempontjából
sikeresnek tekinthetõ három iskolai végzettségi fokozat (szakmunkásképzõ, középisko-
la, fõiskola-egyetem) elérésében mutatkozó jelentõs esélyegyenlõtlenségek keletkezésé-
nek kritikus pontja a középiskolai továbbtanulás. A továbbiakban megvizsgáltuk az egyes
iskolafokozatok közötti továbbtanulásban, illetve az egyes iskolafokozatokon belüli le-
morzsolódásban mutatkozó különbségek idõbeli alakulását 1970 és 1993 között. Az álta-
lános iskola elvégzésében a kérdéses két évtized alatt jelentõs mértékû abszolút és rela-
tív javulást tapasztaltunk. Minden más iskolafokozat esetében � akár a továbbtanulási,
akár a lemorzsolódási esélyeket tekintjük � az esélyegyenlõtlenség mértéke nõtt 1980 és
1993 között. Különösen nagy mértékben nõtt a lemaradás a középiskolai, illetve az
egyetemi-fõiskolai továbbtanulásban. Hogy ezeket a folyamatokat valós dimenzióiban
értékelhessük, megvizsgáltuk azt is, miként változott a szóban forgó két évtized alatt az
iskolai végzettség értéke. Az a történet ugyanis, melyben a cigány gyerekek általános
iskolai lemaradásuk egy részét ledolgozták, minden más iskolafokozatban pedig tovább
növelték, olyan szélesebb történelmi folyamatok keretei között játszódott le, amely a
cigányság általános iskolai felzárkózását az általános iskolai tudás piaci leértékelõdésé-
vel semmissé tette, növekvõ lemaradását pedig a közép- és felsõfokú továbbtanulásban a
középiskolai és egyetemi tudás piaci fölértékelõdésével megsokszorozta.

A jelen sorok szerzõje nem lát olyan tendenciákat, amelytõl a tanulmányban elemzett
trendek maguktól megfordulnának. Igen erõteljes állami beavatkozás nélkül � úgy gon-
dolom � a cigányság iskolai lemaradásának felszámolására vagy akárcsak enyhítésére
nincs sok remény. Különösen így van a jelentõs mértékû és állandósult munkanélküliség
körülményei között. Mint az elsõ részben bemutattuk, az iskolai végzettség igen nagy
mértékben befolyásolja a munkanélküliségnek a foglalkoztatáshoz viszonyított relatív
kockázatát: minél alacsonyabb iskolázottságú valaki, annál nagyobb ez a kockázat. Rá-
adásul � figyeljük csak meg!11 � ezt a kockázatot továbbtanulás révén más-más induló
iskolai végzettségi szintrõl igen különbözõ mértékben lehet csökkenteni. Ha az alap-

11 Lapozzunk vissza a 7.2. táblázathoz, és figyeljük meg a félkövér betûtípussal kiemelt számokat!
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helyzetnek a nyolc osztály elvégzését tekintjük � a cigány gyerekek körében ez a kriti-
kus eset �, akkor a munkanélküliségnek a foglalkoztatáshoz viszonyított relatív esélye
szakmunkásképzõs továbbtanulás révén mintegy egyharmaddal, középiskolai továbbtanu-
lás esetén pedig ötven százalékkal csökkenthetõ. Ha viszont a középiskolai végzettséget
tekintjük alaphelyzetnek � a nem cigány gyerekek esetében ez a kritikus eset �, akkor az
egyetemi-fõiskolai továbbtanulás lényegesen nagyobb mértékkel, csaknem kétharmad-
dal csökkenti a munkanélküliség relatív kockázatát. Ez a körülmény � lévén, hogy
eltérõ mértékben befolyásolja itt és ott az oktatási beruházás hozadékának várható érté-
két � önmagában is gyengíti az alacsonyabb iskolázottság alaphelyzetébõl induló cso-
port egyéneinek a továbbtanulási hajlandóságát a magasabb átlagos iskolázottságú cso-
port egyéneinek továbbtanulási hajlandóságához képest, és növeli a jövõbeli esélyegyen-
lõtlenségek várható mértékét. A relatíve gyengébb továbbtanulási motiváció az alacsony
átlagos iskolai végzettségû csoport, a relatíve erõsebb továbbtanulási motiváció pedig a
magasabb átlagos iskolai végzettségû csoport esetében � a munkaadók részérõl statiszti-
kai diszkriminációval12 párosulva � olyan dinamikus pályákon indíthatja el a szóban
forgó csoportokat, amelyek két különbözõ: egy alacsony és egy magas iskolai végzett-
ségi szintnek megfelelõ stacionárius állapothoz vezetnek.13 Az alacsony szintû stacioná-
rius állapot csapdájából pedig csak igen nagy kezdeti lökés segítségével lehet kitörni.
Ezt a nagy kezdeti lökést sokan a gazdasági növekedés beindulásától várják.

Nem lehetetlen, hogy a gazdasági növekedés beindulása ezt is magával hozná, hiszen
a növekedés a munkanélküliség szintjét lenyomja, s ezzel a továbbtanulási motivációt
romboló kontextuális hatások erejét is gyengíti. Nagy kérdés, mennyit kell a növekedés
beindulására várni, s mekkora késleltetéssel hatnak majd � ha egyáltalán hatnak � a fent
említett erõk. A továbbtanulási döntéshez vezetõ kalkulus azonban más módon is befo-
lyásolható. Az egyik lehetõség olyan speciális cigány továbbtanulási programok beindí-
tása lehetne, amelyek a továbbtanulás költségeinek jelentõs csökkentésével � cigány
középiskolák létesítésével, ösztöndíjak alapításával, felvételi elõkészítõ programok be-
indításával, az iskola elvégzése utáni elhelyezkedési lehetõségek elõsegítésével � pró-
bálnák vonzóvá tenni a továbbtanulás útját. Ilyen jellegû programoknak természetesen
csak akkor van értelme, ha kellõen nagy volumenûek ahhoz, hogy � ésszerû idõtávon
belül � olyan mértékû javulást eredményezzenek a cigány népesség iskolázottsági hely-
zetében, amely már további külsõ beavatkozások nélkül is elegendõ ahhoz, hogy kellõ-
en nagy számú ember úgy ítélje meg saját vagy gyermeke életesélyeit, hogy a továbbta-
nulást fontolgatva, a továbbtanulás mellett legyen célszerû döntenie. Természetesen
nagyon nehéz dolog � mondhatnánk: szinte lehetetlen � elõre megmondani, mekkora az
a program, amely ezt az áttörést képes elérni.

Rendelkezésre áll azonban egy másik lehetõség is. Ahol az egyéni ösztönzõk csõdöt
mondanak, ott az állam kényszerítõ erejéhez is lehet folyamodni. A középiskolai képzést
� mert ez itt a kérdés � kötelezõvé is lehet tenni. Sietve hozzátesszük: mindenki számá-
ra. Nem tekintjük itt feladatunknak, hogy amellett érveljünk, milyen haszonnal járna ez
� hatalmas költségekkel is természetesen � az egész ország gazdasági fejlõdésére nézve.

12 A jelen kötet 1. tanulmányában kimutattuk: a cigányság munkanélküliségi esélyeiben a diszkrimináció
minden bizonnyal igen jelentõs szerepet játszik.

13 Lásd Arrow [1972], [1973] dinamikus diszkriminációmodelljét!
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Ezt már rajtunk kívül sokan kifejtették. Ez a tanulmány a cigányokról szól; a problémát
elegendõ itt az õ szempontjukból végiggondolni. Mint az 1981/82-es évjárat pályájának
elemzésekor utaltunk már rá, az áttörést azért kell a középiskolai továbbtanulásnál elér-
ni, mivel az esélyegyenlõtlenség mértéke ott a legnagyobb; s a legnagyobb haszonnal
ennek a csökkentése kecsegtet. (Csak zárójelben jegyezzük meg: Ez a cigányság iskolá-
zottsági helyzetétõl függetlenül is így van. Varga [1994] az oktatás egyéni és társadalmi
megtérülésével kapcsolatos számításaiból egyértelmûen a középfokú oktatás jelentõs
kiterjesztésének, illetve a költségvetés oktatási kiadásainak a középiskolai képzés javára
történõ jelentõs belsõ átcsoportosításának a szükségessége következik.)

Végezzünk el egy egyszerû gondolatkísérletet! Lapozzunk vissza a 7.2. ábrához! Ha
nyomon követjük az 1981-es hatéves generációnál az általános iskola elsõ osztályától a
középiskola elvégzéséig a továbbtanulási esélyegyenlõtlenség mértékét, akkor azt kapjuk,
hogy durván 55-ször nagyobb esélye volt egy nem cigány gyereknek arra, hogy a közép-
iskolát befejezze. Ha a realitásokhoz közeledve, föltesszük, hogy a középiskola után az
egyetemi felvételi esélyekben is legalább kétszeres eltérés mutatkozik, akkor az egyetemi
szint elérésére körülbelül 110-szer akkora esélye volt az 1981-ben hatéves évjárat tipikus
nem cigány képviselõjének egy vele egykorú cigány gyerekhez képest. Tekintsük ezt az
induló állapotnak! Mint kimutattuk, az általános iskola elvégzésében már a 1985-ös évjá-
rat esetében jelentõs mértékû javulás következett be, ugyanakkor ez idõ alatt a cigány
gyerekek középiskolai továbbtanulási esélye és középiskolai lemorzsolódása is relatíve
romlott. Ha a legfrissebb adatokat rövid távon � mondjuk az ezredfordulóig � változatlan-
nak tekintjük, akkor az 1986-ban hatévesek generációjára a következõ elõrejelzéseket
tehetjük: az 1985-ben hatévesek évjáratának tényadata alapján kétszeresnek véve az álta-
lános iskola elvégzésében az esélyegyenlõtlenség mértékét, az 1988-ban tizennégy évesek
évjáratának tényadata alapján 15,83-szorosnak véve a középiskolai továbbtanulásban, va-
lamint 1,42-szeresnek a középiskolai lemorzsolódásban az esélyegyenlõtlenség mértékét,
azt kapjuk, hogy a középiskola elvégzésében egy 1986-ban hatéves nem cigány gyereknek
1997/98-ra még mindig 45-ször nagyobb esélye lesz, mint egy cigány gyereknek. Tovább
gondolva a történetet: ha föltesszük, hogy a jelenlegi helyzet szerint az érettségivel rendel-
kezõ nem cigány tanulók egyetemi felvételi esélyei kétszer akkorák, mint a cigány tanuló-
ké, akkor az egyetemi fokozat eléréséig ugyanannak a generációnak az esetében az esély-
egyenlõtlenség mértéke kilencvenszeres. Hogyan befolyásolná ezt a helyzetet a kötelezõ
középiskolai képzés bevezetése � mondjuk � az 1995/96. tanévtõl?

Tegyük föl, hogy a középiskolai beiskolázási kötelezettségnek � legalábbis kezdet-
ben � az oktatásügy nem tudna tökéletesen érvényt szerezni, és ez a cigány�nem cigány
beiskolázási ráták különbségében is megmutatkozna. E hipotetikus nem cigány és ci-
gány beiskolázási ráták hányadosa legyen mondjuk 3. Ez a korábbi szisztéma nyelvén
háromszoros továbbtanulási esélyegyenlõtlenségi mértéket jelent. A kötelezõ középis-
kolai képzés bevezetésének haszna a cigány tanulókra nézve éppen itt mutatkozna meg:
az esélyegyenlõtlenség mértéke a korábbi 15,83-szoros értékrõl háromszoros értékre
csökkenne. A cigány tanulók abszolút értékben jelentõsen � és hirtelen � megnövekedõ
középiskolai beiskolázási rátájának azonban minden bizonnyal költségei is lennének.
Nyilvánvalóan számítani kellene a középiskolán belüli lemorzsolódási ráták emelkedé-
sére. Ha föltesszük, hogy a kötelezõ középiskolai képzés bevezetését követõen négy év
leforgása alatt mind a középiskolai lemorzsolódási rátákban mutatkozó esélyegyenlõt-
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lenség mértéke, mind pedig az érettségi utáni egyetemi továbbtanulási esélyegyenlõtlen-
ségi index értéke is megduplázódnék,14 akkor mindezek a változások összességükben a
következõ eredményeket hoznák 1998/99-re. Az 1986-ban hatéves cigány gyerekek
relatív hátránya a középiskola sikeres elvégzésében csaknem egynegyedére, az egyetem
megkezdésében pedig a 80 százalékára csökkenne.15

Természetesen más � a fentieknél optimistább és pesszimistább � forgatókönyvek is
elképzelhetõk. De nem is a konkrét számok az érdekesek, hanem az, hogy megértsük: a
feladat tovább nem halogatható. Húsz év alatt nem sikerült áttörést elérni a cigányság
iskolai felzárkóztatása ügyében. Legfõbb ideje, hogy változtassunk ezen. Bármit teszünk
is, az bizonyos: a legjobb reform is csak nagyon nagy késleltetéssel � lehet, hogy csak egy
évtized alatt � jár érzékelhetõ mértékû eredménnyel. Az alacsony iskolázottságú felnõttek
sorsán aligha lehet nagyot fordítani, gyermekeik sorsán azonban igen. Cselekedjünk ad-
dig, amíg lehet, amíg az ország az etnikai különbségek szerencsétlen törésvonala mentén
végérvényesen ketté nem szakad olyan emberekre, akiknek a tudás lehetõsége megada-
tott, és azokra, akik a tudás lehetõségétõl meg vannak fosztva!
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FÜGGELÉK

1. Bérregresszió és munkanélküliségi logit függvény (1993)

A KSH 1993. évi szeptemberi�novemberi munkaerõ-felvétele alapján a foglalkozta-
tottak órakeresetének logaritmusára, mint függõ változóra becsültük a következõ reg-
ressziót. A fõszöveg 7.1. táblázatának adatai az F7.1. táblázatban szereplõ egyenletbõl
származnak. A KSH-munkaerõ-felvétel adatain becsültünk egy logit modellt is a mun-
kanélküliség valószínûségére mint függõ változóra. A fõszöveg 7.2. táblázata ennek a
modellnek az alapján készült. A munkanélküliség definíciója megfelel az ILO-definíci-
ónak. E szerint munkanélküli az, aki a megkérdezés elõtti héten nem végzett legalább
egyórányi pénzkeresõ munkát, 15�74 éves, és aktívan keres magának munkát. A mun-
kanélküliek fogalmába belevettük az úgynevezett passzív vagy reményvesztett munka-
nélkülieket is, akik csak azért nem keresnek maguknak munkát, mert a keresést eleve
reménytelennek ítélik. Az egyenletet csak a gazdaságilag aktívakra (foglalkoztatottakra,
munkanélküliekre és passzív munkanélküliekre) futtattuk le (lásd 7.2. táblázat). Az
egyenletben szereplõ változók egy részéhez az F7.1. táblázatban szereplõ magyarázat
tartozik. A számítások további részleteirõl lásd jelen kötet 1. tanulmányát.

F7.1. táblázat
A modell változói

NEM 1, ha férfi; 0, ha nõ
TMNRATA2 1, ha 10 százalék ≤ településszintû munkanélküliségi ráta (t) < 20 százalék;

0 egyébként
TMNRATA3 1, ha t ≥ 20 százalék; 0 egyébként
CIGÁNY 1, ha az illetõ cigány; 0 egyébként
LNORAKER az órakeresetek természetes alapú logaritmusa
MNÉLK 1, ha munkanélküli vagy passzív munkanélküli; 0 ha foglalkoztatott
FIATAL 1, ha 15 ≤ életkor ≤ 24; 0 egyébként
IDÕS 1, ha 55 ≤ életkor ≤ 74; 0 egyébként
HÁZAS 1, ha van házastársa vagy élettársa; 0, ha nincs
GYSZÁM eltartott gyermekek száma a háztartásban (eltartott gyerek: ha

életkor < 15 vagy ha nappali tagozatos tanuló)
IMNRATA2 1, ha 5 százalék ≤ iparági szintû munkanélküliségi ráta (i) < 10 százalék;

0 egyébként
IMNRATA3 1, ha 10 százalék ≤ i < 15 százalék; 0 egyébként
IMNRATA4 1, ha i ≥ 15 százalék; 0 egyébként
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F7.2. táblázat
A KSH-munkaerõ-felvétel alapján számított bérregresszió, 1993
(függõ változó: LNORAKER)

Független Standard 95 százalékos
változók

Koefficiens
hiba

t P > | t |
konfidenciaintervallum

NEM 0,166 0,000 291,857 0,000 0,165 0,167
KOR 0,025 0,000 176,400 0,000 0,025 0,026
KOR2 �0,000 0,000 �141,333 0,000 �0,000 �0,000

8 OSZT 0,126 0,002 60,660 0,000 0,122 0,130
SZAKMKK 0,197 0,002 92,418 0,000 0,193 0,201
KÖZÉPISK 0,322 0,002 151,983 0,000 0,318 0,326
FELSÕFOK 0,590 0,002 270,571 0,000 0,585 0,594

BUDAPEST 0,110 0,001 120,914 0,000 0,108 0,112
VÁROS 0,022 0,001 35,616 0,000 0,021 0,024
TMNRATA2 �0,033 0,001 �51,994 0,000 �0,034 �0,032
TMNRATA3 �0,091 0,001 �78,827 0,000 �0,093 �0,088

BÁNYÁSZAT 0,257 0,002 104,574 0,000 0,252 0,262
ÉLELMIPAR 0,178 0,001 127,267 0,000 0,175 0,181
TEXTILIP 0,066 0,001 44,305 0,000 0,063 0,069
FAPAPIR 0,132 0,002 65,107 0,000 0,128 0,136
VEGYIPAR 0,287 0,002 158,127 0,000 0,283 0,291
KOHÁSZAT 0,172 0,002 97,807 0,000 0,168 0,175
GÉPIPAR 0,154 0,001 112,637 0,000 0,152 0,157
EGYÉBFELD 0,143 0,002 62,020 0,000 0,139 0,148
VILLENERG 0,222 0,002 127,536 0,000 0,219 0,226
ÉPÍTÕIPAR 0,180 0,001 125,526 0,000 0,177 0,182
KERESKED 0,098 0,001 86,389 0,000 0,095 0,100
SZÁLLITÁS 0,197 0,001 146,832 0,000 0,194 0,200
TÁVKÖZLÉS 0,132 0,002 68,282 0,000 0,129 0,136
OKTATÁS 0,102 0,001 79,359 0,000 0,099 0,104
EGÉSZSÉG 0,045 0,001 33,261 0,000 0,043 0,048
EGYÉBTERC 0,168 0,001 150,813 0,000 0,166 0,170
CIGÁNY �0,153 0,002 �83,898 0,000 �0,157 �0,150
konstans 3,452 0,003 1,017,947 0,000 3,445 3,459

A súlyozatlan megfigyelések száma = 16 440 fõ.
A súlyozott megfigyelések száma = 2 908 593 fõ.
F(28, 2 908 593) = 27 380,43 Prob > F =0,00001.
R2= 0,2086, kiigazított R2 = 0,2086.
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F7.3. táblázat
A KSH-munkaerõ-felvétel alapján számított munkanélküliségi logit modell, 1993
(függõ változó: MNÉLK)

Független Standard 95 százalékos
változók

Koefficiens
hiba

t P > | t |
konfidenciaintervallum

NEM 0,165 0,003 53,149 0,000 0,159 0,171
FIATAL 0,639 0,004 158,817 0,000 0,631 0,647
IDÕS 0,067 0,006 10,485 0,000 0,054 0,079
HÁZAS �0,593 0,004 �163,900 0,000 �0,600 �0,586
GYSZÁM 0,081 0,002 49,224 0,000 0,077 0,084
1�7 OSZT �1,060 0,038 �27,803 0,000 �1,134 �0,985
8 OSZT �1,680 0,038 �44,612 0,000 �1,754 �1,606
SZAKMKK �2,044 0,038 �54,176 0,000 �2,118 �1,970
KÖZÉPISK �2,345 0,038 �62,132 0,000 �2,419 �2,271
FELSÕFOK �3,303 0,038 �86,250 0,000 �3,378 �3,228
BUDAPEST 0,393 0,006 71,386 0,000 0,383 0,404
VÁROS 0,088 0,004 25,018 0,000 0,081 0,095
TMNRATA2 0,420 0,004 105,317 0,000 0,412 0,427
TMNRATA3 0,900 0,006 156,741 0,000 0,889 0,912
IMNTARA2 0,308 0,004 �75,952 0,000 �0,316 �0,300
IMNRATA3 0,107 0,004 27,885 0,000 0,099 0,114
IMNRATA4 0,455 0,005 84,835 0,000 0,444 0,465
CIGÁNY 1,004 0,006 158,583 0,000 0,992 1,017
konstans �0,108 0,038 �2,855 0,004 �0,183 �0,034

Független Esély- Standard 95 százalékos
változók ráta hiba

t P > | t |
konfidenciaintervallum

NEM 1,180 0,004 53,149 0,000 1,172 1,187
FIATAL 1,894 0,008 158,817 0,000 1,879 1,909
IDÕS 1,069 0,007 10,485 0,000 1,056 1,083
HÁZAS 0,552 0,002 �163,900 0,000 0,549 0,557
GYSZÁM 1,084 0,002 49,224 0,000 1,081 1,088
1�7 OSZT 0,347 0,013 �27,803 0,000 0,322 0,373
8 OSZT 0,186 0,007 �44,612 0,000 0,173 0,201
SZAKMKK 0,129 0,005 �54,176 0,000 0,120 0,139
KÖZÉPISK 0,096 0,004 �62,132 0,000 0,089 0,103
FELSÕFOK 0,037 0,001 �86,250 0,000 0,034 0,040
BUDAPEST 1,482 0,008 71,386 0,000 1,467 1,498
VÁROS 1,092 0,004 25,018 0,000 1,084 1,099
TMNRATA2 1,521 0,006 105,317 0,000 1,509 1,533
TMNRATA3 2,461 0,014 156,741 0,000 2,433 2,488
IMNRATA2 0,735 0,003 �75,952 0,000 0,729 0,741
IMNRATA3 1,113 0,004 27,885 0,000 1,104 1,121
IMNRATA4 1,575 0,008 84,835 0,000 1,559 1,592
CIGÁNY 2,730 0,017 158,583 0,000 2,696 2,764

Log likelihood = �1 591 440,1.
Súlyozatlan megfigyelések száma = 24 541 fõ.
Súlyozott megfigyelések száma = 4 341 611 fõ.
χ2(18) = 350 415 > 3, Prob > χ2 = 0,00001. McFadden-féle pszeudo R 2 = 0,0992.
Esélyráta = exp (koefficiens).

07 -- Cigány gyerekek az iskolában.p65 2005.04.19., 23:48233



234 II. ISKOLAI HÁTRÁNYOK

2. Az évjáratmodell számításai

A Mûvelõdésügyi és Közoktatásügyi Minisztérium statisztikai osztálya rendelkezésünk-
re bocsátotta az általános iskolai tanulók évfolyamonkénti számát az 1969/70. tanévtõl
kezdõdõen az 1992/93. tanévig. Ugyanezek az adatok cigány�nem cigány bontásban
csak az 1980/81. tanévtõl kezdõdõen voltak fellelhetõk, a hetvenes évektõl azonban
voltak adataink a minisztérium által készített speciális cigánykötetekbõl. Ilyen kötetek
az 1970/71., 1974/75., 1977/78., 1981/82. és 1985/86. tanévekben végzett részlete-
sebb cigányfelmérésekrõl készültek. A három hetvenes évekbeli felmérés kizárólag az
általános iskolákról készült, a nyolcvanas évekbeliek kiegészültek a szakmunkásképzõs
és középiskolás (gimnáziumi + szakközépiskolás + technikumi) cigány tanulók adata-
ival is (lásd: Cigány tanulók [1971], [1978], [1982], [1986]). Az F7.4�F7.5. táblázat
az általános iskolai tanulók évfolyamonkénti számát tartalmazza, cigány tanuló�nem
cigány tanuló bontásban. Az 1969/70., 1973/74. és 1976/77. tanévekre a speciális ci-
gánykötetekben csak az év végi létszámadatok találhatók meg, az év eleji cigány, illetve
nem cigány létszámadatokat így csak becslés útján számíthattuk ki. A kötetekben sze-
replõ év végi évfolyamonkénti összlétszámokat rendre elosztottuk a rendelkezésünkre
álló év eleji összlétszámadatokkal, majd ezekkel az arányszámokkal korrigáltuk külön
az év végi cigány tanuló, illetve nem cigány tanuló adatainkat. Ez az eljárás azon az
implicit elõfeltevésen alapul, hogy az évközi lemorzsolódás nem etnospecifikus: cigány
és nem cigány tanulók esetén ugyanakkora. Az évközi lemorzsolódási különbségeket
figyelembe véve � a cigányok lemorzsolódása vélhetõen év közben is magasabb � ez
az eljárás alulbecsüli az év eleji cigány tanulók számát és fölülbecsüli a nem cigány
gyerekekét.
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F7.4. táblázat
Az általános iskolai cigány tanulók száma évfolyamonként

Évfolyam
Tanév

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Összesen

1969/70* 14 908 10 024 9 659 7 693 7 769 5215 3899 2695 61 862
1970/71 15 016 9 763 9 086 7 356 7 442 4976 3548 2409 59 596
1971/72 � � � � � � � � �
1972/73 � � � � � � � � �
1973/74* 12 927 9 347 8 535 7 569 7 457 5592 4033 2823 58 283
1974/75 13 833 9 306 8 607 7 860 7 870 5834 4429 3250 60 989
1975/76 � � � � � � � � �
1976/77* 13 516 10 018 8 957 7 910 8 042 6642 5122 3752 63 959
1977/78 13 833 10 232 9 441 8 531 8 397 6795 5739 4118 67 081
1978/79 � � � � � � � � �
1979/80 � � � � � � � � �
1980/81 13 198 10 296 9 127 8 827 9 410 7670 6397 4774 69 699
1981/82 14 015 10 345 9 564 8 849 9 675 7829 6657 5075 72 009
1982/83 13 948 10 921 9 662 9 157 9 605 8064 6810 5290 73 457
1983/84 13 802 10 933 10 097 9 467 9 548 7849 6820 5087 73 603
1984/85 13 726 10 676 10 043 10 020 9 932 7958 6676 5236 74 267
1985/86 13 366 10 732 10 018 10 188 10 379 8498 6797 5190 75 168
1986/87 13 321 10 382 9 923 10 157 10 201 8774 6960 5123 74 841
1987/88 11 552 10 483 9 732 10 175 10 327 8801 7316 5514 73 900
1988/89 12 076 9 790 9 988 9 991 10 258 8794 7231 5734 73 862
1989/90 12 400 9 870 9 629 10 087 10 015 8833 7294 5697 73 825
1990/91 12 206 9 989 9 388 9 423 10 158 8455 7160 5594 72 373
1991/92 12 539 10 068 9 611 9 590 9 563 8711 7078 5557 72 717
1992/93 13 104 10 285 9 797 9 694 9 970 8409 7403 5779 74 441

* Becsült adat.
Forrás: hetvenes évek: Cigány tanulók [1978] 20. o., 1980-tól: Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium, statisztikai osztály.
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F7.5. táblázat
Az általános iskolai nem cigány tanulók száma évfolyamonként

Évfolyam
Tanév

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Összesen

1969/70* 123 133 120 154 126 390 132 186 141 647 148 205 158 560 165 750 1 116 025
1970/71 123 976 117 545 118 854 126 457 135 646 139 502 144 031 150 386 1 056 397
1971/72 � � � � � � � � �
1972/73 � � � � � � � � �
1973/74* 133 054 121 616 118 226 116 800 117 336 118 329 123 855 125 287 974 503
1974/75 143 784 127 851 120 415 117 117 117 876 115 497 116 128 119 929 978 597
1975/76 � � � � � � � � �
1976/77* 143 073 137 044 138 118 126 324 120 694 117 301 115 071 110 839 1 008 464
1977/78 137 201 137 893 135 817 137 320 126 939 119 288 115 927 112 591 1 022 976
1978/79 � � � � � � � � �
1979/80 � � � � � � � � �
1980/81 158 149 138 048 133 267 131 406 137 580 135 701 136 250 122 103 1 092 504
1981/82 181 538 153 511 136 919 132 359 133 304 135 988 134 662 133 175 1 141 456
1982/83 173 192 176 571 152 222 136 365 133 907 132 038 134 950 131 392 1 170 637
1983/84 167 432 168 676 175 159 152 163 137 721 132 800 130 942 131 403 1 196 296
1984/85 158 205 162 983 167 564 175 198 153 484 136 475 131 427 127 045 1 212 381
1985/86 149 417 154 117 161 655 167 894 175 997 151 741 134 589 127 240 1 222 650
1986/87 141 171 145 174 152 758 161 930 169 428 174 131 149 906 130 116 1 224 614
1987/88 121 830 136 394 143 968 152 831 163 589 168 103 171 553 145 089 1 203 357
1988/89 120 033 119 743 135 550 144 185 154 744 162 691 165 615 166 249 1 168 810
1989/90 116 142 117 644 119 542 135 679 146 208 153 988 160 166 160 379 1 109 748
1990/91 113 459 113 815 118 000 120 520 138 711 146 398 152 272 155 108 1 058 283
1991/92 113 719 110 604 113 566 118 074 122 700 138 139 144 481 147 213 1 008 496
1992/93 116 748 110 495 110 261 113 723 119 752 122 429 136 524 139 791 969 723

* Becsült adat.
Forrás: ugyanaz, mint az F7.4. táblázatban.
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A szakmunkásképzõbe járó cigány és nem cigány tanulók létszámáról a nyolcvanas
évek elejétõl kezdve találunk adatokat a minisztériumban. Hiányzott azonban az 1981/
82-es és az 1983/84-es tanév. A két utóbbi évre találtunk adatokat a fent említett speciális
cigánykötetekben, ezek azonban tartalmazták a középiskolát végzetteket is (a szakmun-
kásképzõbe érettségivel jelentkezett diákok két év alatt kaphatják meg azt az oklevelet,
amit a többiek három év alatt). Az ezekre az évekre vonatkozó cigány�nem cigány
tanuló adatainkat így becsléssel voltunk kénytelenek létrehozni. A hiányzó tanévek kö-
rüli, a középiskolát végzetteket nem tartalmazó � rendelkezésünkre álló � cigánytanuló-
adatokból kivontuk a középiskolát végzetteket nem tartalmazó adatokat, s az így kapott
különbségek átlagával korrigáltuk az 1981/82. és az 1983/84. tanévi adatainkat (lásd
F7.6. és F7.7. táblázat).

F7.6. táblázat
A szakmunkásképzõbe járó cigány tanulók száma évfolyamonként

Évfolyam
Tanév

1. 2. 3.
Összesen

1981/82 1573 1113 853 3539
1982/83 1693 1166 996 3855
1983/84 1644 1066 953 3663
1984/85 1606 1157 996 3759
1985/86 1745 1092 944 3781
1986/87 1765 1200 907 3872
1987/88 2009 1285 1004 4298
1988/89 2071 1327 1060 4458
1989/90 1925 1278 1134 4337
1990/91 1682 1237 1030 3949
1991/92 1455 1092 871 3418
1992/93 1488 990 858 3336

Forrás: Mûvelõdési és Közoktatásügyi Minisztérium, statisztikai osztály.
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F7.7. táblázat
A szakmunkásképzõbe járó nem cigány tanulók száma évfolyamonként

Évfolyam
Tanév

1. 2. 3.
Összesen

1981/82 58 565 48 081 41 361 148 007
1982/83 63 824 50 756 44 438 159 018
1983/84 63 468 54 980 46 783 165 231
1984/85 63 249 54 340 50 660 168 249
1985/86 61 711 54 364 50 154 166 229
1986/87 61 194 52 947 50 357 164 498
1987/88 63 477 52 877 49 063 165 417
1988/89 70 955 54 718 48 809 174 482
1989/90 78 314 60 570 50 465 189 349
1990/91 75 510 66 420 55 193 197 123
1991/92 68 102 63 583 61 085 192 770
1992/93 60 714 57 903 58 662 177 279

Forrás: Mûvelõdési és Közoktatásügyi Minisztérium, statisztikai osztály.

A középiskolai tanulók számáról cigány�nem cigány bontásban az 1980/81. tanévtõl
állnak rendelkezésre létszámadatok. Ezeket az adatokat az F7.8�F7.9. táblázatok tartal-
mazzák.

F7.8. táblázat
A gimnáziumi, szakközépiskolai és technikumi cigány tanulók száma évfolyamonként

Évfolyam
Tanév

1. 2. 3. 4.
Összesen

1980/81 163 144 104 96 507
1981/82 181 147 111 89 528
1982/83 146 142 109 105 502
1983/84 160 128 138 91 517
1984/85 150 127 98 122 497
1985/86 158 136 104 89 487
1986/87 149 140 126 95 510
1987/88 169 137 128 119 553
1988/89 188 159 119 113 579
1989/90 181 141 123 91 536
1990/91 166 140 118 99 523
1991/92 166 157 116 96 535
1992/93 203 148 120 110 581

Forrás: Mûvelõdési és Közoktatásügyi Minisztérium, statisztikai osztály.
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F7.9. táblázat
A gimnáziumi, szakközépiskolai és technikumi nem cigány tanulók száma évfolyamonként

Évfolyam
Tanév

1. 2. 3. 4.
Összesen

1980/81 57 050 52 307 48 726 44 668 202 751
1981/82 59 536 53 573 49 356 46 349 208 814
1982/83 64 005 55 912 50 734 46 896 217 547
1983/84 63 591 59 981 52 834 48 385 224 791
1984/85 64 532 59 976 56 764 50 573 231 845
1985/86 63 034 60 939 57 216 54 428 235 617
1986/87 64 031 59 348 58 156 54 832 236 367
1987/88 65 384 60 539 59 760 55 929 241 612
1988/89 72 429 61 662 60 026 54 624 248 741
1989/90 83 222 68 341 59 296 55 828 266 687
1990/91 82 557 78 416 65 291 56 769 283 033
1991/92 83 322 78 415 76 271 62 646 300 654
1992/93 84 607 79 458 75 222 71 861 311 148

Forrás: Mûvelõdési és Közoktatásügyi Minisztérium, statisztikai osztály.

A korosztályok vizsgálata szempontjából a 2. függelék eddigi részében szereplõ ada-
tok mindegyike �nyers� adat, hiszen ezek a létszámok tartalmazzák a túlkorosan beis-
kolázott, bukott és más okokból évismétlésre kényszerült tanulókat is. Egy adott tanév
valamely évfolyama tehát nemcsak egy korosztályt jelent. Hogy homogén generációkat
kapjunk, úgy döntöttünk, hogy a más generációba tartozó diákokat kiszûrjük, és a �nyers�
létszámadatok helyett a továbbiakban csak a normálkorú adatokkal fogunk számolni.

F7.10. táblázat
Normálkorú cigány, illetve nem cigány tanulók aránya (normálkorúak/teljes évfolyam) az általános
iskolában (százalék)

Évfolyam
Tanév

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Összesen

Cigány tanulók
1970/71 43,9 31,3 30,4 30,7 26,8 32,3 39,0 51,8 35,1
1974/75 52,2 43,7 38,7 37,4 30,9 34,5 41,2 51,0 41,8
1977/78 69,7 52,3 47,6 45,8 39,1 41,9 43,3 49,0 48,7
1981/82 66,9 57,7 53,8 50,5 42,7 45,5 48,6 57,4 53,9
1985/86 61,3 53,0 49,4 47,1 44,4 46,1 50,9 59,0 51,5

Nem cigány tanulók
1970/71 92,5 90,8 88,9 87,9 85,4 84,4 84,0 86,7 87,4
1974/75 94,2 93,5 92,0 90,2 88,2 87,5 86,4 88,0 90,1
1977/78 94,5 93,9 93,5 93,1 91,7 90,9 89,5 90,3 92,3
1981/82 94,8 94,1 93,4 93,2 91,5 91,6 91,0 92,9 92,9
1985/86 90,8 90,8 91,2 90,6 90,9 90,1 90,0 91,8 90,8

Forrás: Cigány tanulók [1978], 14�16. o.; [1986] , 53. o.
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Adott korosztályt (adott évben normálkorúként beiskolázott évjáratot) vizsgáltunk
tehát, de nem kísértük figyelemmel sem a lemorzsolódók, sem az általános iskolából a
kisegítõbe áttett gyerekek további útját. A rendelkezésünkre álló adatok mindezt nem
tették lehetõvé.

Normálkorú diákokon nem túlkoros (beiskolázásakor kevesebb, mint 7 éves) tanuló-
kat értünk; az évismétlõk egy részét tehát nem tudjuk kiszûrni: azokat, akik fiatalabban
kezdtek, és úgy kerültek az eggyel utánuk induló �évjáratba�. Õk, kis számuk miatt,
azonban valószínûleg nem befolyásolják érezhetõen a korosztály útját. Meg kell jegyez-
nünk, hogy idõközben változott a �normálkorú tanuló� definíciója, e változások azon-
ban csak az 1988/89-es tanévben beiskolázottakkal léptek életbe, így még a legutolsó
korosztályunkat (amely 1985/86-ban indul) sem érintik. A rendelkezésünkre álló adato-
kat az F7.10. táblázat tartalmazza.

Az F7.10. táblázat adatain kívül más évek normálkorú adataira is szükségünk volt:
mégpedig az 1980/81., 1984/85., 1988/89., 1991/92. és 1992/93. tanév nyolcadik év-
folyamára. Ezeket az adatokat becslés segítségével állítottuk elõ. A meglévõ nyolcadi-
kos cigány normálkorú arányokra lineáris regressziót illesztettünk, és a hiányzó ponto-
kat ennek segítségével becsültük meg. Ugyanezekre az évekre a nem cigány adatokat a
teljes populáció normálkorú arányának, a szóban forgó becsült cigányadatnak, valamint
a cigány és nem cigány gyerekek egymáshoz viszonyított arányának a felhasználásával,
a súlyozott számtani átlag képletének alkalmazásával kaptuk meg. A regresszió paramé-
tere 0,574 százalék/év (t = 2,14, p < 0,12, R2 = 60,42 százalék) volt. Ennek alapján
a hiányzó évekre a cigány, illetve nem cigány gyerekek normálkorú arányára az F7.11..
táblázatban található becsléseket kaptuk.

A cigány és nem cigány tanulók általános iskola utáni pályájának összehasonlításá-
hoz már nem rendelkeztünk a korosztályok nyomon követésének még azzal a közelítõ-
leges eszközével sem, mint az általános iskolában meglevõ normálkorú-túlkoros arány-
számok. Ezért a szakmunkásképzõben és a középiskolákban csak a �nyers� létszámada-
tok alapján tudtuk a lemorzsolódásokat rekonstruálni. Rendelkezésünkre állt viszont az
adott évben (a �tárgyévben�) végzett általános iskolások száma a felvett elsõsök között.
Ezzel az aránnyal korrigáltuk az évfolyamonkénti létszámadatokat, mind a szakmunkás-
képzõbe fölvett diákok (lásd F7.12. táblázat), mind a középiskolába felvett diákok (lásd
F7.13. táblázat) esetében. Így szûrtük ki azokat a továbbtanulókat, akik úgy maradtak
le korosztályuktól, hogy évet hagytak ki a nyolcadik osztály után.

A becslés okozta torzításról a következõket mondhatjuk. Két burkolt feltevéssel élünk
itt. 1. Azzal, hogy az általános iskola nyolcadik osztályát jellemzõ normálkorú arány
adattal szorozzuk meg a tárgyévben felvett elsõ évfolyamos szakmunkásképzõs (illetve
középiskolás) diákok nyers adatait, burkoltan azt tesszük föl, hogy a tárgyévben végzett
nyolcadikosok körében a szakmunkásképzõbe, illetve középiskolába felvett diákok kö-
zött, valamint azon diákok között, akik nem tanultak tovább, egyforma arányban szere-
pelnek a normálkorúak. Ez minden bizonnyal nincs így. Mivel a normálkorúak általá-
ban jobb diákok (a túlkorosokhoz képest), nyilvánvalóan nagyobb arányban fordulnak
elõ a középiskolában felvettek körében, mint a szakmunkásképzõbe felvettek körében.
A legkisebb arányban pedig feltehetõen azok között fordulnak elõ, akik egyáltalán nem
tanultak tovább. Vagyis a cigány, illetve nem cigány csoportokon belül egységes nor-
málkorú adat használata alulbecsüli a középiskola elsõ osztályába járó normálkorúakat.
A cigány�nem cigány összehasonlítást is érinti ez. Mivel a cigányok körében a szak-
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munkásképzõ a domináns továbbtanulási forma, nyilván nagyobb tömegben jelentkez-
nek oda a jobb képességû diákok: valószínû tehát, hogy ott nagyobb arányban lesznek
normálkorúak, mint az egységes cigány tanuló átlag alapján várnánk. A nem cigány
tanulók esetében más a helyzet. Mivel ott a középiskola a jobb képességû diákok domi-
náns továbbtanulási formája, és a szakmunkásképzõ a rosszabbaké, náluk vélhetõen a
szakmunkásképzõben az átlagnál kevesebb normálkorúra számíthatunk. A szakmunkás-
képzõ elsõ évfolyamára járó normálkorú diákok adatait így a cigányok esetében valószí-
nûleg alulbecsüljük, a nem cigány diákok esetében pedig fölülbecsüljük. A középiskola
esetében mindkét népesség adatait feltehetõen alulbecsüljük, ezért a torzítás relatív hatásai-
ról a priori semmit sem mondhatunk.

2. Egy másik torzítás abból adódik, hogy ugyanazzal a normálkorú aránnyal szoroz-
zuk meg a 2., 3. évfolyamosok adatait a szakmunkásképzõben, illetve a 2., 3., 4.
évfolyamosok adatait a középiskolában, mint az elsõ évfolyamosokét. Ezzel pedig bur-
koltan azt feltételezzük, hogy a normálkorúak aránya az adott iskolatípuson belül az idõ
múlásával nem változik. Ez természetesen azt jelenti, hogy az idõközben megbukott és
kimaradt diákok ugyanakkora valószínûséggel kerülnek ki a mindenkori normálkorúak,
illetve a nem normálkorúak, valamint az adott iskolatípusba nem tárgyévi nyolcadiko-
sokként bekerülõk közül. Nyilvánvalóan ez is hamis föltevés. A bukott és kimaradt
diákok minden bizonnyal az átlagosnál nagyobb arányban kerülnek ki a nem normálko-
rúak és a nem tárgyévben végzett nyolcadikosok közül. Így tehát a 2., 3. és 4. évfolya-
mon vélhetõen nagyobb arányban lesznek normálkorúak, mint az elsõ évfolyamon.
A torzítás iránya tehát az, hogy a középszintû oktatás egyre magasabb évfolyamain
egyre inkább alulbecsüljük a normálkorú diákok elméleti adatát.

A középiskolából felsõfokú intézménybe felvett diákokról hasonló adatok állnak a
rendelkezésünkre (F7.14. táblázat: adott évben végzett középiskolások között a felsõfo-
kú intézménybe ugyanabban az évben felvettek aránya), mivel azonban itt már semmi-
féle cigány tanuló�nem cigány tanuló adat nincsen, ezen a ponton fejeztük be a pályák
nyomon követését. A felsõfokú tanintézetbe fölvettek esetében azzal a � nyilvánvalóan
tényellentétes � feltevéssel éltünk, hogy a tárgyévben érettségizettek közül (akár ci-
gány, akár nem cigány érettségizettrõl van szó) egyforma arányban kerülnek fõiskolára-
egyetemre a diákok. A torzítás iránya evidens. Így minden bizonnyal jócskán fölülbe-
csüljük az elsõéves cigány fõiskolás és egyetemista diákok számát.

F7.11. táblázat
A normálkorú cigány, illetve nem cigány tanulók aránya az általános
iskolában a hiányzó évekre* (normálkorúak/teljes évfolyam) (százalék)

Tanév Cigány tanulók Nem cigány tanulók

1980/81 55,09 92,61
1984/84 57,37 91,65
1988/89 59,65 91,66
1989/90 60,22 89,22
1991/92 61,36 86,98
1992/93 61,93 85,28

* Becsült adatok.
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F7.12. táblázat
Az általános iskola nyolcadik osztályát a tárgyévben végzett, elsõ évfolyamos szakmunkásképzõs
diákok száma és aránya

A tárgyévben végzettek
Tanév* Az elsõsök száma

száma aránya (százalék)

1979/80 55 469 51 186 92,28
1980/81 56 634 52 498 92,70
1981/82 60 102 55 361 92,11
1982/83 65 517 60 484 92,32
1983/84 65 112 59 688 91,67
1984/85 64 855 59 338 91,49
1985/86 63 456 57 394 90,45
1986/87 62 959 57 095 90,69
1987/88 65 486 59 368 90,66
1988/89 73 026 66 571 91,16
1989/90 80 239 72 968 90,94
1990/91 77 192 69 099 89,52
1991/92 69 557 62 244 89,49
1992/93 62 202 55 357 89,00

* Az a tanév, amelyben az elsõ évet járták a szakmunkásképzõben.
Forrás: Mûvelõdési és Közoktatásügyi Minisztérium, statisztikai osztály.

F7.13. táblázat
Az általános iskola nyolcadik osztályát a tárgyévben végzett, elsõ évfolyamos középiskolás
(gimnáziumi + szakközépiskolás + technikumi) diákok száma és aránya

A tárgyévben végzettek
Tanév* Az elsõsök száma

száma aránya (százalék)

1979/80 55 939 54 616 97,63
1980/81 57 213 55 494 97,00
1981/82 59 717 58 106 97,30
1982/83 64 151 62 497 97,42
1983/84 63 751 61 859 97,03
1984/85 64 682 62 921 97,28
1985/86 63 192 61 364 97,11
1986/87 64 180 62 598 97,54
1987/88 65 553 64 204 97,94
1988/89 72 617 71 047 97,84
1989/90 83 403 80 960 97,07
1990/91 82 723 79 961 96,66
1991/92 83 488 80 221 96,09
1992/93 84 810 80 923 95,42

* Az a tanév, amelyben az elsõ évet járták a középiskolában.
Forrás: Mûvelõdési és Közoktatásügyi Minisztérium, statisztikai osztály.
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F7.14. táblázat
A középiskolai tanulmányait a tárgyévben elvégzett és a felsõfokú tanintézetek nappali tagozatára
a tárgyévben felvett diákok aránya az összes tárgyévi középiskolát végzettek számához viszonyítva
néhány kitüntetett tanévben

A középiskolát A tárgyévben végzettek
Tanév*

végzettek száma száma aránya (százalék)

1985/86 50 695 9 434 18,61
1989/90 56 048 10 647 19,00
1993/94 71 971 19 238 26,73

* Az a tanév, amelyben az elsõ évet járták a felsõfokú intézményben.
Forrás: Mûvelõdési és Közoktatásügyi Minisztérium, statisztikai osztály.

3. Mincer-féle béregyenletek (1973, 1981, 1993)

A tudás értékének mérésére Mincer-féle bérregressziókat alkalmaztunk, ahol az iskolai
végzettség hatását a kor, a nem és a lakóhely változók hatásának kiszûrésével vizsgál-
tuk. A szóban forgó kereseti függvényeket három idõpontban mértük meg. Az elsõ
idõpont 1973, amelyre a KSH jövedelemfelvételébõl vett 10 százalékos véletlen mintát
használtuk. A második az 1981. év, amelyre a Társadalomtudományi Intézet rétegzõ-
désmodell-vizsgálatának adatait használtuk. A harmadik idõpont pedig 1993, amelyre a
Tárki háztartáspanel-vizsgálatának második hullámát használtuk. A bérregressziók becs-
lésekor az összehasonlíthatóság miatt le kellett szûkítenünk a mintákat. Az a közös rész,
amit mindhárom mintában használni tudtunk, az alkalmazottak csoportja volt. Ezzel a
vizsgálatunkból kimaradt a mezõgazdasági keresõk többsége, és kimaradtak a vállalko-
zók és alkalmi munkások is. A vizsgált csoportot egyszerûen úgy definiálhatjuk, mint
akik alkalmazotti viszonyban álltak a kérdezés idõpontjában.

A regressziókban a függõ változó egy viszonylag szûk bérkategória volt: a fõállásból
származó bér egyéb pótlékok nélkül. Azért voltunk kénytelenek ezt a definíciót használ-
ni, mert az 1973-as vizsgálatban egyedül ez a béradat volt meg elfogadható formában.
A háztartáspanel esetében az 1992 áprilisa és 1993 márciusa közötti idõszak két hónap-
jára adtak meg béradatot. A két hónap az elsõ, illetve az utolsó olyan hónap volt, amely-
ben a megkérdezett dolgozott a szóban forgó év során. A panel számításait követve, mi
is ennek a két adatnak az átlagával dolgoztunk. A regressziókban kontrollváltozókként
az adott egyén nemét, korát, korának négyzetét és lakóhelyét használtuk. Az iskolai
végzettséget négy dichotóm változóval mértük. Ezek a változók a nyolc osztály, a szak-
munkásképzõ, a középiskolai érettségi és a felsõfokú végzettség voltak (mindenütt az
1-es kódérték jelenti az adott iskolai végzettség meglétét). Referenciának azt a csoportot
tekintettük, amelynek tagjai nem végezték el a nyolc általánost. Az 1973-as jövedelem-
vizsgálat esetében nem volt meg a lehetõségünk ezeknek a változóknak a képzésére,
mivel itt nem kódolták külön a szakmunkásképzõ végzettséget és a nyolc osztályt, ha-
nem 8�11 osztályos végzettség néven közös kódot adtak meg. Az F7.15. táblázatban
foglaltuk össze a szóban forgó három regresszió eredményeit.
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F7.15. táblázat
A Mincer-féle bérregressziók eredményei (1973, 1981, 1993)
(függõ változó: a havi bér logaritmusa, zárójelben a szignifikanciaszintek)

Független 1973 1981 1993

változók paraméter t paraméter t paraméter t

KOR 0,0473 23,072 0,0342 19,240 0,0343 5,312
(0,0000) (0,0000) (0,0000)

KOR2 �0,0005� �20,096� �0,0003� �14,583� �0,0003� �4,040�
(0,0000) (0,0000) (0,0000)

NEM �0,4117� �46,484� �0,3411� �58,612� �0,2495� �11,752�
(0,0000) (0,0000) (0,0000)

BUDAPEST 0,1119 9,746 0,1725 21,794 0,2528 8,233
(0,0000) (0,0000) (0,0000)

VÁROS 0,0373 3,597 0,0719 10,811 0,0136 0,583
(0,0000) (0,0000) (0,5598)

8 OSZTÁLY � � 0,1481 15,910 0,1442 1,646
(0,0000) (0,0999)

SZAKMKK � � 0,2341 19,240 0,2685 3,084
(0,0000) (0,0021)

8�11 OSZTÁLY 0,1305 11,271 � � � �
(0,0000)

KÖZÉPISKOLA 0,2230 15,522 0,3031 28,113 0,4048 4,651
(0,0000) (0,0000) (0,0000)

FELSÕFOKÚ 0,4749 25,584 0,5203 39,665 0,6695 7,558
(0,0000) (0,0000) (0,0000)

KONSTANS 7,1992 178,211 7,6922 224,216 8,7918 59,445
(0,0000) (0,0000) (0,0000)

Kiigazított R2 0,4425 0,4663 0,3158
Esetszám 5002 8741 1468

A következõkben megmutatjuk, hogyan adhatunk viszonylag megbízható becslést az
1973. évi nyolc általános, illetve szakmunkásképzõ iskolafokozat értékére, illetve a szó-
ban forgó két iskolai végzettségi fokozat értékének 1973 és 1981 közötti átlagos évi
növekedési ütemére.

A becsléshez az alábbi adatokat használjuk fel. Az 1973-as KSH-jövedelemfelvétel
mintája az 1973. évi mikrocenzus alapján készült. A mikrocenzus publikált kötetébõl
megbecsülhetjük � lévén, hogy ott ilyen adat szerepel �, hogy a 8�11 osztályos végzett-
ségûek nagyjából milyen arányban állnak nyolc osztályt végzettekbõl, illetve szakmun-
kástanuló iskolai bizonyítvánnyal rendelkezõkbõl. A KSH [1974] (151. o.) alapján ez
az arány a 15�59 éves korcsoportra � amely a legközelebb áll a foglalkoztatotti kategó-
riához � 80:20 százalék, (ahol a nagyobbik szám a nyolc általános iskolai végzettségûek
aránya.) Rendelkezésünkre áll természetesen még az 1973. évi jövedelemfelvételbõl a
8�11 osztályos kategóriára kiszámított regressziós paraméter értéke. Ez 13,05 százalék
volt. Standard emberitõke-elméleti megfontolások alapján mármost jogosan számítunk
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arra, hogy a szakmunkásképzõ megtérülése ennél nem lehet alacsonyabb, a nyolc álta-
lánosé pedig nem lehet magasabb. Most már csak arra van szükségünk, hogy a két
kategória közül legalább az egyikre nézve a becslést a másik oldalról is behatároljuk.

Tegyük fel tehát, hogy a szakmunkásképzõ piaci értékének évi átlagos növekedési
üteme a vizsgált húszéves idõszak egészében azonos volt. Magyarán: extrapoláljuk vissza-
felé az 1981 és 1993 közötti évi átlagos növekedési ütemet (0,2867 százalék). Ez az
eljárás 1973-ra a szakmunkásképzõ-kategóriára felsõ becslésként 21,12 százalékos érté-
ket ad ki. A becslés realitását a középiskola piaci értékének oldaláról ellenõrizhetjük.
Ha e felsõ becslést elosztjuk az 1973. évi középiskolai paraméter értékével (22,30 szá-
zalék), akkor azt látjuk, hogy becslésünk igen csekély mértékben marad alatta annak
(durván 5 százalékponttal tér el tõle). Összevetve ezt az 1981-es és az 1993-as szakmun-
kásképzõ-középiskola paraméterek arányaival, amelyeknek értéke 20�30 százalékpont-
tal kisebb, szinte biztosak lehetünk abban, hogy az 1973-as szakmunkásképzõ értékére
valóban felsõ becslést sikerült találnunk.

Nem marad más hátra, mint a 8�11 osztályos iskolai végzettségi kategória belsõ
arányainak ismeretében � a súlyozott számtani átlag képletének felhasználásával � ki-
számítani a nyolc általános piaci értékének alsó határoló értékét. Ezt a következõ mó-
don tehetjük meg. A 8�11 osztályos kategória paramétere (13,05) nem más, mint a
szakmunkásképzõre megbecsült paraméter felsõ határának és a nyolc általánosra meg-
becsült paraméter alsó határának súlyozott számtani átlaga. Az utóbbi értékét szeret-
nénk meghatározni. Képletben: 13,05 = 0,20 × 21,12 + 0,80 × y. Ez az eljárás a
nyolc általános piaci értékének alsó határa (y) 11,03 százalékot ad. Összegezve: azt
kapjuk, hogy a nyolc általános megtérülése a 11,03�13,05 százalékos, a szakmunkás-
képzõ megtérülése pedig a 13,05�21,12 százalékos intervallumban lehetett 1973-ban. A
két intervallum osztályközepe 12,04 százalék (nyolc általános) és 17,08 százalék (szak-
munkásképzõ). Ezek az adatok szerepelnek a fõszöveg 7.6. táblázatában. A fenti inter-
vallumoknak, illetve középértékeknek megfelelõ átlagos évi növekedési ütemeket � melyek
a fõszöveg 7.8. ábráján szerepelnek � úgy kapjuk meg, hogy az 1981. évi paraméterek-
bõl rendre kivonjuk e becsült értékeket, és a különbségeket elosztjuk nyolc évvel (az
1973. és az 1981. év közti távolsággal). Ezen a módon a piaci értékek évi átlagos
növekedési ütemére az alábbi becsült értékeket kapjuk: 0,22�0,47 (középérték: 0,35)
százalék a nyolcosztályos végzettségre; 0,29�1,29 (középérték: 0,79) százalék pedig a
szakmunkásképzõ végzettségre.
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8. A FOGLALKOZTATÁSI VÁLSÁG
GYERMEKEI
Roma fiatalok középiskolai továbbtanulása
az elhúzódó foglalkoztatási válság idején

Társszerzõ: Kézdi Gábor

BEVEZETÕ

Ez a tanulmány azt kutatja, milyen módon hatott a rendszerváltás nagy foglalkoztatási
sokkja, a roma foglalkoztatás összeomlása a magyarországi roma fiatalok középfokú
továbbtanulási esélyeire. A roma foglalkoztatás összeomlása, az ezzel együtt járó töme-
ges elszegényedés, a roma családok tízezreinek társadalomalatti létbe süllyedése a rend-
szerváltás utáni magyar társadalomtörténet jól dokumentált fejezete. Kevésbé ismert
azonban az, hogy ez a sokk milyen mértékben felelõs azért, ahogyan a következõ gene-
rációk iskoláztatási esélyei alakultak. Az iskoláztatási felzárkózás trendjei már a nyolc-
vanas évek közepén, a foglalkoztatási válság elsõ szelére megtorpantak. A helyzet azóta
tovább romlott. A 2003. évi reprezentatív romafelvétel adatai a relatív iskoláztatási
hátrányok további növekedésérõl adnak számot. A roma fiatalok leszakadása a többségi
társadalomhoz képest az 1993. évi, egyébként igen rossz helyzethez képest is óriási
mértékben megnõtt. Ez annál is súlyosabb válságtünet, mivel a roma népesség többsé-
gének visszaintegrálása a társadalomba aligha képzelhetõ el anélkül, hogy az oktatás
rendszerváltás utáni expanziója a roma fiatalokra is kiterjedne. Egy ilyen fordulatnak
ma nem sok jelét látjuk. Éppen ellenkezõleg: ma minden jel arra mutat, hogy az egy-
mást követõ nemzedékek iskoláztatási progressziója megszakad. A mai magyar társada-
lom minden trendje ezt erõsíti: az iskolázatlan munkaerõ folyamatos piaci értékveszté-
se, a foglalkoztatáspolitika passzív segélyezésen túllépni nemigen tudó jellege, a társa-
dalompolitika szegénységgel szembeni tehetetlensége, a középosztály szegényekkel és
romákkal szembeni intoleranciája, az iskolai szegregáció � hogy csak a legsúlyosabb
bajokat említsük. Ez a helyzet, ha magára hagyják, az iskoláztatási láncolatban olyan
fokú diszkontinuitáshoz vezethet, amelynek következményeit csak évszázados perspek-
tívában lehet � ha egyáltalán lehet � orvosolni.

Az egyik legneuralgikusabb pontra, a középiskolai továbbtanulás kérdésére összpon-
tosítunk. Ahogy a rendszerváltás utáni magyar társadalom egyik legnagyobb jelentõsé-
gû eredményét az érettségit adó középiskolák tömeges elterjesztésével � és ezzel az egye-
tem felé vezetõ utak széles körû demokratizálásával � érte el, úgy a leszakadó rétegek
hátrányai is itt mutatkoznak meg a legélesebben.1 Ez az a törésvonal, ahol a mai magyar

1 Mindez nemcsak a romák problémája. Mint Kertesi�Varga [2005] kimutatta: a mai magyar társada-
lomban 15 éve folyamatosan újratermelõdik minden születési évjáratból egy nagyjából 20 százaléknyi
tömeg, amely nem képes nyolc osztálynál (vagy a régi típusú kétéves szakiskolánál) magasabb iskolai
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társadalom kettészakad � a tudáshoz és az emberhez méltó élet lehetõségeihez hozzájutó
fiatalokra, illetve azokra, akik a tudás lehetõségétõl meg vannak fosztva, s ezért tartós
szegénységre és társadalmon kívüliségre ítéltetnek. Ez a törésvonal nem most alakult
ki, keletkezése mélyen visszanyúlik a múltba. Ha ezt felismerjük, elkerülhetjük a
hamis, nosztalgikus megoldásokat. A szocializmus idején kialakult intézményes meg-
oldások nem adnak megoldást a mai problémákra.2 A megoldást a piacgazdaság kere-
tei között, innovatív módon kell megtalálnunk. Ebbõl a szempontból van nagy jelen-
tõsége annak, hogy jól értsük a szegénység és iskolázatlanság újratermelõdéséért felelõs
mikromechanizmusokat. Csak azt tudjuk � esetleg � megváltoztatni, aminek a mûködé-
sét értjük.

Tanulmányunk felépítése a következõ. Elõször áttekintjük a jelenlegi helyzethez ve-
zetõ történelmi trendeket, majd felvázolunk egy egyszerû keresleti-kínálati modellt,
amelyben a továbbtanulási döntést meghatározó tényezõket elhelyezzük. A továbbiak-
ban a nemzetközi szakirodalom segítségével megpróbálunk számot adni azokról a bo-
nyolult összefüggésekrõl, amelyek a családi hátrányok generációk közötti átörökítésérõl
gondoskodnak. Empirikus elemzésünket adataink és a javasolt mérési eljárás bemutatá-
sával kezdjük, majd az adatokból kibontható összefüggések feltárására teszünk kísérle-
tet. Elemzésünk középpontjában az a kérdés áll, hogy milyen mértékben és módokon
felelõs a szegénység azért, hogy a roma családok nagy része nem képes gyermekét a
nyolc általános elvégzése után továbbtaníttatni. A tanulmány végén összegezzük ered-
ményeinket, és megfogalmazunk néhány fontosnak tûnõ társadalompolitikai következ-
tetést.

végzettséget szerezni. Ha ez így folytatódik tovább, évtizedekre elõre megvan a tartós munkanélküli-
ség utánpótlása.

2 Ha felidézzük azt, amit Rupp Kálmán harminc évvel ezelõtt az iskolázatlan munkaerõ iránti óriási
mértékû és gyorsan felfutó túlkereslet hatásáról írt, nevezetesen azt, hogy ez �a cigányság számára
páratlan lehetõséget jelentett� , ami lehetõvé tette, hogy� olyan életszínvonal-emelkedés menjen
végbe, ami az esetek egy részében további lépések alapját is jelenti� (Rupp [1976] 83. o.), akkor
óhatatlanul arra kell gondolnunk, hogy erre az igen törékeny alapzatra épült a következõ generációban
az a � mindenekelõtt az általános iskola befejezését és a szakmunkás továbbtanulást érintõ � iskolázta-
tási felzárkózás, amely a rendszerváltás környékén megtorpant és visszájára fordult. Kemény István
már 1970-ben figyelmeztetett a várható veszélyekre: �A technika fejlõdése néhány évtized alatt a
termelésbõl kiszorítja azokat, akiknek nincs több képzettségük az általános iskola nyolc osztályánál.
Azok a gyermekek, akik nem járnak középiskolába, és szakmát sem tanulnak, húsz, harminc év múlva
a legnagyobb gondot jelentik önmaguknak és az egész országnak.� (Kemény [1970] 82. o.) A jóslat
azóta beteljesedett. A szocializmus torz modernizációja összeomlott, és mindazt, ami ennek bázisán
kifejlõdött, maga alá temette. A roma népesség mai drámai foglalkoztatási és iskoláztatási helyzetéért
nemcsak a modern piacgazdaság tehet, hanem jelentõs részben a szocialista rendszer látszatmodernizá-
ciója is felelõs.
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TÖRTÉNELMI HÁTTÉR3 ÉS A JELENLEGI HELYZET

A második világháborútól a rendszerváltásig tartó iskolázottsági trendeket a 8.1. ábrán
követhetjük nyomon. Az ábra a befejezett iskolai végzettségi arányokat mutatja a felnõtt
lakosság körében, születési évek szerint: az országos adatokat, illetve külön a romák
adatait. Mivel a roma népességre nézve egyedül keresztmetszeti adatok állnak rendelke-
zésre � az adatok forrása az 1993�1994. évi és a 2003. évi reprezentatív romafelvétel �,
a teljes népességre vonatkozó kontrolladatokat is hasonló módon, koréves keresztmet-
szeti4 becslésekbõl kellett elõállítani. A történelmi trendek keresztmetszeti adatokból
való becslése bizonyos torzítással jár ugyan, a torzítás iránya5 azonban jól ismert, és �
mivel a mérés mind a romák körében, mind pedig a kontrollcsoport egészében azonos
módon történik � a romák relatív helyzetének hosszú távú alakulását e trendek alapján
megbízhatóan nyomon követhetjük.

A népességben a nyolc osztályt végzettek aránya az 1945�1950 körül született évjá-
ratoknál csaknem teljes körûnek mondható: az 1950 utáni kohorszokban több mint 97
százalék. Ezt az arányt a romák lassú fejlõdés után jelentõsen megközelítették. Az 1960
után született roma fiúk 80 százaléka már befejezi az általános iskolát. Ezt az arányt a
lányok körülbelül 20 év késéssel érték el. Az érettségit nem adó szakképzés felfutását az
iparosítás szakképzett fizikai munkaerõ iránti igénye hozta magával, elsõsorban a férfi-
ak körében. Az 1950 körül született férfiak � országosan � 40 százaléka, a nõk 20-25
százaléka végzett szakmunkásképzõt vagy szakiskolát. A roma népesség intenzívebb
bekapcsolódása a szakképzésbe ehhez képest jelentõs késéssel következett be: a férfiak
körében az 1970 után született évjáratoknál érte el a maximumát (a 20-22 százalék
körüli értéket), amit a nõk megint csak bizonyos (körülbelül tízéves) késéssel közelítet-
tek meg.

A leginkább szembetûnõ különbségek az érettségizettek arányában tapasztalhatók.
Míg a teljes népességen belül a férfiak közel 40, a nõk közel 50 százaléka szerzett
érettségit a rendszerváltás elõtti Magyarországon, a romák körében ez az arány mindvé-

3 A magyarországi társadalmi rétegzõdés és a továbbtanulás mai összefüggéseirõl és történelmi trendje-
irõl lásd a következõ fontos írásokat: Simkus�Andorka [1982], Róbert [1991], Bukodi [1995], [1999],
Blaskó [1998], Andor�Liskó [2000], Hermann [2005].

4 A becslésekhez az 1993�1994. évi és a 2003. évi országosan reprezentatív romafelvételek mellett az
1993. évi és a 2003. évi KSH-munkaerõ-felvételek negyedik negyedévi hullámainak egyéni adatfájljait
használtuk. Az 1930 és 1940 között születettek iskolázottsági arányait az 1993-as felvételekbõl becsül-
tük, az 1940 és 1970 között születettekét az 1993-as és 2003-as felvételek átlagával, az 1970 és 1980
között születettekét a 2003. évi felvételekbõl. Az ábrák a megfelelõ arányszámok mozgó átlagolással
(±5 év) simított idõsorait (trendjeit) mutatják. (A mozgóátlagolás a koréves adatok használatából
adódó esetszámproblémák megoldására szolgál.)

5 A torzítás a halálozásokból adódik. Egyfelõl: az alacsony iskolai végzettségûek halálozási rátája maga-
sabb, mint az iskolázottabbaké. Így bizonyos, hogy az alacsony iskolázottságúak születési évjárataira
vonatkozó méréseink az elméleti idõsor alsó becslésének, az iskolázottabbaké pedig az elméleti idõsor
fölsõ becslésének tekinthetõk. Másfelõl: az idõsebbek halálozási esélyei rendre magasabbak, mint a
fiatalabbaké, ezért az iskolai végzettségbõl adódó torzítás annál nagyobb, minél idõsebb a keresztmet-
szeti mérések idõpontjában az az évjárat, amelynek az adataiból visszakövetkeztetünk egy múltbeli
kohorsz iskolai végzettség szerinti összetételére.
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gig elhanyagolható mértékû maradt. A hetvenes évek közepe óta született korosztályok
jóval kisebb létszámúak, mint a korábbiak, ami adott számú középiskolai férõhely mel-
lett szinte automatikusan vezetett magasabb országos továbbtanulási arányokhoz. Ennek
eredményeként nagymértékben csökkent az érettségit nem adó szakképzésben résztve-

8.1. ábra
A felnõtt népesség befejezett iskolai végzettsége születési év szerint (romák és a teljes népesség)

Roma népesség: nyolc osztály

Roma népesség: szakmunkásképző

Roma népesség: érettségi

Országos adatok: nyolc osztály

Országos adatok: szakmunkásképző

Országos adatok: érettségi

1930

1930

1930

1930

1930

1930

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1980

1980

1980

1980

1980

1980

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,2

0,1

0,2

0,1

0,4

0,2

0,4

0,2

0,6

0,3

0,6

0,3

0,8

0,4

0,8

0,4

1,0

0,5

1,0

0,5

Férfiak Nők

Források: Romák: 1993/4. és 2003. évi romafelvétel; Magyarország összesen: KSH-munkaerõ-felvétel,
1993. 4. és 2003. 4. negyedév. Az 1930-40 között születettek iskolázottsági arányait az 1993-as felvételek-
bõl becsültük, az 1940-70 közötti születettekét az 1993-as és 2003-as felvételek átlagával, az 1970-80 között
születettekét a 2003-as felvételekbõl. Az ábrák a megfelelõ arányszámok mozgó átlagolással (±5 év) simí-
tott idõsorait mutatják.
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võk aránya, és megugrott az érettségit adó középiskolai végzettségé. A roma népesség
mindezekbõl a változásokból egyáltalán nem részesült, és � mint látni fogjuk � ez a
kilencvenes években is többé-kevésbé érvényes maradt. Az érettségit nem adó szakkép-
zésben jelentõsen megnõtt a roma fiatalok továbbtanulása, a valódi értékkel bíró, érett-
ségit adó középiskolákban azonban tovább nõtt a lemaradásuk. Liskó Ilona szavaival:
�miközben a roma tanulók hatalmas erõfeszítésekkel tömegesen megtették az elsõ lépé-
seket a szakképzés megszerzése felé, az érettségi bizonyítvány nélküli szaktudás a mun-
kapiacon leértékelõdött� (Liskó [2004] 42. o.).

A befejezett végzettség helyett aggregált iskolastatisztikai beáramlási és továbbtanu-
lási adatokat elemezve, nagyjából hasonló eredmények mutathatók ki a hetvenes évek
közepén született korosztályokra.6 Az 1989-ben általános iskolát végzett korosztály roma
tanulóinak 3 százaléka folytatta tanulmányait érettségit adó középiskolában, szemben a
nem roma tanulók 49 százalékával. Hároméves szakmunkásképzõ iskolában tanult to-
vább a roma tanulók 31, a nem roma tanulók 43 százaléka. Mivel azonban a romák
körében lényegesen nagyobb volt a szakmunkásképzõn-szakiskolán belüli lemorzsoló-
dás, mint a teljes népességen belül, a végzettek száma nagyjából a 8.1. ábrának megfe-
lelõ értékek környezetében alakult.

A rendszerváltás óta lényegesen megváltozott a helyzet. E változásokról a 8.1. táblá-
zat alapján alkothatunk képet. A számítást ugyanazokból az adatbázisokból végezzük el,
mint amelyeket a 8.1. ábra retrospektív adatainak kiszámításakor használtunk, most
azonban az 1993-ban, illetve a 2003-ban 16-17 évesekre (teljes népesség), illetve 17-18
évesekre7 (roma népesség) számolunk végzettségi, illetve továbbtanulási arányokat.

A 8.1. táblázat szerint a roma fiatalok 42 százaléka tanult szakiskolában, szakmun-
kásképzõben vagy érettségit adó középiskolában 1993-ban, szemben a 87 százalékos
országos átlaggal. Mintánk alapján 2003-ra a romák között az arány 38 százalékra csök-
kent, országosan pedig 92 százalékra emelkedett. A szakmunkásképzés az 1999. évi
törvénymódosítás után megszûnt abban a formában létezni, ahogyan az a rendszerválto-
zás elõtti Magyarországon kialakult: a hagyományos két évfolyamos szakiskolák há-
roméves képzést biztosító, a korábban 3 évfolyamos szakmunkásképzõk pedig négy-
éves képzést nyújtó (szak)iskolákká változtak, ahol a képzés elsõ két évében általános
jellegû oktatás folyik. 2003-ban az ország 16-17 éveseinek már mindössze 12 százaléka
(a továbbtanulók 13 százaléka), a roma fiataloknak viszont még mindig 24 százaléka (a
továbbtanuló romák csaknem kétharmada) járt ezekbe az új típusú szakiskolába.8 2003-

6 Lásd kötetünk 7. tanulmányát.
7 Az egy évvel késõbbi korhatárt a romák esetében gyakrabban elõforduló késõbbi iskolakezdés, évis-
métlés, illetve továbbtanulás elõtti évkihagyás indokolja.

8 A Liskó [2004] által vizsgált 192 általános iskolából az 1999-ben végzett roma fiatalok csaknem két-
harmada folytatta tanulmányait érettségit nem adó szakképzõ intézményben, és csaknem további 20
százalékuk érettségit adó középiskolában. A szakképzõ intézményeket tekintve, ez lényegesen maga-
sabb szám, mint a 8.1. táblázat 2003. évi adata. A különbség azonban megmagyarázható azzal, hogy
szakképzõ intézményekben igen magas általában is a lemorzsolódási arány; a roma fiatalok lemorzso-
lódása pedig különösen magas. Liskó adatai szerint a szakiskolákba belépõ roma tanulók több mint a
fele a 9�10. osztályban lemorzsolódik (Liskó [2004] 43. o.). Ezzel a korrekcióval Liskó mintájából is
körülbelül ugyanazt az adatot kapjuk meg, mint ami a 8.1. táblázatban szerepel. Minthogy a munka-
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8.1. táblázat
Az 1993 végén, illetve a 2003 elején 16–17 éves (a romák esetében: 17–18 éves) korosztály továbbtanulási arányszámai
(százalék)

A kohorsz egészébõl A nyolc osztályt végzettek közül

továbbtanul az alábbi iskolatípusban továbbtanul az alábbi iskolatípusban
Népességcsoport/év elvégzi

szakmunkás- érettségit szakmunkás- érettségita nyolc
képzõ, adó összesen képzõ, adó összesenosztályt

szakiskola iskola  szakiskola iskola

Romák, 1993 68 33 9 42 49 13 62
Romák, 2003 86 24 14 38 28 16 44
Országos, 1993 96 39 48 87 41 50 91
Országos, 2003 96 12 80 92 13 83 96

Megjegyzés: A továbbtanulók közé azokat számítottuk, aki az adott korosztályból vagy az adott iskolatípusban tanul, vagy már elvégezte azt. A továbbtanulási
arányokat a számok az addigi lemorzsolódás mértékével alulbecsülik.
Forrás: 1993., illetve 2003. évi roma adatok: 1993�1994. évi és 2003. évi romafelvétel. 1993. évi és 2003. évi Magyarország összesen adatok: KSH munkaerõ-
felvétel, adott év negyedik negyedévi hullám (saját számítások egyéni adatokból).
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ra jelentõsen megnõtt a nyolc osztályt 17-18 éves korukra befejezõ romák aránya � 68-
ról 86 százalékra emelkedett �, érettségit adó középiskolában azonban közülük a koráb-
biaknál alig valamivel nagyobb arányban tanultak tovább (16 százalék szemben az 1993.
évi 13 százalékkal).

A roma fiatalok iskoláztatási lemaradása jelentõs mértékben megnõtt a kilencvenes
évek során. A relatív lemaradás a nyolc osztályt végzettek teljes továbbtanulási rátáját
tekintve tíz év alatt 20 százalékkal (29 százalékról 52 százalékra), az érettségit adó
középiskolákban való továbbtanulás tekintetében pedig 30 százalékkal (37 százalékról
67 százalékra) emelkedett.9 Mindez nem elõzmények nélkül történt. A relatív helyzet
rendkívüli mértékû romlása, ami 1993 és 2003 között dokumentálhatóan bekövetkezett,
megjósolható volt abból, ahogy a roma népesség zöme a nyolcvanas évek közepétõl,
elõször fokozatosan, majd 1989 és 1993 között szédítõ sebességgel szorult ki a társada-
lomból, és süllyedt tartós szegénységbe.

Ha egy pillantást vetünk a 8.1. ábrára, akkor egy egyszerû számítás elég ahhoz,
hogy észrevegyük: a romák elõrehaladása az iskoláztatás területén már a nyolcvanas
évek közepétõl megtorpant. A nyolc osztályt befejezõ fiúk, illetve a szakmunkás vég-
zettséget szerzett fiatal férfiak aránya az 1960-as évek második harmadában született
kohorszoktól kezdve stagnál. Ha ezt a megtorpanást az 1968-ban született évjáratoktól
számítjuk, és a nyolcosztályos végzettség megszerzésének tipikus életkorát a 15. életév-
re, a szakmunkásképzõbe való beiskolázás tipikus életkorát pedig a 16-17. életévre
tesszük, akkor ez azt jelenti, hogy � történelmi idõben mérve � a megtorpanást nagyjá-
ból 1983�1985-tõl datálhatjuk.

Nehéz megmondani, hogy a megtorpanás milyen mértékben vezethetõ vissza kínála-
ti, illetve keresleti okokra. A kínálati okok szerepe minden bizonnyal igen jelentõs volt.
A nyolcvanas évek nagy demográfiai hulláma � a szakmunkásképzõ intézetek férõhe-
lyeinek növekvõ szûkössége (és az ezzel járó esetleges kiszorítási hatás) � komoly sze-
repet játszhatott abban, hogy roma fiatalok továbbtanulási trendje megtorpant. A romá-
kat tekintve azonban a keresleti oldalon is komoly változások mentek végbe. A roma
szülõk körében az 1984 és 1993 közötti évtizedben földcsuszamlásszerû állásvesztés
következett be. A potenciális továbbtanulók fiatalok szüleinek (35�39 éves) generáció-
jában az apák körében 1984-ban mért 80 százalék körüli foglalkoztatottsági arány 1989-
re 75 százalékra, 1993-ra pedig 38 százalékra csökkent. Az anyák körében ugyanez az
arány 60 százalékról 55 százalékra, majd 22 százalékra esett vissza. Az egyéni életpá-
lyák mentén követett munkaerõ-piaci kiszorulás tünetei még ennél is mélyebb válságról
tanúskodnak. Az 1984-ben 30�34 éves apák 17 százaléka veszítette el öt évvel késõbb

erõ-piaci esélyek szempontjából a befejezett iskolák számítanak, a lemorzsolódás utáni helyzet rele-
vánsabb képet mutat a roma fiatalok iskolázottsági elmaradásáról. (Ezt a kalkulációt nem lehet elvé-
gezni az érettségit adó középiskolában való továbbtanulási arányokra. De ha 10-20 százalékos roma
lemorzsolódást feltételezünk, akkor a 20 százalékos beiskolázási adatokból megint csak megkapnánk a
8.1. táblázatban közölt értékhez közel álló 16-18 százalékos arányt.)

9 Mivel a különbözõ forrásokból becsült arányszámok összhangban állnak egymással, jó okunk van rá,
hogy a 8.1. ábra és a 8.1. táblázat becslései alapján nemcsak a különbségek tényét és a változások
irányát, de azok konkrét mértékét is hitelesnek fogadjuk el.
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az állását, és szorult ki 35�39 éves korára tartósan a munkaerõpiacról. Az 1989-ben 30�
34 éves apáknak pedig már több mint a fele (57 százaléka) lett 1993-ra (35�39 éves
korára) tartósan állástalan.10 Aligha gondolhatjuk, hogy ezek a mélyreható változások
ne lennének komoly befolyással a családok oktatási keresletére. A tartós állástalanságba
és szegénységbe süllyedt családok kevésbé engedhetik meg maguknak, hogy taníttassak
gyermekeiket. Vajon kimutatható-e ez a hatás? Igazolható-e, hogy a roma foglalkozta-
tottság összeomlása és a vele járó tömeges elszegényedés is felelõs azért, hogy a roma
fiatalok iskoláztatási trendjei megtorpantak, és hogy óriási mértékben megnövekedett a
távolság a roma fiatalok és a többségi társadalom fiataljai között? Ebben a tanulmány-
ban megpróbáljuk az ezzel kapcsolatos bizonyítékokat összegyûjteni.

A TOVÁBBTANULÁSI DÖNTÉS EGY EGYSZERÛ KERESLETI-KÍNÁLATI MODELL
KERETEI KÖZÖTT

A továbbtanulást meghatározó tényezõket egy egyszerû verbális keresleti-kínálati mo-
dell keretein belül vesszük számba. A keresleti-kínálati modell amellett, hogy világos és
áttekinthetõ keretet biztosít a továbbtanulási lemaradást elõidézõ tényezõk számbavéte-
léhez, a megfelelõ becslési modell kidolgozásához is segítséget ad.

A továbbtanulást az oktatási intézmények kínálata és a családok kereslete határozza
meg. A kínálati oldal szereplõi a szakképzõ iskolák és az érettségit adó középiskolák,
amelyek férõhelyeiket a jelentkezõk közül a legjobb � várhatóan a legsikeresebb és
legkevésbé problémás � fiatalokkal szeretnék feltölteni. A keresleti oldal szereplõi a
családok, amelyek a rendelkezésükre álló kereteken belül a gyermekeik számára leg-
jobb jövõt ígérõ alternatívát igyekeznek választani. A jelentkezésrõl a család dönt.11

A család három alternatíva között választhat: a nyolc osztály elvégzése után vagy érett-
ségit adó középiskolában, vagy érettségit nem adó szakiskolában taníttatja tovább a
gyermekét, vagy pedig egyáltalán nem taníttatja tovább. Az alternatívák értékét a to-
vábbtanulás várható sikeressége (a felvétel és az iskola sikeres elvégzésének valószínû-
sége), a szóban forgó három iskolai végzettségi szint egymáshoz viszonyított munka-
erõ-piaci értéke, a taníttatás költségei és a család rendelkezésére álló erõforrások befo-
lyásolják.

Az általános iskolai érdemjegyek elõrejelzik a tanulók várható sikerességét a to-
vábbtanulás során. A középfokú oktatási intézmények megtehetik, hogy csak erre
hagyatkoznak, amikor rangsorolni kívánják a jelentkezõket, de azt is megtehetik,
hogy felvételi tesztet készíttetnek a jelentkezõkkel, és annak alapján rangsorolják õket.
Aki az általuk megállapított küszöbérték feletti eredményekkel teljesít, azt felveszik,

10 Ugyanezek a számok az anyák körében: 24, illetve 65 százalék. Az adatok forrása az 1993. évi repre-
zentatív romafelvétel munkatörténeti adatblokkja, amelyben körülbelül 5800 felnõtt személy részlete-
sen beszámolt a saját foglalkozástörténetérõl. Lásd errõl jelen kötet 5. tanulmányát.

11 Ez természetesen nem jelenti azt, hogy másnak (például az általános iskolai tanároknak) ebbe nincs
beleszólásuk, hanem azt, hogy � mint látni fogjuk � a továbbtanulás szempontjából legfontosabb té-
nyezõk nagy részét a családi háttér határozza meg.
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aki alatta, azt nem. Mivel az érettségi munkaerõ-piaci értéke Magyarországon jóval
magasabb, mint a szakiskolai végzettségé (Kézdi [2004]),12 az érettségit adó középis-
kolákba való felvételhez jobb általános iskolai eredmény (vagy jobb felvételei vizsga-
eredmény) szükséges, mint az érettségit nem adó szakképzõ iskolákba. Ez utóbbiak
között lehetnek olyanok is, akik gyakorlatilag mindenkit felvesznek, hogy betöltsék a
férõhelyeiket.

Természetesen a családok is ismerik a gyermekeik általános iskolai eredményessé-
gét, és ennek alapján vannak elképzeléseik arról, hogy milyen iskola venné fel õket.
(Ha õk bizonytalanok is ebben, a valóságban a jelentkezésekben fontos szerepet játszó
általános iskolai pedagógusoknak határozott véleményük szokott lenni e kérdésben.) Ha
ez lenne az egyetlen döntési szempont, akkor e sorbarendezés eredménye teljes egyér-
telmûséggel meghatározná azt, hogy ki milyen iskolában tanul tovább (illetve továbbta-
nul-e egyáltalán).13 A családok azonban valószínûleg több (és megbízhatóbb) informáci-
óval rendelkeznek arról, hogy a gyermekük számára milyen iskola lenne jó: mi érdekli
õket, milyen speciális készségeik vannak, mennyire bírják a versenyt a tanulásban stb.

12 Elsõsorban azért, mert a felsõfokú továbbtanuláshoz érettségi szükséges.
13 Hermann [2005] a középfokon továbbtanuló fiatalok egyéni mintáján kimutatta, hogy az iskolaformák

szerinti szelekciót nem kis részben az általános iskola végén szerzett átlageredmények határozzák
meg: �A szakmunkás vagy szakképzetlen szülõk gyermekei jórészt (bár nem kizárólag) azért tanulnak
tovább viszonylag magas arányban szakiskolában [érettségit adó középiskola helyett], mert az általá-
nos iskolai eredményeik elmaradnak az iskolázottabb szülõk gyermekeiétõl.� (47. o.)

8.2. ábra
A továbbtanulásra ható tényezõk sematikus ábrája
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Minthogy az érettségit adó középiskola legnagyobb elõnye az, hogy megnyitja az utat az
egyetemek és fõiskolák elõtt, a felsõfokú továbbtanulás esélye, a diploma várható hasz-
na és költsége is fontos szerepet játszik a középfokú továbbtanulás csatornájának a
megválasztásában.

A családok döntéseit a továbbtanulás tágan értelmezett költségei korlátozzák. E kor-
látozó feltételek egy része abból fakad, hogy az eltérõ társadalmi hátterû családok más-
más mértékben képesek biztosítani gyermekeiknek mindazokat a készségeket és jártas-
ságokat, amelyek egy késõbbi sikeres iskolai pályafutás zálogai lehetnek. A társadalmi
elõnyök és hátrányok átörökítésének családon belüli bonyolult mikromechanizmusai �
rejtett csatornái � mûködnek közre ebben. A családok jól ismerik ebbõl fakadó korlátaikat,
és a továbbtanulási döntés meghozatalakor számolnak velük. A korlátozó feltételek egy
másik része közvetlenebb módon hat: a család életének külsõ feltételei � lakóhelyi el-
szigeteltsége, tartós szegénysége vagy társadalmi izoláltsága � szabnak korlátokat a
továbbtanulási döntésnek. A családi háttér különbségei meghatározók lehetnek abban,
hogy e költségek mennyire korlátozzák a továbbtanulásban a gyermekeket. Bennünket
itt mindenekelõtt a tartós szegénységben élõ családok problémája érdekel. A 8.2. ábra
egyszerû sémája segít elrendezni a legfontosabb összefüggéseket.

A SZEGÉNYSÉG ÁTÖRÖKÍTÉSÉNEK KÖZVETLEN CSATORNÁI

A család társadalmi hátrányai három fontos mechanizmus által közvetlenül érvénye-
sülnek.

1. Munkaerõ-piaci hátrányok. A munkaerõpiac közvetlenül pénzbeli terminusokra
fordítja le a család humán erõforrásainak hiányosságait. Az alacsony iskolázottságú
szülõk foglalkoztatási esélyei lényegesen rosszabbak, mint a társadalom középrétegeié.
Ha az alacsony iskolázottságú szülõk képesek is munkához jutni, állásaik biztonsága
lényegesen alacsonyabb fokú, foglalkoztatási periódusaik hossza rövidebb, keresetük
alacsony. Különösen igaz ez a roma népesség foglalkoztatatására, állásbiztonságára és
keresetére.14 A humán erõforrásokkal gyengén ellátott családok, nagy eséllyel szegé-
nyek is egyben.

2. A taníttatás közvetlen és alternatív költségei. A szegény családok számára gyerme-
keik továbbtaníttatása mindenekelõtt azért jelent gondot, mert az az általános iskola
befejezése után további eltartási kényszert jelent a család számára. Egy másik közvetle-
nül ható jövedelmi korlát abból adódik � mindenekelõtt a falun élõ � szegény családok
számára, hogy a településen, ahol laknak, nincs középfokú oktatási intézmény. A lakó-
helyi hátrány még súlyosabb is lehet, ha az adott község közlekedési szempontból külö-
nösen rossz helyzetben van: ha tömegközlekedési kapcsolatai nincsenek, vagy ha a
járatok nincsenek az iskolakezdés idõpontjához igazítva. A továbbtanuló gyermek in-
gáztatása vagy esetleges kollégiumi elhelyezése prohibitív mértékû költségeket róhat a
szegénységben élõ családra.

14 Lásd kötetünk 1., 5. és 6. tanulmányát.
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3. Társadalmi izoláció. A többségi társadalom fontos társadalmi intézményekben
izolálja (elkülöníti magától) az alacsony státusú és valamiféle kulturális másságot15 rep-
rezentáló családokat és gyermekeiket. A továbbtanulási döntés szempontjából a legfon-
tosabb ilyen természetû mechanizmus az iskolai szegregáció. Az iskolai szegregáció
lehet közvetlen, adminisztratív jellegû � önkormányzati döntéssel külön iskolákba, illet-
ve osztályokba küldik a szegény és/vagy roma gyermekeket �, de lehet a szabad iskola-
választás mûködése révén polarizálódott iskolarendszer nem szándékolt következmé-
nye. Az iskolai szegregáció mindkét esetben erõteljesen lerontja az érintett családok
gyermekeinek továbbtanulási esélyeit. Nemzetközi tapasztalatok bizonyítják, hogy a jó
iskola nagyon sokat tud hozzátenni a családból hozott készségekhez, különösen a hátrá-
nyos helyzetû gyermekek számára.16 Az is kimutatható ugyanakkor, hogy Magyaror-
szágon a családi háttérnek jelentõs szerepe van abban, hogy ki milyen általános iskolába
kerül, és ott milyen oktatásban részesül. A szegény, hátrányos helyzetû vagy roma
tanulók az általános iskolában az átlagosnál kedvezõtlenebb pedagógiai közegben tanul-
nak, a társadalom középrétegeinél alacsonyabb minõségû oktatásban részesülnek. A szeg-
regáció miatt éppen azok kapnak rosszabb minõségû oktatást, akiknek a legnagyobb
szükségük lenne a jó iskolákra. A rosszabb körülmények közül érkezõ tanulók az isko-
lai szegregáció következtében rosszabb eredményeket produkálnak a nyolcadik osztály
végén, mint amilyen eredményekre képesek lennének integrált keretek között. A to-
vábbtanulási esélyeket ez esetben nem maga a szülõi háttér, hanem a szegény családokat
sújtó társadalmi kirekesztés társadalmi mechanizmusa érinti kedvezõtlenül.

A SZEGÉNYSÉG ÁTÖRÖKÍTÉSÉNEK REJTETT CSATORNÁI

A család humán és anyagi erõforrásai azonban egy sor igen bonyolult, családon belüli
mechanizmuson keresztül is hatással vannak a gyermekek motivációjára, értelmi és
érzelmi fejlõdésére. A szegénységbõl fakadó hátrányok jelentõs része e rejtett csatorná-
kon keresztül adódik át a következõ generációnak. A családok életének belsõ dinamiká-
jával foglalkozó szakirodalom két nagy elméletet tart számon, amely magyarázattal
szolgál szegénység intergenerációs átörökítésének e rejtett mechanizmusaira. Az egyik
az emberitõke-elmélet,17 amely arra helyezi a hangsúlyt, hogy a szülõk iskolázatlansága
és ezzel együtt járó szegénysége a szülõi befektetések alacsony szintje miatt hat kedve-
zõtlenül a gyermekek fejlõdésére. A jövedelem eszerint a gyermek fejlõdését stimuláló
eszközök, tapasztalatok és szülõi �szolgáltatások� közvetítésével hat a gyermekek szé-
les értelemben vett humán erõforrásaira. Egy másik elméleti megközelítés � a családi
stressz modellje18 � szerint az alacsony jövedelem vagy a munka elvesztése a gyermek

15 Már ahol errõl egyáltalán beszélhetünk.
16 Kötetünk 9. tanulmánya részletesen elemzi az ezzel kapcsolatos szakirodalmat.
17 Becker [1965], Leibowitz [1973], Becker [1981a], [1981b], Becker�Tomes [1986], Haveman�Wolfe

[1995], Mayer [1997], Mulligan [1997].
18 Elder [1974], Lempers�Clark-Lempers�Simons [1989], McLoyd [1990], Conger és szerzõtársai [1992],

[1993].
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fejlõdését a szülõ mentális állapotán keresztül határozza meg. A szülõk mentális állapo-
ta pedig � mivel hatással van a szülõ�gyermek kapcsolatra és a szülõk által alkalmazott
nevelési módszerekre � igen erõsen kihat a gyermek fejlõdésére. A magyarázatoknak ez
a két osztálya bizonyos mértékben egymással versengõ elméleteket is jelent, de sok
tekintetben egyszerûen csak kiegészíti egymást.

E kétfajta mechanizmus hatása tetten érhetõ keresztmetszeti elemzésekben (szegény
és nem szegény családok �mûködésének� összehasonlítása révén), illetve életpálya-
elemzések során, fõként azokban a természetes kísérleti helyzetekben, amikor valami-
lyen nagyobb társadalmi megrázkódtatás � például gazdasági válság � következtében
egész társadalmi rétegek süllyednek tartós szegénységbe.19 Az intergenerációs transzmisszió
mechanizmusait négy nagyobb csoportra oszthatjuk aszerint, hogy milyen jellegzetes �köz-
bülsõ változók� révén érvényesítik a szegénységbõl fakadó hátrányokat a gyermek fejlõ-
désében: 1. az egészség és táplálkozás, 2. a szülõk mentális állapota, 3. a szülõk és a
gyermekek kapcsolata, 4. a tágan értelmezett otthoni környezet révén.20 Ezt a sorrendet
követve, igen vázlatosan összefoglaljuk a relevánsnak tekinthetõ ismereteket.21

1. Egészség és táplálkozás. A szegénység közvetlenül hat az egészségre: a szegé-
nyebb gyermekek születési súlya alacsonyabb és fejlõdése lassabb, mint a nem szegény
gyermekeké. Ezeket a hatásokat jelzik az alacsonyabb IQ-értékek és más, az értelmi
fejlettséget mérõ mutatók. Az alacsony születési súly ezenkívül gyakran vezethet tanu-
lási problémákhoz, részképesség-zavarokhoz, majd a késõbbiekben osztályismétlések-
hez és iskolából való kimaradáshoz (Brooks-Gunn�Duncan [1997]). A szegényebb csa-
ládok több alkoholt fogyasztanak, többet dohányoznak, nem táplálkoznak egészsége-
sen, és kevesebbet sportolnak. Ezek a magatartásformák lehetnek válaszreakciók is az
õket érõ stresszhatásokra. A szülõk rosszabb fizikai és mentális állapota csökkenti an-
nak a valószínûségét, hogy meleg, válaszkész, stimuláló környezetet, megfelelõ gon-
doskodást és felügyeletet biztosítsanak gyermekeik számára (Garbarino [1992]).

A nem megfelelõ táplálkozás hatását nehéz elválasztani az elhanyagolt terhesség kö-
vetkezményeitõl és a gyermek nem megfelelõ egészségügyi ellátásától (például szüksé-
ges védõoltások elhanyagolásától), a megfelelõ orvosi ellátáshoz való hozzáférés hiá-
nyától és az alacsony szintû személyes higiénia hatásától. A szegény szülõk, alacso-
nyabb iskolázottságukból fakadóan kevésbé veszik észre a betegségek korai tüneteit,
a betegségek elõrehaladottabb stádiumában fordulnak orvoshoz, inkább veszik igény-
be a sürgõsségi ellátásokat (Bradley�Corwyn [2002]).

19 Klasszikus példák ilyen jellegû elemzésekre: Jahoda�Lazarsfeld�Zeisel [1933], Elder [1974], Conger�
Elder [1994]. Az elsõ két könyv az 1929�1933. évi nagy gazdasági világválság családokat is szétziláló
következményeit mutatja be, példaszerû alapossággal (az elõbbi osztrák, az utóbbi amerikai családo-
kon), a harmadik tönkre ment középnyugati egyéni gazdálkodó családok sorsát mutatja be az Egyesült
Államokban, az 1980-as években.

20 Az itt következõ összefoglalóban alapvetõen Brooks-Gunn�Britto�Brady [1999] és Bradley�Corwyn
[2002] rendszerezését követjük. Van egy 5. komponens is: a szegregált lakóhelyi környezet hatása.
Ennek a tényezõnek a hatását itt nem tárgyaljuk. Lásd errõl a Brooks-Gunn�Duncan�Aber (szerk.)
[1997] tanulmánykötetet.

21 Köszönettel tartozunk Szilvási Lénának, aki segített nekünk eligazodni ebben az igen szerteágazó iro-
dalomban, és számos fontos összefüggésre felhívta a figyelmünket.
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2. A szülõk mentális állapota. A munka elvesztése szorongáshoz, másokkal szembe-
ni agresszióhoz, önértékelési zavarokhoz, alkoholizmushoz vezet. A szülõk a munka
elvesztése miatti jövedelemkiesést kölcsönökkel, olcsóbb lakásba költözéssel, más csa-
ládtagok munkába állításával ellensúlyozzák. Az ilyesfajta alkalmazkodási kényszerek-
kel együtt jönnek elõ a pszichés problémák (Elder�Nguyen�Caspi [1985], McLoyd
[1990], Conger és szerzõtársai [1992], [1993]). A szülõ ingerültebb, indulatosabb és
fegyelmezõbb lesz a gyermekeivel szemben. A krónikus szegénységben élõ családok
másfajta nehézségekkel néznek szembe. Az õ esetükben a stressztényezõk folyamatosan
jelen vannak, és kumulálódnak, ami megromlott lelki egészségben, lelki zavarokban
jelentkezik. A szülõi viselkedés a depresszív anyákéhoz hasonló tüneteket produkál.
A krónikus szegénységben élõ felnõtt helyzetmegoldó képessége folyamatosan gyengül,
ami újabb és újabb problémák forrása lehet (McLoyd [1990], Conger és szerzõtársai
[1992], [1993]).

McLeod és Shanahan [1993] vizsgálatai a szülõi stressztényezõk közvetítõ hatását
csak az aktuális jövedelemkiesés esetén tudták kimutatni, elhúzódó szegénység esetében
nem. Az elhúzódó szegénység esetén a szülõk alkalmazkodnak a helyzethez, míg a
hirtelen megváltozott anyagi helyzet kedvezõtlen irányban befolyásolja a nevelési gya-
korlatot: durvább, türelmetlenebb, ingerültebb lesz a szülõ. A tartós szegénység szerin-
tük más úton hat: magába fordulóvá teszi a gyermekeket, boldogtalansághoz, szoron-
gáshoz, függõséghez vezet (internalizing). Ezzel szemben, azok a gyermekek, akiknek
a családja váratlan jövedelemcsökkenést szenved el, inkább a külvilágban lesznek
�rosszak�, nehezen kezelhetõek (externalizing).

A szegénység kedvezõtlenül hat a párkapcsolatokra is. A jövedelem vagy a munka
elvesztése mélyítheti a házastársi konfliktusokat, fokozhatja depressziót, ami újabb
feszültségforrást visz be a házastársi kapcsolatba. Kétszülõs családban a férj munka-
helyének elvesztése és ezáltal az anya nagyobb szerepvállalása a családi döntéshozatal-
ban, feszültséget kelt a házastársi kapcsolatban. A házastársak közötti egyet nem értés
pedig befolyásolja a szülõi viselkedést is (Elder [1974], Brooks-Gunn�Britto�Brady
[1999]). A gyermekeikkel együtt élõ apákra nagyobb pszichés teher rakódik: a család-
fenntartó szerep betöltésének képtelensége bûntudatot kelt, és ez aláássa szülõi kompe-
tenciaérzésüket. A családjukkal együtt élõ apák még élesebben érzékelik az apai felada-
tok ellátásának kényszerét és a családfenntartó szerep kudarcát (Liebow [1967]).

3. Szülõi készségek, szülõ�gyermek kapcsolat. Bradley és Corwyn [2002] szerint a
stimuláló hatások és a gyermek fejlõdése közötti megfigyelt összefüggést részben a
szülõi elvárások, attitûdök és a gyermekkel való kapcsolat jellemzõi alakítják. A szoci-
alizáció mintái jelentõs mértékben különböznek a magas és alacsony társadalmi státusú
családok esetében. A középosztálybeli családokban a szülõk gyakrabban vonják be be-
szélgetéseikbe a gyermekeket; a beszélgetések gazdagabbak; a szülõk válaszolnak a gyer-
mek kérdéseire, és a gyermek verbális kifejezõkészségének fejlesztésére törekszenek.
A középosztálybeli szülõk többet olvasnak gyermekeiknek, több tanulási lehetõséget, ta-
pasztalatot biztosítanak számukra, jobban ösztönzik õket, és többet segítenek nekik a
megoldási stratégiák kialakításában. Mindezt a csecsemõkortól kezdve késõ kamaszkorig
alkalmazzák. A szegény családokban a szülõi magatartásnak ezek a formái ritkábban
fordulnak elõ.
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Kutatási eredmények sora támasztja alá, hogy a gyermekek fejlõdését és teljesítmé-
nyét kedvezõen befolyásolja a meleg szülõi attitûd, a bevonódás (involvement) és a
mérsékelt szülõi kontroll. A meleg, válaszkész szülõi viselkedés a biztonság és bizalom
érzetét kelti a gyermekben. A következetes szülõi felügyelet és a világos szülõi elvárá-
sok megfelelõ irányítást és motivációt jelentenek a gyermek számára (Bradley�Corwyn
[2002]). A szegénység és a megélhetési nehézségek csökkentik a szülõk képességét ezen
erõforrások mozgósítására, csökkentik a szülõk válaszkészségét, melegségét és a szülõi
felügyelet minõségét, és növelik a következetlen és durva fegyelmezési gyakorlatot
(McLoyd [1990], Conger és szerzõtársai [1992], [1993]).

McLoyd [1990] azt találta, hogy a szegény családok az általuk megélt gyakori stressz-
hatások következtében inkább alkalmaznak negatív fegyelmezési stratégiákat, kevésbé
barátságosak és válaszkészek gyermekeikkel szemben, és kevésbé is figyelnek rájuk.
Bolger, Patterson és Thompson [1995], valamint Brody, Flor és Gibson [1999] kutatá-
sai azt mutatják, hogy nem csak a negatív szülõi attitûd, hanem inkább a pozitív (�me-
leg�elfogadó�) szülõi attitûd hiánya magyarázza az összefüggést az alacsony társadalmi
státus és a gyermekek érzelmi és értelmi lemaradása között. Brody, Flor és Gibson
[1999] szerint a megélhetési nehézségekkel küzdõ anyák alacsonyabb követelményeket
támasztanak gyermekeikkel szemben, és kevésbé vonják be õket kompetenciaérzetüket
növelõ tevékenységekbe. Emiatt a gyermekek kevésbé lesznek önállóak, és lemaradnak
a tanulásban. A kutatás kimutatta azt is, hogy azokra a szülõkre, akik belsõ erõforrásaikra
támaszkodva, szegénységük ellenére meg tudták õrizni optimizmusukat, inkább jellem-
zõ volt a pozitív szülõi attitûd.

4. Otthoni környezet. Az otthoni tárgyi környezet � a szobák vizuális változatossága,
a veszélyes tárgyak jelenléte vagy hiánya, a fejlõdést stimuláló eszközök jelenléte vagy
hiánya � nagyban befolyásolja a gyermekek fejlõdését (Brooks-Gunn�Britto�Brady
[1999]). Más mérések az otthoni környezet részének tekintik a tanulást lehetõvé tevõ
tárgyakat/tereket, az anya viselkedésének melegségét, illetve a lakás fizikai állapotát.
E mérések eredményeként kapott szintetikus mutató � a �HOME Inventory� skála � az
egyik legfontosabb prediktora még az egészen kicsi gyermekek kognitív teszteredmé-
nyeinek is (Phillips és szerzõtársai [1998]).22

22 Az otthoni környezet egészét mérõ szintetikus mutató (HOME = Home Observation for Measurement
of the Environment) szisztematikusan leltárba veszi a gyermek fejlõdése szempontjából releváns jel-
lemzõket: 1. a lakókörnyezeten kívüli tapasztalatszerzõ eseményeket: például barátok meglátogatását,
együttes vásárlásokat, múzeumi látogatásokat, 2. a lakáson belüli, írásbeliséggel összefüggõ tapaszta-
latszerzõ eseményeket, illetve az ezt elõsegítõ tárgyakat: vannak-e a gyermeknek könyvei (hány?),
olvas-e rendszeresen az anya a gyermeknek, a családtagok olvasnak-e otthon újságot, magazinokat, 3.
a kognitív szempontból stimuláló � betûk, számok, színek, alakzatok, méretek megkülönböztetésére
alkalmas � tárgyak elõfordulását a lakásban, 4. az anya fegyelmezõ eszközeit: alkalmazott-e testi
fenyítést vagy megfélemlítést a tesztlátogatás során, 5. az anya viselkedésének melegségét: dicsérte,
ölelgette, simogatta, csókolgatta-e a gyermekét a tesztlátogatás során, 6. a lakás fizikai állapotát: meny-
nyire van tisztán és rendben tartva, biztonságos-e a gyermek számára. A nevelési módszereket videóra
vett szülõ�gyermek interakciók alapján vizsgálták. A megfigyelõk � akik a videóra vett szituációkon
túl semmit nem tudtak a családokról � többszöri, független kódolások alapján értékelnek olyan nehe-
zen standardizálható jellemzõket, mint a kapcsolat melegségét, a szülõi reakciók konzekvens, kiszá-
mítható és megmagyarázott voltát, a nem megokolt büntetések szerepét, illetve azt, hogy milyen mér-
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Ezek a stimuláló eszközök és hatások jóval kevésbé vannak jelen a szegény, mint a
középosztályi családok életében (Réger [2001], Bradley�Corwyn [2002]). A szegényebb
családok gyermekei ritkábban kirándulnak, ritkábban mennek könyvtárba vagy múze-
umba, ritkán találkoznak olyan helyzetekkel, amelyek készségeik fejlesztését szolgál-
ják. Az ilyen lehetõségekhez való hozzáférés hiánya a szegénység átörökítésének egyik
fontos rejtett közvetítõ mechanizmusa. A stimuláló eszközök hiányának hatása a gyer-
mek kognitív fejlõdésére jól bizonyítható (Brooks-Gunn�Duncan [1997], McLoyd [1998]).
Kevésbé bizonyított a stimuláló hatások jelentõsége a gyermek viselkedési zavarainak
kialakulásában. Az azonban igazolható, hogy stimuláló játékok hiánya unalomhoz és
frusztrációhoz vezethet, majd olyan viselkedéshez, ami kiválthatja a szülõk negatív re-
akcióját. Ez az ismétlõdõ folyamat vezethet a büntetésre épülõ szülõi minta és a gyer-
mek magatartási zavarának rögzüléséhez (Conger�Conger�Elder 1997]).

A stimuláló tárgyi környezet hiánya és a szülõi viselkedés zavarai a legfontosabb
összetevõi a gyermek késõbbi iskolaéretlenségének.23 Linver, Brooks-Gunn és Kohen
[2002] a kora gyermekkori családi környezet és a gyermekek kognitív fejlõdésének
összefüggését elemzõ írásukban rámutattak arra is, hogy mindezekben a hátrányokban
milyen jelentõs szerepet játszik a család alacsony jövedelme. Számításaik szerint egy
szórásegységnyivel magasabb szülõi jövedelem, 3�5 éves életkorú gyermekek esetében
0,7 szórásegységnyivel magasabb kognitívteszt-eredményeket jelez elõre.24 A vizsgálat
során e rendkívül szoros összefüggés legalább egynegyede megmagyarázható volt az-
zal, hogy a gyermek számára mennyire stimulálók az otthoni körülmények, és csaknem
egyötöde volt magyarázható az anya nevelési módszereivel.25

Mayer [1997] számításai szerint az amerikai családok legszegényebb 20 százaléká-
ban az 5�7 éves gyermekek kognitív képességei átlagosan csaknem egy egész szórás-
egységnyivel alacsonyabbak, mint a leggazdagabb 20 százalék gyermekeié.26 A jövedel-

tékben hagyatkozik a szülõ a gyermek szabad (és ésszerû) belátására. Az iskoláskor elõtti kognitív
tesztek legelterjedtebb változata, az úgynevezett PPVT-R (Peabody Picture Vocabulary Test, Revised)
eredményein alapul, amelynek során a gyermekeknek a kérdezõ által mondott fogalmakhoz kell a
megfelelõ képet társítaniuk.

23 A fehér és fekete gyermekek iskolaérettségi mutatójában mért � nem kis különbség � fele/egynegyede
ezeknek a tényezõknek tulajdonítható (Brooks-Gunn�Markman [2005]). Minderre ráerõsíthetnek a
tanárok negatív sztereotípiái. McLoyd [1998] szerint a tanárok ritkábban fogadják pozitívan az alacso-
nyabb státusú gyermekeket. Kevesebb figyelmet fordítanak rájuk, és kevésbé erõsítik meg jó teljesít-
ményükért. Amennyiben a gyermekek iskolás koruk elõtt kevés stimuláló hatásnak voltak kitéve, úgy
�igazolják� tanáraik negatív várakozásait. Mindez erõsíti a tanárral való negatív interakció valószínû-
ségét. Idõvel a kudarcok és a tanárokkal való kellemetlen interakciók magatartási problémák kialaku-
lásához (vagy más gyermekeknél depresszióhoz) vezetnek. Ez a késõbbiekben növeli a deviáns kortár-
sakkal való barátkozás valószínûségét.

24 Mintájuk mintegy 500 koraszülött csecsemõ többéves, rendkívül részletes követéses mintájából állt.
A minta eredeti célja a kórházi, illetve az azt követõ egészségügyi ellátás hatásának kísérleti vizsgálata
volt. A kognitív fejlettséget több teszt eredményei alapján, és a jövedelem mérõszámát is több kompo-
nensbõl állították össze.

25 Ez esetben is a HOME Inventory mutatóját alkalmazták.
26 A mérés alapjául az NLSY (National Longitudinal Survey of Youth) szolgált, amely a családi jövede-

lem mellett (amely az elõzõ évi jövedelmet jelenti) az 5�7 éves gyermekek kognitívképesség-tesztjei-
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mi különbségek nagyrészt olyan szülõi tulajdonságok hatását mutatják, amelyek egy-
szerre érintik a jövedelmet és a gyermekek kognitív fejlõdését (például a család stabili-
tása vagy a szülõk humán erõforrásai). A különbségek durván egyharmada azonban
tisztán a családi jövedelemnek tulajdonítható. A jövedelem � amely fõként a családok
tartós szegénysége27 esetén számít � jelentõs részben a gyermek tárgyi környezetén és a
végzett tevékenységek változatosságán vagy egysíkúságán keresztül fejti ki a hatását.28

*

A szegény családokban élõ fiatalok továbbtanulási esélyei tehát várhatóan több, bonyo-
lult mechanizmus révén is alacsonyabbak. További elemzésünk szempontjából a legfon-
tosabb összefüggések a következõk. A területi elszigeteltség és a családok aktuális jöve-
delmi helyzete közvetlenül is korlátozza a továbbtanulási esélyeket. A szülõk iskolázat-
lansága, tartós szegénysége, a formális munkaerõpiactól való tartós távolléte, illetve
társadalmi kirekesztettsége alááshatja a gyermekek kognitív és mentális fejlõdése szem-
pontjából megfelelõ családi környezetet. A továbbiakban megpróbáljuk ezeket az össze-
függéseket a rendelkezésünkre álló � igen durva � adatokon valahogy mérhetõvé tenni.
Elõbb a rendelkezésünkre álló adatokat ismertetjük, majd sort kerítünk az alkalmazott
mérési stratégia bemutatására.

ADATOK

Adataink a kilencvenes évek közepérõl származnak. Az elemzést két külön adatbázison
végezzük el. Az egyik a roma adatbázis, amely két célzott roma adatfelvétel összevont
mintáján alapul (a továbbiakban: �roma minta�). A másik egy, az ország egészét repre-
zentáló felvételen alapul (a továbbiakban ezt �országos mintának� nevezzük). Elemzé-
sünk olyan családokra terjed ki, amelyekben van potenciális továbbtanuló fiatal, vagyis
olyan, aki befejezte a nyolc általánost, és nem költözött el otthonról.

A roma minta alapja MTA Szociológiai Intézetének 1993�1994. évi reprezentatív
romafelvétele. A felvétel országosan reprezentatív, ám a 2200 háztartásból álló minta
éppen a továbbtanulás ritka volta miatt önmagában csak igen korlátozottan alkalmas a
probléma részletes elemzésére.29 Az alacsony esetszámokból adódó problémát úgy or-

nek eredményeit is tartalmazza. A hivatkozott szám (Mayer [1997] 3.1 táblázat) ez esetben is a PPVT-R
eredményein alapul. Némileg alacsonyabb, de szintén jelentõs különbségeket mutatnak más olvasási
és matematikai-logikai teszteredmények (ugyanott).

27 Duncan és szerzõtársai [1998] azt is igazolták, hogy a szegénységbõl fakadó hátrányok annál súlyosab-
bak, minél fiatalabb életkoruktól fogva sújtják a gyermekeket, annál kedvezõtlenebbül érintik például
a középiskola (high school) befejezésének esélyeit.

28 A hivatkozott eredmények Mayer [1997] 5.2 és 6.9. táblázatából származnak.
29 Összesen valamivel több, mint 800 olyan család van a mintában, ahol él olyan fiatal, aki az általános

iskolát befejezte, és ezek közül alig 60 családban van érettségit adó középiskolában tanuló vagy már
érettségizett fiatal.
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vosoltuk, hogy felhasználtunk egy három évvel késõbbi (1996. évi) adatfelvételt is,
amelyet mi magunk készítettünk kifejezetten a továbbtanuló roma fiatalok helyzetének
feltárása érdekében.30 A felvétel a továbbtanuláshoz ösztöndíj-támogatásban részesülõ
roma fiatalok nagyjából ezerfõs mintáján alapult. Mivel a mintát az ösztöndíjforrások
alapján állítottuk össze, a felmért sokaság nem lehetett a továbbtanuló roma fiatalok teljes
népességére reprezentatív (nem mindenki kap ösztöndíjat). A reprezentativitást a két
minta egyesítésekor úgy biztosítottuk, hogy a megfigyeléseket az 1993�1994. évi cigány-
vizsgálat belsõ megoszlásaihoz súlyoztuk. A súlyozás alapja a családszerkezet, a tovább-
tanuló fiatalok száma és a településtípus volt.31 A roma mintában a megfigyelések olyan
családokat jelentenek, melyekben van legalább egy 15�25 éves fiatal, aki az általános
iskolát befejezte, és így potenciális továbbtanuló. A két forrásból összeállított roma
minta esetszáma � azokat az eseteket számítva, ahol a legtöbb releváns változóról volt
érvényes megfigyelésünk � összesen több mint 1500 család.

Az országos minta a KSH 1997. évi munkaerõ-felvételének második negyedéves
hullámából származik. Az országos minta tehát a roma mintához képest idõben kissé el
van csúsztatva. Ennek az az oka, hogy az 1997. évi munkaerõ-felvétel volt az elsõ,
amelyben minden nem foglalkoztatott egyéntõl megkérdezték, mikor szûnt meg a mun-
kaviszonya. Ez az információ elemzésünkben kulcsfontosságú. A megfigyelések, a roma
mintával analóg módon az országos mintában is olyan családokat jelentenek, amelyek-
ben él legalább egy 15�25 éves, nyolc osztályt végzett vagy annál magasabb végzettsé-
gû, vagy éppen valamilyen középfokú iskolába járó fiatal. Minden változót egyformán
definiáltunk a két mintában. Kivételt képeznek azok a változók, amelyek csak a roma
mintában voltak megfigyelhetõk. Az országos minta igen nagy: több mint 5000 azon
családok száma, ahol a releváns változókról érvényes megfigyelésekkel rendelkezünk.

Az elemzések során három eseményt próbálunk elõre jelezni. E három esemény a
következõ: a családban van legalább egy potenciális továbbtanuló fiatal, de az nem tanul
tovább (0); a családban van olyan fiatal, aki szakmunkásképzõben vagy szakiskolában
tanul tovább, de nincs olyan, aki érettségit adó középiskolában tanulna (1); van érettségit
adó középiskolában továbbtanuló fiatal (2). Továbbtanulónak tekintjük azt a fiatalt, aki a
megfigyelés idõpontjában vagy az adott iskolatípus tanulója, vagy már elvégezte azt.

Magyarázó változóink közül elõször a szülõk iskolai végzettségét vizsgáljuk. A csa-
ládokat öt kategóriába soroltuk aszerint, hogy mi a szülõk legmagasabb iskolai végzett-
sége (ha két szülõ van, a magasabb végzettségû szülõ adatát vettük számításba). Az öt
kategória: nyolc osztálynál alacsonyabb, nyolcosztályos, szakiskolai vagy szakmunkás
végzettség, érettségi, diploma.

A folyó jövedelmet a szülõk foglalkoztatásával mérjük:32 a magyarázó változónk 1,
ha valamelyik (vagy az egyetlen) szülõ foglalkoztatott, 0, ha nem. A családszerkezet

30 A felmérést a Szonda Ipsos bonyolította le, jelen tanulmány szerzõinek vezetésével. Az anyagi támoga-
tást a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium és a Magyarországi Nemzetiségi és Etnikai Kisebbsége-
kért Közalapítvány nyújtotta. A felmérés adatainak elõzetes elemzését lásd Kézdi [1999] tanulmányában.

31 A súlyozás részleteirõl lásd az 1. függeléket.
32 Valós jövedelmi adatokkal nem rendelkezünk az elemzéshez. Az 1993�1994. évi reprezentatív roma-

felvételben ugyan szerepelnek részletes jövedelmi adatok, az 1996. évi továbbtanuló roma fiatalokról

08 -- A foglalkoztatási válság gyermekei.p65 2005.04.19., 23:48263



264 II. ISKOLAI HÁTRÁNYOK

8.2. táblázat
A potenciális továbbtanulók családjainak mintáiban szereplõ változók leíró statisztikái

Roma minta Országos minta
Változó

átlag szórás esetszám átlag szórás esetszám

Nincs továbbtanuló 0,670 0,470 1564 0,082 0,275 5455
Van továbbtanuló: szakmunkásképzõ 0,255 0,436 1564 0,280 0,449 5455
Van továbbtanuló: érettségit adó

iskola 0,075 0,264 1564 0,637 0,481 5455

Maximális szülõi iskola: 0�7 osztály 0,356 0,479 1564 0,016 0,127 5455
Maximális szülõi iskola: nyolc osztály 0,469 0,499 1564 0,181 0,385 5455
Maximális szülõi iskola:

szakmunkásképzõ 0,144 0,351 1564 0,358 0,480 5455
Maximális szülõi iskola: érettségi 0,026 0,159 1564 0,344 0,475 5455
Maximális szülõi iskola: diploma 0,003 0,059 1564 0,177 0,382 5455

Van foglalkoztatott szülõ 0,377 0,485 1562 1,309 0,732 5455
0�2 eltartott gyermek 0,332 0,471 1564 0,849 0,358 5455
3 eltartott gyermek 0,254 0,435 1564 0,096 0,295 5455
4 eltartott gyermek 0,197 0,398 1564 0,031 0,173 5455
5+ eltartott gyermek 0,217 0,412 1564 0,023 0,151 5455
Van apa 0,809 0,393 1564 0,854 0,353 5455
Maximális szülõi életkor 43,8 7,9 1564 46,9 6,3 5455

Budapest 0,072 0,258 1564 0,179 0,383 5455
Megyeszékhely 0,098 0,298 1564 0,166 0,372 5455
Egyéb város 0,189 0,391 1564 0,302 0,459 5455
Nem elszigetelt község 0,406 0,491 1538 0,288 0,453 5412
Elszigetelt község 0,230 0,421 1538 0,061 0,239 5412

Roma környék 0,303 0,460 1564 � � �
Cigánytelep 0,202 0,402 1564 � � �
Lakás szegényes 0,813 0,390 1482 � � �
Lakás elhanyagolt 0,371 0,483 1482 � � �

Források: Roma minta 1993�1994. évi reprezentatív romafelvétel és 1996. évi továbbtanuló roma fiatalok
felvétel; teljes népesség: 1997. második negyedévi KSH munkaerõ-felvétel. A minták olyan családokból
állnak, ahol élt legalább egy, nyolc általánost végzett, így potenciálisan továbbtanuló fiatal.

hatását az eltartott gyermekek számából képzett négy kategóriával (0�2, 3, 4, illetve 5
vagy több gyermek), az apa jelenlétét mérõ dummy változóval, illetve a maximális
szülõi életkorral (ha két szülõ van, az idõsebbik életkorával) mérjük. Mint látni fogjuk,
az eltartott gyermekek száma, de valószínûleg az apa jelenléte is elsõsorban a család egy

szóló adatfelvétel költségei azonban nem engedték meg azt, hogy hasonló részletességû kereseti és
jövedelemblokkot töltessünk ki a családokról. Az országos mintában sincs jövedelemadatunk: a KSH
munkaerõ-felvétele nem kérdez rá semmiféle jövedelmi komponensre.
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fõre jutó erõforrásait méri (minél több eltartott van, annál kevesebb jut egynek), ráadásul
a tartós szegénységgel összefüggésben (a családszerkezet tartós). A területi elhelyezkedés
és a továbbtanulás összefüggésének mérésére a lakóhely három városi településkategó-
riája (Budapest, megyeszékhely, egyéb város) mellett a település elszigeteltségét is fi-
gyelembe vettük. A községeket két csoportra osztottuk aszerint, hogy elszigeteltek-e,
vagy nem. A falvak osztályozásához az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének 1993.
évi közlekedési adatbázisát használtuk, amelyet Köllõ János állított össze (lásd Köllõ
[1997]). Elszigeteltnek tekintettük azokat a községeket, amelyekbõl tömegközlekedés-
sel nem, vagy csak nagyon drágán lehet a közeli városokba napi rendszerességgel in-
gázni. Köllõ becslései alapján a kilencvenes évek közepén mintegy 700 magyarországi
község (a községek egynegyede) volt ebben az értelemben elszigetelve a városoktól, és
ezen belül 250-bõl gyakorlatilag lehetetlen volt ingázni (9 százalék).

A roma mintában mindezek mellett a közvetlen lakóhelyi környezetre és a lakás
állapotára vonatkozó információkkal is rendelkezünk. Egy, a kérdezõbiztosok megfi-
gyelései alapján képzett dummy változó azt méri, hogy a környéken többnyire romák
élnek-e, egy másik pedig azt, hogy a család telepen (cigánytelepen) lakik-e. Ugyancsak
a kérdezõbiztos megfigyelései alapján a lakásokat szegényes vagy nem szegényes, illet-
ve elhanyagolt vagy nem elhanyagolt kategóriákba soroltuk. Az elõbbi a tárgyi környe-
zet szegényességét méri, és a különösen alacsony permanens jövedelem (a tartós sze-
génység) indikátora. Az utóbbi a család életmódjának rendszerességét méri, amely igen
bonyolult mechanizmusokon keresztül lehet hatással a gyermekek iskolai teljesítményé-
re és továbbtanulási esélyeire. Fontos megjegyezni, hogy a lakás elhanyagoltsága, illet-
ve szegényessége egymástól független indikátor: a szegényes lakások egyharmada, a
nem szegényes lakások csaknem fele elhanyagolt.33 A becslésekhez használt változók
átlagát és szórását a 8.2. táblázat mutatja:

Érvelésünk szempontjából különösen fontos, hogy � ha közvetett módon is � valaho-
gyan mérni tudjuk a rendszerváltás körüli évek foglalkoztatási sokkjának azokat a kö-
vetkezményeit is, amelyek a családokon belüli rejtett mechanizmusokon keresztül hat-
hattak a gyermekek továbbtanulási esélyeire. Ilyen jellegû közvetlen információnk saj-
nos nincsenek. Rendelkezésünkre állt azonban az az információ, hogy az apa � ha elveszítette
� mikor veszítette el az utolsó, tartósnak tekinthetõ állását, vagyis hogy mikor szorult ki
tartósan a munkaerõpiacról.34 Ennek az információnak a segítségével megvizsgálható az

33 A lakás szegényes és elhanyagolt kategóriákba sorolásának alapja a kérdezõbiztosok szubjektív ítélete.
A változók ezért egyrészt nyilvánvaló mérési hibákkal terhesek, így az esetleg kimutatott összefüggé-
sek jóval gyengébbek azoknál az összefüggéseknél, amit a családoknak az indikátorok hátterében meg-
húzódó ismérvei mutatnának. A besorolás ezenkívül a többségi társadalomhoz tartozó és az átlagosnál
iskolázottabb kérdezõbiztosok nézõpontjából történt. Ez azonban nem feltétlenül torzító tényezõ, hi-
szen a továbbtanulási esélyeket is a többségi társadalom szabályai határozzák meg.

34 Itt fel kell hívnunk a figyelmet egy fontos különbségre a roma és az országos minta között. A mintánk-
ban szereplõ roma családok esetében az, hogy a családfenntartók közül 1994-ig sokan elveszítették az
állásukat � amelyek az esetek nagy részében korábban hosszan tartó, folyamatos munkaviszonyt jelen-
tettek (lásd jelen kötet 5. tanulmányának 5.2. táblázatát �, ez a körülmény sokkal inkább jelenti azt,
hogy, a késõbbieket tekintve, tartósan kiszorultak a foglalkoztatásból. A romák számára e foglalkozta-
tási sokkot követõen alapvetõen a rövid ideig tartó, alkalmi munkák és a hasonlóan rövid idõtartamú,
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is, hogy okoz-e valamilyen érdemleges különbséget a gyermek jövõbeli továbbtanulási
esélyeiben az, ha az apa állásvesztésére a gyermek korábbi vagy késõbbi életkorában
került sor. Ha a fiatalabb életkorban bekövetkezõ családi trauma jelentõsebb hatást
gyakorol, akkor az � indirekt módon persze � e családon belüli alkalmazkodási mecha-
nizmusok fontos szerepérõl tanúskodik. Ha a kérdés tisztázása érdekében az elemzést
leszûkítjük a megfigyelés évében állással nem rendelkezõ apák családjaira, akkor ezt
empirikusan megvizsgálhatjuk.

8.3. táblázat
A nem foglalkoztatott apákkal együttélõ, potenciális továbbtanulók mintáiban szereplõ változók leíró
statisztikái

Roma minta Országos minta
Változó

átlag szórás esetszám átlag szórás esetszám

A gyermek nem tanult tovább 0,664 0,473 418 0,222 0,416 654
A gyermek szakmunkásképzõben

továbbtanult 0,303 0,460 418 0,351 0,478 654
A gyermek érettségit adó iskolában

továbbtanult 0,033 0,178 418 0,427 0,495 654

A gyermek életkora, amikor az apja
elveszítette az állását 13,8 4,0 418 14,2 2,7 654

A gyermek életkora a megfigyelés
évében (1994) 18,2 1,9 418 20,2 1,9 654

Apa iskolai végzettsége: 0�7 osztály 0,417 0,494 418 0,086 0,281 654
Apa iskolai végzettsége: nyolc osztály 0,449 0,498 418 0,309 0,462 654
Apa iskolai végzettsége: nyolc

osztálynál magasabb 0,123 0,329 418 0,545 0,498 654
0�2 eltartott gyermek 0,201 0,401 418 0,841 0,366 654
3 eltartott gyermek 0,252 0,435 418 0,080 0,271 654
4 eltartott gyermek 0,185 0,389 418 0,045 0,208 654
5+ eltartott gyermek 0,362 0,481 418 0,034 0,180 654
Lakás szegényes 0,886 0,318 381 � � �
Lakás elhanyagolt 0,418 0,494 381 � � �

Források: roma minta: 1993�1994. évi reprezentatív romafelvétel; teljes népesség: 1997. második negyedévi
KSH-munkaerõ-felvétel. A minták olyan, nyolc általánost befejezett, így potenciálisan továbbtanuló fiatalok-
ból állnak, akik 1972 és 1979 között születtek, a megfigyeléskor együtt éltek az apjukkal, az apa nem dolgozott
a megfigyelés évében, és akkor veszítette el az állását, amikor a gyermeke 6�17 éves volt.

alkalmi segélyezéses munkák váltak meghatározóvá (lásd jelen kötet 6. tanulmányát). Ugyanezt nem
mondhatjuk el az átlagos népesség egy idõpontban éppen állás nélkül maradt részérõl. Az átlagos
magyar népesség egy részében is megfigyelhetõ az, hogy a rendszerváltás körüli állásvesztés egyben a
foglalkoztatásból való tartós kiszorulást is jelenti (lásd Köllõ�Nacsa [2005]), ennek a gyakorisága
azonban lényegesen kisebb, mint a romák körében.
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Teljes mintáink szûkítésével létrehoztunk ezért olyan speciális, egyéni szintû roma és
országos almintákat, amelyek lehetõséget nyújtanak ilyen jellegû elemzésekre.35 A min-
ták olyan nyolc osztályt végzett fiatalokból állnak, akik 1972 és 1979 között születtek,
és a megfigyelés évében együtt éltek az apjukkal. További fontos mintakorlátozásként
érvényesítettük azt is, hogy ezek a fiatalok olyan családokban élnek, ahol az apa a
megfigyelés idõpontjában nem rendelkezett állással, és utolsó állását a gyermek általá-
nos iskolai pályafutása szempontjából releváns 6�17 éves életkorában veszítette el.36

Ezek a minták egyéni szintûek, életkor tekintetében szûkítettek, és a korlátozatlan min-
tához képest hátrányosabb helyzetû fiatalokból állnak. A továbbtanulási esélyek ezért
alacsonyabbak, mint a korlátozatlan � roma vagy országos � mintákban (8.1. táblázat).
A becslésekhez használt változók átlagát és szórását a 8.3. táblázat mutatja.

MÉRÉSI MODELL

Elemzésünkben három lehetséges továbbtanulási alternatívát vizsgálunk: a potenciáli-
san továbbtanuló fiatal nem tanul tovább (0); szakmunkásképzõben vagy szakiskolában
tanul tovább (1); érettségit adó középiskolában tanul tovább (2). A probléma elemzésére
multinomiális valószínûségi modell a megfelelõ, ahol az egyes alternatívák értékét line-
áris közelítéssel, az (1) függvényekkel írhatjuk le:

,siissi xV ηα +′= s = 0, 1, 2. (1)

ahol i a gyermeket, Vsi az s-edik alternatíva (0, 1 vagy 2) várható hasznosságát jelöli. E
várható hasznosság indirekt hasznosságot jelent, vagyis a korlátozó tényezõk � többek
között a költségek, a jövedelem, és a továbbtanulási esélyeket meghatározó általános
iskolai eredmények � figyelembevétele utáni értéket. Az alternatívákhoz rendelhetõ
hasznossági érték két komponensre bontható: a családi háttér megfigyelhetõ (mérhetõ)
komponenseit az xi vektor, az alternatíva várható hasznosságát befolyásoló, de nem
megfigyelhetõ (nem mérhetõ) komponenseket pedig ηsi képviseli. Az i-edik család azt
az alternatívát választja gyermekének, amely � a költségviszonyokat is figyelembe véve
� a legmagasabb hasznossági értéket biztosítja a számára:

35 A szûkített roma mintát kizárólag az 1993�1994. évi romafelvételbõl származó családokból építettük
fel. Ennek az az oka, hogy a probléma szempontjából kulcsfontosságú életkorhatást nem akartuk
eltorzítani azzal, hogy a 1996. évi továbbtanuló részminta valamivel fiatalabb egyéneit is bevonjuk az
elemzésbe. Mivel gyermekeknek az apa állásvesztésekor mért életkora erõsen korrelál az állásvesztés
évével, ez a mintaszûkítés azért is helyén való, mert így az életkorhatások jól hozzáköthetõk a rend-
szerváltás körüli évek nagy foglalkoztatási sokkjához is. Azok az apák, akiknek a gyermekei már 6�11
évesen szembesültek apjuk állásvesztésének következményeivel, többségükben 1986 körül (±2 év) ve-
szítették el korábban tartós állásaikat. Azok az apák pedig, akiknek a gyermeke 12�16 éves volt az apák
állásvesztésének idején, többségükben 1991 körül (±2 év) szorultak ki tartósan a foglalkoztatásból.

36 A 17 éves felsõ korhatárt az indokolja, hogy a roma fiatalok jelentõs része késõbb kezdi, és részben
ezért késõbb is fejezi be az általános iskolát. Ez igaz a késõbb továbbtanulókra is: a továbbtanulók
csaknem 30 százaléka 16�17 éves korban kezdi meg középiskolai tanulmányait (saját számítások az
1993�1994. évi romafelvétel alapján).
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i nem tanul tovább, ha: V0i ≥ V1i és V0i ≥ V2i,
i szakmunkásképzõben tanul tovább, ha: V0i < V1i és V1i ≥ V2i, (2)
i érettségit adó középiskolában tanul tovább, ha: V0i < V2i és V1i < V2i.

A legegyszerûbb, és az empirikus irodalomban is leggyakrabban elõforduló
multinomiális modell a McFadden-féle multinomiális (�kondicionális�) logit. Esetünk-
ben azonban ez a modell nem megfelelõ. A logit specifikációban ugyanis feltennénk azt,
hogy a különbözõ alternatívák nem megfigyelt komponensei egymással korrelálatlanok:
Corr(ηs, ηs′) = 0, s′ ≠ s. Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy mindazok a nem megfi-
gyelt tényezõk, amelyek az egyik alternatívára hatnak, nincsenek hatással egyetlen má-
sik alternatívára sem. Esetünkben ez nyilván nem szerencsés feltevés: ebbõl ugyanis az
következne, hogy például az, ami a várható gimnáziumi sikerességgel összefügg (de
számunkra nem megfigyelhetõ), az nem függ össze a várható szakmunkásképzõbeli
sikerességgel.37

Multinomiális logit helyett ezért olyan multinomiális valószínûségi modellt alkalma-
zunk, amely megengedi a nem megfigyelt tényezõk korreláltságát. A legegyszerûbb
ezek közül a lineáris valószínûségi modell. Ebben az egyes továbbtanulási valószínûsé-
geket lineárisan közelítjük:

Pr(Si = 0|xi) = Pr(V0i ≥ V1i & V0i ≥ V2i|xi)
= Pr[(α0 � α1)′xi ≥ η1i � η0i & (α0 � α2)′xi ≥ η2i � η0i] (3a)
= β′0xi + u0i

Pr(Si = 1|xi) = Pr(V0i < V1i & V1i ≥ V2i|xi)
= Pr[(α0 � α1)′xi < η1i � η0i & (α1 � α2)′xi ≥ η2i � η1i] (3b)
= β′1xi + u1i

Pr(Si = 2|xi) = Pr(V0i < V2i & V1i < V2i|xi)
= Pr[(α0 � α2)′xi < η2i � η0i & (α1 � α2)′xi ≥ η2i � η1i] (3c)
= β′2xi + u2i

37 A feltevés az irodalomban az �irreleváns alternatívák függetlenségeként� (independence of irrelevant
alternatives � IIA) néven ismert, amely azonban rendkívül szerencsétlen elnevezés. Az, hogy az adott
(a multinomiális logit feltevése szerint független) alternatíva valóban irreleváns-e a többire nézve,
egyáltalán nem biztos. Az IIA feltevés egyik következménye az, hogy ha megjelenik egy újabb alter-
natíva, akkor az a tény, hogy az új alternatívát választók mekkora hányada olyan, aki az új alternatíva
hiányában egyik, illetve másik régi alternatívát választotta volna, csak a régi alternatívákat eredetileg
választók arányától függ. Tegyük fel például, hogy a népesség egyötöde nem tanul tovább, kétötöde
szakmunkásképzõben tanul tovább, további kétötöde pedig érettségit adó középiskolában. Ha megje-
lenne egy olyan új szakképzõiskola-típus, amely nem ad érettségit, és így leginkább a meglevõ szak-
munkásképzõhöz hasonlít, azt várnánk, hogy az itt továbbtanulók túlnyomó többsége szakmunkáskép-
zõbe ment volna egyébként. Az IIA-feltevés értelmében azonban az új iskolatípust választók egyötöde
nem tanult volna tovább, ha nem lenne az új iskolatípus; kétötöde szakmunkásképzõben; kétötöde
pedig érettségit adó középiskolában tanult volna tovább. A probléma nem pusztán elvi érdekesség,
hanem nagymértékben befolyásolja a multinomiális logitból becsült paramétereket. Amennyiben tehát
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2698. A FOGLALKOZTATÁSI VÁLSÁG GYERMEKEI

Amennyiben az xi vektor elemei olyan dummy változók, amelyek kölcsönösen kizár-
ják egymást, és teljesen lefedik a mintát, a lineáris valószínûségi modell a korrekt spe-
cifikáció. Ha például a családokat a szülõk iskolai végzettsége szerinti kategóriákba
soroljuk, és a modellben csak e kategóriákból képzett dummy változókat szerepelte-
tünk, a lineáris valószínûségi modell a megfelelõ.38 Folytonos x-ek vagy egymást átfedõ
kategóriák esetén a lineáris modellek elvi szempontból nem a legmegfelelõbb közelíté-
sei a valószínûségeknek, ám több olyan érv is van, amely használatuk mellett szól. Elõ-
ször is, szemben a multinomiális logittal, nem korlátozzák az egyenletek nem megfi-
gyelt, reziduális tényezõinek korrelációját: azok bármilyen irányúak és bármekkorák
lehetnek. Másodszor, becslésük egyszerû, nincs szükség numerikus algoritmusokra.
Harmadszor, az eseteket különbözõképpen súlyozva is megbecsülhetõk, szemben a nem-
lineáris modellekkel.39 Esetünkben ez kulcsfontosságú elõny: mint azt az adatok leírásá-
nál részletesen is kifejtettük, a roma minta két adatfelvétel egyesítésébõl áll, ezért min-
den elemzést csak a megfelelõ súlyokkal lehet elvégezni. Negyedszer, a becsült β para-
méterek értelmezése rendkívül egyszerû: azok az adott változó hatását mutatják az
megfelelõ valószínûségekre:

,
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ki
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∂
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ha xi folytonos, és

β0k = Pr(Si = 0|xki = 1, xli) � Pr(Si = 0|xki = 0, xli),

β1k = Pr(Si = 1|xki = 1, xli) � Pr(Si = 1|xki = 0, xli), (5)

β2k = Pr(Si = 2|xki = 1, xli) � Pr(Si = 2|xki = 0, xli),

ha xi bináris (0 vagy 1) változó.
Ha például az iskolázatlan szülõket azonosító dummy változónak � amelynek értéke

1, ha a szülõk közül a legiskolázottabbnak is nyolc osztálynál alacsonyabb a végzettsé-
ge, és 0 egyébként � a nem továbbtanulási (S = 0) egyenletben becsült paraméterére
0,2 értéket kapunk, ez azt jelenti, hogy az iskolázatlan szülõk gyermekei 20 százalékkal
nagyobb valószínûséggel nem tanulnak tovább, mint a többiek � a modellben szereplõ
egyéb ismérvek változatlansága mellett. Ezek a hatások ráadásul összeadódnak: ha a szü-

nem vagyunk meggyõzõdve arról, hogy az IIA-feltevés megfelelõen írja le az adott szituációt, a
multinomiális logit alkalmazása nem szerencsés. A kérdésrõl részletesebben lásd McFadden 2000. évi
Nobel-díjas elõadását (McFadden [2001]) vagy Wooldridge [2002] tankönyvét (501�502. o.).

38 Az ilyen eseteket �telített� modelleknek is nevezik (Wooldridge [2002] 456. o.).
39 A leggyakrabban használt nemlineáris modellek (multinomiális logit, probit) paramétereit maximum

likelihood módszerrel lehet becsülni, amely nem teszi lehetõvé, hogy a különbözõ esetek különbözõ
súlyokat kapjanak. A statisztikai-ökonometriai szoftverek ezt a problémát úgy �hidalják át�, hogy
megengedik az egész számok, tehát szükségszerûen egy és egynél nagyobb súlyok használatát. Ennek
következtében azonban úgy tûnik, mintha a minta jóval nagyobb lenne, és a becsült paraméterek a
valóságnál jóval precízebbnek (a standard hibák nagyságrendekkel kisebbnek) tûnnek.
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lõk foglalkoztatottságát jelzõ dummy (1, ha legalább az egyik szülõ foglalkoztatott, 0
egyébként) együtthatója ugyanebben az egyenletben �0,1, akkor ezt úgy értelmezhetjük,
hogy a foglalkoztatott iskolázatlanok 10, a nem foglalkoztatott iskolázatlanok gyermekei
pedig 30 százalékkal nagyobb valószínûséggel nem tanulnak tovább, mint a többiek.

Ennek az egyszerûségnek természetesen ára van: nem korlátos magyarázó változók
esetén a becsült valószínûségek elég nagy x-ek esetén nem korlátozódnak szükségképpen
az értelmes [0, 1] intervallumra. A gyakorlatban ez a probléma ritkán okoz bajt, különö-
sen akkor nem, ha � mint a mi esetünkben � a magyarázó változók nagy része kategoriális
változó. Elvi szempontból azonban komoly hátrányról van szó. A lineáris valószínûségi
modellekben a nem kategoriális változók paramétereit ezért nem mindig szabad úgy értel-
mezni, hogy az bármely érték esetén ugyanannyival (β-val) növeli a valószínûséget. A he-
lyes értelmezés szerint a paraméterek a valószínûségre gyakorolt átlagos hatást, illetve az
átlag körüli hatást mérik. A lineáris közelítés különösen problematikus az extrém esetek-
ben: ha a többi változó hatására amúgy is 0 vagy 1 valószínûséghez közeli értéket becsü-
lünk, egy további változó lineáris paraméterének a hozzáadásával praktikusan 0 alatti
vagy 1 feletti valószínûséget kaphatunk (egyfajta sarokmegoldáshoz érünk tehát, ahol az
újabb változó már nem módosítja az amúgy is extrém valószínûségeket).40

A (3) által definiált lineáris rendszer egy esete a látszólagosan független regressziók
(seemingly unrelated regressions, SUR) egyenletrendszerének, amelyben az egyes egyen-
letek nem megfigyelt komponensei (u0, u1 és u2) tetszõlegesen korrelálhatnak egymás-
sal. Minthogy mindegyik egyenlet ugyanazokat a jobb oldali változókat tartalmazza, a
rendszer egyenletenkénti OLS-becslése nemcsak konzisztens, de hatásosságbeli veszte-
séget sem okoz a rendszerben történõ becsléshez képest. Lineáris valószínûségi model-
lekben a hibatagok konstrukció szerint heteroszkedasztikusak, a standard hibákat ezért
heteroszkedaszticitásra robusztus módon becsüljük. Az egyes valószínûségek összege
1, így a három regressziós konstans összege is 1. Az egyes jobb oldali változókhoz
tartozó paraméterek összege pedig 0 (ha valami az alternatívák közül kettõnek a valószí-
nûségét növeli, a harmadikét szükségszerûen azok összegével megegyezõ mértékben
csökkentenie kell).

Az elméleti háttér, az adatok és a mérési stratégia leírása után minden a rendelkezés-
re áll, hogy a megfelelõen becsült továbbtanulási modellek eredményeit értelmezni tud-
juk. Az eredményeket és interpretációjukat a következõ két fejezet tartalmazza. Mint a
8.2. ábrán is láthattuk, az egész rendszert minden valószínûség szerint a család (a szülõk)
humán erõforrásai mozgatják. Elõször ezért a szülõk iskolai végzettségének a hatását
vizsgáljuk meg közelebbrõl.

40 A lineáris valószínûségi modellek a legtöbb esetben � különösen, ha a magyarázó változók nagy része
kategoriális � akkor is jól közelítik az átlagos hatásokat, ha a valóban helyes modell nemlineáris
valószínûség, például probit vagy logit (Wooldridge [2002] 455. o.).
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41 Azt a tényt, hogy a megkérdezés idõpontjában a szülõ éppen foglakoztatott volt-e avagy sem.
42 Például, hogy milyen eséllyel fogadják be a gyermeket a jobb iskolák.

A SZÜLÕK ISKOLAI VÉGZETTSÉGÉNEK HATÁSA A KÖZÉPISKOLAI
TOVÁBBTANULÁSRA

Négy modellt vizsgálunk meg párhuzamosan a roma és az országos mintában (lásd 8.4.
táblázat). Az elsõ modellben független változóként csak a szülõk iskolai végzettsége
szerepel. A második modellben az iskolai végzettség mellett szerepeltetjük a szülõk
aktuális foglalkoztatottságát,41 a harmadik modellben pedig a család lakóhelyének jel-
lemzõit: a település típusát és közlekedési ellátottságát. A negyedik modellben a család
szerkezetét � azt tudniillik, hogy együtt él-e az apa a családdal, illetve hogy hány eltar-
tott gyermek van � is kontrolláljuk. A roma mintán emellett egy ötödik modellt is
tudunk becsülni, amelyben a lakóhelyi szegregáció fokát és a család tárgyi környezeté-
nek bizonyos indikátorait is meg tudjuk mérni.

Tekintsük az (1) modellt, amely minden egyéb hatás kontrollálása nélkül mutatja a
szülõk iskolai végzettsége és a fiatalok továbbtanulása közötti nyers összefüggéseket!
A modell tanúsága szerint a roma családokban a nyolc osztálynál alacsonyabb iskolázottságú
szülõk jóval nagyobb, a szakmunkásképzõt vagy az annál magasabb iskolát végzett
szülõk jóval kisebb valószínûséggel nem taníttatják tovább gyermekeiket, mint a refe-
renciaként szolgáló, nyolc osztályt végzett szülõk. A szakmunkásképzõben és az érett-
ségit adó középiskolában való továbbtanulásnál ennek a tükörképét látjuk, valamivel
enyhébb különbségekkel. Kivételt jelentenek e tekintetben az érettségizett és diplomás
szülõk, akik lényegesen nagyobb valószínûséggel adják gyermekeiket érettségit nyújtó
középiskolába. Az országos mintában máshol jelentkeznek a különbségek: ha nincs
továbbtanulás, akkor a nyolc osztálynál alacsonyabb végzettségû szülõk gyermekeinek
az elmaradása nagyobb, a felsõfokú végzettségû szülõk gyermekeinek az elõnye pedig
valamivel kisebb. A szakmunkásképzõben való továbbtanulás esetén pedig ez éppen
fordítva van. A becsült különbségek azonban figyelemreméltóan hasonló nagyságúak.

A szülõk iskolai végzettsége és a gyermekek továbbtanulása közti összefüggés rend-
kívül erõs. A 8.4. táblázat (2)�(5) modelljei azt ellenõrzik, hogy ez az erõs összefüggés
milyen csatornákon keresztül érvényesül. Amennyiben valamely változó vagy változó-
csoport bevonásával csökken a szülõi iskolai végzettség szerepe a továbbtanulási való-
színûségekben, akkor az arra utal, hogy a hatás egy része e változócsoport által megje-
lenített közvetítõ mechanizmus által érvényesül.

Az eredmények azt mutatják, hogy a szülõi iskolai végzettség és a fiatalok továbbta-
nulása közötti összefüggés egyáltalán nem, vagy csak igen kis mértékben változik �
akár az összes releváns megfigyelhetõ változó bevonását követõen is. Az összefüggés
igen robusztus. Ez annak lehet a jele � lásd 8.2. ábra �, hogy rendkívül erõs a családok
humán erõforrásait közvetlenül a gyermekre átörökítõ, rejtett mechanizmusok hatása;
hogy a család humán erõforrásai rendkívül nagy szerepet játszanak abban, hogy a társa-
dalom intézményei mennyire befogadó vagy kirekesztõ módon bánnak az érintett csalá-
dokkal és e családok gyermekeivel;42 s végül pedig annak, hogy a tartós munkaerõ-piaci
érvényesülés esélyét döntõ módon meghatározza az egyének iskolai végzettsége, a per-
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8.4. táblázat
A szülõk iskolai végzettsége és a továbbtanulás

A szülõk
Roma minta Országos minta

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4)
iskolai végzettsége

modell

Függõ: nem tanul tovább
Nyolc osztály alatt 0,180 0,172 0,182 0,180 0,129 0,403 0,367 0,361 0,365
Szakiskola �0,186 �0,178 �0,174 �0,178 �0,155 �0,072 �0,062 �0,064 �0,063
Érettségi �0,202 �0,190 �0,183 �0,190 �0,098 �0,117 �0,105 �0,104 �0,102
Diploma �0,365 �0,346 �0,254 �0,308 �0,360 �0,136 �0,121 �0,124 �0,123

Függõ: továbbtanul szakmunkásképzõben/szakiskolában
Nyolc osztály alatt �0,123 �0,120 �0,127 �0,125 �0,095 (�0,069) (�0,085) (�0,085) (�0,096)
Szakiskola 0,127 0,125 0,121 0,126 0,109 (0,006) (0,010) (0,004) (0,006)
Érettségi (0,002) (�0,004) (�0,008) (0,016) (�0,048) �0,249 �0,244 �0,244 �0,232
Diploma �0,170 �0,179 �0,234 �0,180 �0,250 �0,350 �0,343 �0,343 �0,321

Függõ: továbbtanul érettségit adó középiskolában
Nyolc osztály alatt �0,057 �0,052 �0,055 �0,054 �0,034 �0,334 �0,282 �0,276 �0,269
Szakiskola 0,059 0,054 0,052 0,052 0,046 0,066 0,053 0,060 0,058
Érettségi 0,201 0,194 0,190 0,174 0,146 0,366 0,349 0,348 0,334
Diploma 0,536 0,525 0,488 0,488 0,610 0,486 0,465 0,468 0,444

Kontrollváltozók
Szülõ foglalkoztatása X X X X X X X
Családszerkezet X X X X X
Lakóhely X X X
Lakóhelyi szegregáció X
Tárgyi környezet X

Forrás: roma minta: 1993�1994. évi romafelvétel és 1996. évi továbbtanuló roma fiatalok; országos minta: 1997. második negyedévi KSH munkaerõ-felvétel.
A minták olyan családokból állnak, ahol élt legalább egy, nyolc osztályt végzett, így potenciálisan továbbtanuló fiatal. A szülõi iskolai végzettség két szülõ
esetén a magasabb végzettségût jelöli. A táblázatot a 2. függelék F8.4. és F8.5. táblázatai alapján állítottuk össze. Az együtthatók a (3) képlet által definiált
lineáris valószínûségi modellek becsléseibõl származnak. A zárójelben szereplõ együtthatók nem szignifikánsak 5 százalékos szinten. A standard hibára vonat-
kozó becslések heteroszkedaszticitás esetén is konzisztensek, az iskolai végzettségnél a referenciakategória a nyolc osztály.
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manens jövedelem pedig számos közvetlen és rejtett csatornán át komoly hatást gyako-
rol a gyermekek továbbtanulási esélyeire. A szülõi iskolai végzettség hatásában mindez
kibogozhatatlanul jelen van.

A továbbiakban azonban mi mégis megpróbálunk kihúzni néhány szálat ebbõl a ku-
sza szövedékbõl. Mindenekelõtt arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit tesz ehhez hozzá,
vagy mennyit vesz ebbõl mégis el a családok tartós szegénysége. Ezt annál is fontosabb
tisztázni, mivel � mint a bevezetõ fejezetekben bemutattuk � a roma társadalom számára
az adatfelvétel idõpontját megelõzõ évtized döntõ súlyú fejleménye éppen az volt, hogy
családok tömegei süllyedtek tartós szegénységbe. Józan ésszel nem gondolhatjuk, hogy
az a tény, hogy a felnõtt keresõk több mint a fele tartósan kiszorult a foglalkoztatásból,
ne lenne hatással a gyermekek életesélyeire, s ezen belül a továbbtanulási esélyekre.
A permanens jövedelem hatásának mérése azért is rendkívül fontos, mivel az a társada-
lompolitika eszköztárához tartozó kitüntetetten fontos változó. Különlegesen nagy a
szociálpolitika felelõssége, ha � mint gondoljuk � a családok tartós szegénysége kimutat-
ható és kézzelfogható hatást gyakorol a gyermekek továbbtanulására s így egész életére.

A TARTÓS SZEGÉNYSÉG HATÁSA A KÖZÉPISKOLAI TOVÁBBTANULÁSRA

A továbbiakban azt az eljárást követjük, hogy kiválasztunk egy-egy társadalompolitikai
szempontból fontosnak tûnõ változót, és megvizsgáljuk azt, hogy a szóban forgó válto-
zó hatással van-e a továbbtanulási esélyekre, illetve azt, hogy ha igen, hatása kellõen
robusztus-e. Kiállja-e azt a próbát, vagy hatása elenyészik-e, ha fokozatosan bevonjuk
mellé a modell többi fontos magyarázó változóját. Elõször a szülõk aktuális foglalkoz-
tatását, mint a folyó jövedelem közelítõ változóját vizsgáljuk meg ebbõl a szempontból
közelebbrõl. Majd megpróbálkozunk a szegénység (a permanens jövedelem) közelítõ
változók általi mérésével. Utána az egy fõre jutó permanens jövedelmet próbáljuk a
családnagyság (a gyermekek száma) segítségével mérhetõvé tenni. Majd a közlekedési
elszigeteltség és a lakóhely városi vagy falusi jellegének hatását próbáljuk felmérni.
A fejezet végén egy speciális modellel kísérletezünk. Megpróbálunk számot adni arról,
hogy vajon mit jelent a gyermekek továbbtanulása szempontjából a család elszegénye-
désének idõzítése. Kimutatható-e a továbbtanulás tekintetében valamilyen szisztemati-
kus hátrány azoknál a gyermekeknél, akiket fiatalabb korukban ért családjuk egziszten-
ciájának összeomlása: a családjuk fenntartásáról gondoskodó apa tartós kiszorulása a
munkaerõpiacról?

A jövedelem hatása, az aktuális foglalkoztatás mutatójával mérve

Elsõként a szülõi foglalkoztatás és a gyermekek továbbtanulása közötti összefüggést
vizsgáljuk. Adataink nem tartalmaznak közvetlen információkat a családi jövedelemre
nézve, ezért azt csak közelíteni tudjuk. Legfontosabb ilyen közelítõ változónk a szülõk
munkaerõ-piaci helyzete. A roma mintában a családok 38 százalékában volt foglalkoz-
tatott legalább az egyik szülõ; az országos mintában ugyanez az arány 84 százalékos volt.
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8.5. táblázat
A szülõk aktuális foglalkoztatottsága és a továbbtanulás

Roma minta Országos minta

Függõ változó (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4)

modell

Nem tanul tovább �0,114 �0,076 (�0,030) (�0,030) (0,017) �0,144 �0,130 �0,066 �0,062
Továbbtanul: szakmunkás 0,060 0,036 (0,009) (0,017) (�0,010) �0,120 �0,135 (�0,035) (�0,037)
Továbbtanul: érettségi 0,054 0,040 (0,018) (0,016) (�0,000) 0,246 0,266 0,101 0,099

Kontrollváltozók
Családszerkezet X X X X X X X
Szülõ iskolai végzettsége X X X X X
Lakóhely X X X
Lakóhelyi szegregáció X
Tárgyi környezet X

Forrás: roma minta: 1993�1994. évi romafelvétel és 1996. évi továbbtanuló roma fiatalok; országos minta: 1997. második negyedévi KSH-munkaerõ-felvétel.
A minták olyan családokból állnak, ahol élt legalább egy, nyolc osztályt végzett, így potenciálisan továbbtanuló fiatal. A szülõi foglalkoztatás bináris változó:
1, ha valamelyik szülõ dolgozik; 0, ha nem. A táblázatot a 2. függelék F8.6. és F8.7. táblázatai alapján állítottuk össze.
Az együtthatók a (3) képlet által definiált lineáris valószínûségi modellek becsléseibõl származnak. A zárójelben szereplõ együtthatók nem szignifikánsak 5
százalékos szinten. A standard hibára vonatkozó becslések heteroszkedaszticitás esetén is konzisztensek.
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Az 8.5. táblázat (1) modelljei azt mutatják, hogy a szülõi foglalkoztatás mintegy 10
százalékponttal növeli a továbbtanulás valószínûségét. A roma mintában valamivel na-
gyobb, az országos mintában valamivel kisebb a mért összefüggés. Ha a szülõ aktuáli-
san foglalkoztatott, az a körülmény a roma mintában mindkét típusú továbbtanulás esé-
lyét növeli, míg az országos mintában a szakmunkásképzõbeli továbbtanulás esélyét
csökkenti, az érettségit adó középiskolában való továbbtanulásnak az esélyét viszont
több mint 15 százalékkal emeli. Amennyiben a szülõi foglalkoztatás a rendelkezésre
álló jövedelem proxyja, akkor ez az eltérés arra utal, hogy a roma családok keresletében
a szakmunkásképzõ oktatási férõhely normál jószágnak számít (a jobb helyzetben levõ
családok inkább adják oda a gyermekeiket, mint sehova), míg országos szinten alsóbb-
rendû jószágnak (elég magas jövedelem esetén nem oda, hanem érettségit adó középis-
kolába mennek a fiatalok).

A szülõi foglalkoztatás és a továbbtanulás összefüggése nem elhanyagolható, ám
meg sem közelíti a továbbtanulás és a szülõi iskolai végzettség összefüggésének a mér-
tékét. A családszerkezetet kontrolláló változók bevonásával (2) a roma mintában némi-
leg csökken, az országos mintában némileg erõsödik az összefüggés. Amennyiben a
szülõi iskolai végzettséget is szerepeltetjük kontrollváltozóként (3), a roma mintában
eltûnik, és az országos mintában is lecsökken, tartalmi szempontból pedig gyengévé
válik a szülõi foglalkoztatás hatása. Ezen a területi elszigeteltség (4), illetve a roma
mintában a tárgyi környezet (5) kontrollváltozóként szerepeltetése sem változtat.

A szülõi foglalkoztatás igen pontatlan közelítõ változója a család rendelkezésére álló
jövedelemnek. A roma családok esetén ez különösképpen igaz. Az aktuális foglalkozta-
tottság keveset árul el a keresõk helyzetérõl és jövedelmérõl.43 A romák foglalkoztatása
rendkívüli mértékben instabil: a munkával rendelkezõk személye igen gyakran teljesen
esetleges: ha egy másik idõpontban figyelnénk meg azokat, akiknek a mérés idõpontjában
nem volt állásuk, akkor közülük sok embert állásban találnánk meg, illetve ha a mérés
idõpontjában állásban levõk egy részét módunk lenne máskor is megfigyelni, közülük
sokan állástalanoknak bizonyulnának. A romák esetében a foglalkoztatás az országos át-
lagnál általában jóval rövidebb ideig tart, vagyis egy adott pillanatban vizsgált foglalkoz-
tatási helyzet kevésbé informatív a jövedelemre vonatkozóan, még a viszonylag közeli
múltra nézve is.44 Ez magyarázhatja, hogy miért gyenge a szülõi foglalkoztatás hatása a
romák körében; és különösen azt, hogy miért gyengébb, mint az országos átlag.

A permanens jövedelem hatása, a tárgyi környezet indikátoraival mérve

A jövedelem hatását másként kell megmérni. Az ideális természetesen az lenne, ha a
családban élõ egyének foglalkoztatásának és jövedelmeinek véletlenszerû ingadozását
képesek lennénk kiszûrni, és a családok tartós (permanens) jövedelmét meg tudnánk
becsülni. A családok számára ugyanis a rendszeresen rendelkezésre álló jövedelem az,

43 Ezt kötetünk 5. és 6. tanulmányában vizsgáltuk.
44 Az 1991 és 1993 között foglalkoztatott férfiaknak mindössze 37 százaléka, a nõknek pedig 30 százalé-

ka dolgozott átlagosan egy évben 12 hónapon keresztül (lásd: jelen kötet 5. tanulmánya, 5.5. ábra).
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ami mérvadó minden olyan kérdésnek az eldöntésében, amely lényeges hatást gyakorol
a család egészének tartósan kialakult költségvetési szerkezetére. Abban az alsó jövede-
lemtartományban, amelyben a roma népesség többsége ma él, a középfokú továbbtanít-
tatási döntés minden bizonnyal ilyen hosszú távú és tartós elkötelezettséget jelent. Ko-
rántsem biztos, hogy a szegénységi küszöb közelében élõ család megengedheti magának
gyermeke középiskolai továbbtaníttatását. Ha a család jövedelme tartósan nagyon ala-
csony, akkor a család rászorulhat még azokra a � többnyire rendszertelen45 � jövedel-
mekre is, amelyet kamasz gyermeke alkalmi munkákkal megkereshet.46 Ha a család
rendszertelen és rendszeres (például szociális ellátásokból származó) jövedelmei hosszabb
idõ átlagában kiadnak egy olyan tartósnak tekinthetõ jövedelemrészt, amely tartalékok-
ra (és esetleges beruházásokra) is elegendõ, akkor a gyermek továbbtaníttatására is
lehet fedezet. Ha azonban nincsenek ilyen tartalékok, akkor a továbbtaníttatás esélye is
kicsi. Ebbõl a megfontolásból kiindulva próbáljuk a permanens jövedelmet valamilyen
elfogadható közelítõ változóval (proxyval) helyettesíteni.47 A család tartalékainak és a
beruházásoknak a krónikus hiányát jól jelzi a családot övezõ tárgyi környezet szegé-
nyessége. Ilyen megfigyelések rendelkezésünkre álltak az 1993�1994. évi reprezentatív
romafelvételben és az 1996. évi roma továbbtanuló fiatalok mintájában. A kérdezõbiztosok
ugyanis az interjú végén, miután alaposan megismerkedtek a megkérdezett családdal,
válaszoltak két, a felkeresett családok lakását illetõ kérdésre: 1. a lakás szegényes vagy
nem szegényes, illetve 2. elhanyagolt vagy rendezett. A permanens jövedelem közelítõ

45 Ebbõl a szempontból nem játszik szerepet az a megfontolás, hogy nyolcosztályos végzettséggel a
fiatalok sem tudnak rendes álláshoz jutni, vagy hogy a romák nem kis része olyan lakóhelyen él, ahol
igen magas a helyi munkanélküliség, s ebbõl következõen a fiatalok amúgy se tudnának álláshoz jutni.
Noha a helyi munkanélküliség mértékének nyilvánvalóan van ilyen hatása � megfelelõ alternatív lehe-
tõségek híján növeli a továbbtanulási hajlandóságot (lásd errõl Hermann [2005]) �, itt mégis másról
van szó. Arról a megfontolásról, hogy a család tagjainak többféle, gyakorta egymástól független,
rendszertelen jövedelme gyakran csak úgy képes a család egészének bármennyire is alacsony, de a
tartós megélhetéshez minimálisan szükséges jövedelemszintjét fenntartani, ha e rendszertelen jövedel-
mek megszerzésében a család mindegyik felnõtt tagja kiveszi a részét: a potenciális továbbtanuló
�fiatal felnõtt-kamasz gyermek� is. (Ez az a mód egyébként, ahogy e kamasz gyermekek hirtelen
felnõtté válnak. Ezt úgy is fogalmazhatnánk, hogy gyermekkoruk egy részét ezen a módon veszítik el.)

46 Simonyi [2002] több mint száz, 1999�2001-ben készült családi esettanulmány alapján így számol be a
tartós szegénységben élõ gyermekek helyzetérõl: �A gyermekek háztartási munkája nemcsak a munká-
ra szoktatás, a szocializáció eszköze, hanem gyakran a kényszer szülte tevékenység, amely sokszor a
tanulást szorítja háttérbe. Munkájuknak helye, szerepe van a család gazdálkodásában, jövedelemszer-
kezetében a gyermekek nemétõl, képességeitõl, készségeitõl, fizikai állapotától függõen. E családok-
ban nemcsak a gyermekek után járó családi ellátások, szociális segélyek, hanem a gyermekek különbö-
zõ típusú, szezonális vagy alkalmi kereseti lehetõségei is részét képezik a családi jövedelemnek. Fõ-
ként faluhelyen jellemzõ, hogy a gyermekek már iskolás korukban nemcsak a saját családi gazdaságban
vesznek részt gyümölcsszedésben, dohányfûzésben, hanem a szülõkkel együtt járnak napszámba vagy
gombászni, erdei gyümölcsöt gyûjteni. A városi gyermekek fõként a háztartásban való segítséggel, a
kisebbekre vigyázással, a betegek, idõsek gondozásával és a nyári szünetben vállalt idénymunkákkal
vesznek részt a családi munkamegosztásban.� (137. o.)

47 A permanens jövedelmet ideális esetben hosszú távú családi panelmintákból lehetne kiszámítani. Erre
nemcsak a romák esetében, de a népesség egésze esetében sem áll rendelkezésre megfelelõ adatbázis.
Megfelelõ mutató helyett közelítõ változókkal kell beérnünk.
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változójaként a lakás szegényes, illetve nem szegényes állapotát használtuk. A kérdezõ-
biztos által szegényesnek tekintett lakásokban élõkrõl feltételeztük, hogy tartós szegény-
ségben élnek.

A tárgyi környezet egy másik � ettõl független indikátoraként � a lakás elhanyagolt-
ságáról vagy rendezettségérõl rendelkezésünkre álló információt használtuk. A lakás sze-
gényessége, illetve elhanyagoltsága nem ugyanazt méri: a besorolások alapján a mintában
a lakások közel egytizede elhanyagolt, de nem szegényes, több mint fele pedig szegé-
nyes, de nem elhanyagolt. Ez arra utal, hogy a változó a tartós szegénységhez képest
más mechanizmusokat is mér. Minthogy egyetlen � mérési hibákkal is jelentõsen terhelt
� változóról van szó, az eredmények értelmezése spekulatívabb jellegû. Értelmezésünk
szerint a lakás elhanyagolása � összhangban Jahoda, Lazarsfeld és Zeisel [1933] terepen
szerzett intenzív megfigyeléseivel � azt jelenti, hogy a tartós szegénység és a társadalmi
kirekesztettség legreménytelenebb fázisában, az egyéb belsõ erõforrásokkal nem ren-
delkezõ családok teljesen szétesnek, és ez a szétesettség a tárgyi környezet elhanyagolá-
sára és a gyermekek elhanyagolására egyaránt kihat.48 A lakás elhanyagoltsága egyben
a szegénységet átörökítõ, családon belüli rejtett mechanizmusok jelenlétére is utal.

Mivel hasonló adatok hiányában az országos kontrollmintát itt nem használhattuk, az
elemzésnek ezen a pontján hasznosítottuk azt a két kontextuális változót, amely a lakó-
helyi szegregáció mértékérõl a romafelvételbõl a kérdezõbiztosok megfigyelései alapján
a rendelkezésünkre állt: a szûkebb lakóhelyi környezet szegregált roma környék (igen/
nem), illetve cigánytelep (igen/nem).

A 8.6. táblázat modelljében ezeknek a változóknak a hatását vesszük közelebbrõl
szemügyre. A lakás szegényességét (a szegényes tárgyi környezetet) a permanens jöve-
delem (vagyis a tartós szegénység) indikátoraként értelmezzük. Ennek az indikátornak a
hatása rendkívül erõs mind a nyers (1), mind a szülõi iskolai végzettségre (2), mind az
aktuális foglalkoztatásra (3), mind a családszerkezetre (4), mind pedig a lakóhelyre (5)
kontrollált modellben. A tartós szegénység körülményei között felnövõ roma fiatalok a
nyers modell tanúsága szerint csaknem 40 százalékot elérõ valószínûséggel nem tanul-
nak tovább középfokon, és ez nagyjából azonos mértékben érinti szakképzést, illetve az

48 Jahoda, Lazarsfeld és Zeisel [1933] mintegy száz, tartós munkanélküliségben élõ család intenzív részt
vevõ megfigyelése révén négy családtípust különböztetett meg (73�92. o.). Olyan családokat, amelyek a
tartós állástalanság ellenére is képesek kívülrõl és belülrõl is tartani magukat (�töretlen családok�).
Olyan családokat, amelyek az állástalanság súlya alatt belülrõl összeroppantak, kívülrõl azonban még
tartják magukat � ezek a családok a környezetüket rendben tartják, de belülrõl a kétségbeesés vagy a
lecsúszás rezignált tudomásulvétele jellemzi õket (�kétségbeesett� és �rezignált� családok). S végül
olyan családokat, amelyek már teljesen feladták: �apatikus közönnyel fogadják a dolgok menetét� (81.
o.), és tárgyi környezetüket is teljesen elhanyagolják. A szerzõk ezt a családtípust �apatikus� család-
nak nevezik. A környezetét még rendben tartó, de belülrõl megroppant �rezignált� családtípustól
megkülönböztetendõ, így jellemzik a szerzõk e teljesen szétesett, �apatikus� családokat: �Más típusú
magatartással állunk itt szemben, mint például a fejezet elején tárgyalt két család [a �rezignáltak�]
esetében. [Az �apatikus� családok] meg sem próbálják felmérni saját igényeiket, hogy az egyiket a
másik rovására mégiscsak kielégíthessék. [A példában elemzett] család végképp feladta, már semmibe
sem kapaszkodnak. A gyermekek és a lakás � ezt a kettõt szokták legutoljára teljesen elhanyagolni �
egyaránt nagyon rossz állapotban vannak.� (78�79. o. Az utolsó mondatban a kiemelés tõlünk szár-
mazik � K. G.�K. G.)
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érettségi felé vezetõ utat. A hatás robusztusságát jól mutatja, hogy a becsült összefüggés
ereje az összes kontroll bevonása után is igen jelentõs marad: még így is közel 30
százalékban hat a nem továbbtanulás valószínûségére.

A lakás elhanyagoltságának az összefüggése a továbbtanulási esélyekkel alapvetõen
hasonló mértékû és szerkezetû. A nyers összefüggés rendkívül erõs � a környezetüket
elhanyagoló családokban csaknem 30 százalékkal kisebb a gyermekek továbbtanulási
esélye �, és ez a hatás a többi kontrollváltozó bevonása után is meglehetõsen erõs (20
százaléknál is magasabb) marad.

Meglepõ eredményként értékelhetjük, hogy a közvetlen lakóhelyi környezet jellegét
mérõ kontextuális változóink � szegregált roma környék, illetve cigánytelep � elhanya-

8.6. táblázat
Tárgyi környezet, lakóhelyi szegregáció és a továbbtanulás

Tárgyi
Roma minta

környezet/lakóhelyi (1) (2) (3) (4) (5)
szegregáció

modell

Függõ: nem tanul tovább
A lakás szegényes 0,382 0,331 0,335 0,294 0,285
A lakás elhanyagolt 0,291 0,259 0,262 0,234 0,221
Roma környék (0,034) (0,020) (0,021) (0,015) (0,020)
Cigánytelep (0,003) (�0,006) (�0,006) (�0,008) (�0,003)

Függõ: továbbtanul szakmunkásképzõben
A lakás szegényes �0,201 �0,179 �0,183 �0,158 �0,151
A lakás elhanyagolt �0,187 �0,167 �0,170 �0,151 �0,140
Roma környék (�0,002) (0,004) (0,003) (0,007) (0,000)
Cigánytelep (�0,033) (�0,022) (�0,022) (�0,023) (�0,027)

Függõ: továbbtanul érettségit adó középiskolában
A lakás szegényes �0,181 �0,152 �0,152 �0,136 �0,134
A lakás elhanyagolt �0,104 �0,092 �0,092 �0,082 �0,082
Roma környék �0,032 �0,024 �0,024 �0,023 �0,020
Cigánytelep (0,030) (0,028) (0,028) (0,031) (0,030)

Kontrollváltozók
Szülõ iskolai végzettsége X X X X
Szülõ foglalkoztatása X X X
Családszerkezet X X
Lakóhely X

Forrás: roma minta: 1993�1994. évi romafelvétel és 1996. évi továbbtanuló roma fiatalok; országos minta:
1997. második negyedévi KSH munkaerõ-felvétel. A minták olyan családokból állnak, ahol élt legalább
egy, nyolc osztályt végzett, így potenciálisan továbbtanuló fiatal. A magyarázó változók dummyk. A táblá-
zatot a 2. függelék F8.8. és F8.9. táblázatai alapján állítottuk össze. Az együtthatók a (3) képlet által
definiált lineáris valószínûségi modellek becsléseibõl származnak. A zárójelben szereplõ együtthatók nem
szignifikánsak 5 százalékos szinten. A standard hibára vonatkozó becslések heteroszkedaszticitás esetén is
konzisztensek.
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golható hatással vannak a roma fiatalok továbbtanulási esélyeire.49 Ez a meglepõ ered-
mény kétféle módon is értelmezhetõ. Egyrészt nyilvánvaló, hogy a szegregált környék
vagy az etnikailag szegregált nyomortelep hatását a gyermekek fejlõdésére (és továbbta-
nulási esélyeire) olyan sokféle és bonyolult mechanizmuson50 keresztül fejti ki, s ezért
ezek az egyszerû környezeti indikátorok olyan bonyolult endogén kapcsolatokon ke-
resztül érvényesülnek, hogy a rendelkezésünkre álló információk birtokában fel sem
merülhet az, hogy a megfelelõ közbülsõ változókat akárcsak közelítõ módon képesek
lennénk megmérni és kontrollálni.51 Megfelelõ kontrollok híján a környezeti változók
hatása könnyen a szülõi iskolai végzettség vagy a permanens jövedelem hatásában
jelenhet meg. Másrészt az is elképzelhetõ, hogy a roma családok tartós jövedelmi
szegénysége olyan fokot ért el, és a szülõk iskolázatlansága olyan fokon rekedt meg,
hogy ezek a tényezõk sokkal �korábban� korlátozzák a döntéseket, mintsem azt a
lakóhelyi környezet elõnytelen vonásai korlátoznák. A közgazdaságtan nyelvén ezt
úgy fogalmazhatnánk meg, hogy ez esetben a szegénység és a család iskolázatlansága
az effektív korlát. A környezeti korlát is nyilvánvalóan létezik, de a továbbtaníttatási
döntésnél azért nem figyelhetõ meg (azért nem effektív), mert a családok szegénysé-
gük és iskolázatlanságuk folytán már beleütköztek egy korlátba. Az elsõ lehetõség
minden bizonnyal igaz � modelljeink korlátozottságához nem fér kétség �, a második
lehetõség eldöntéséhez a rendelkezésünkre álló adatoknál sokkal finomabb informáci-
ók és ezekre alapozott mélyebb vizsgálódások szükségesek.52

Az egy fõre jutó permanens jövedelem hatása, a családszerkezet mutatóival mérve

A 8.7. táblázat a családszerkezet és a továbbtanulás összefüggését vizsgálja. A vizsgált
változók a családban élõ eltartott gyermekek száma, a szülõk életkora, illetve az, hogy
az apa együtt él-e a családdal. A roma mintában az átlagos gyermekszám 3,4 fõ, az
országos mintában ennél lényegesen alacsonyabb (1,6 fõ). A vizsgált roma családok 81
százalékában élt együtt az apa a családdal, az országos arány 85 százalék. A roma
szülõk közül az idõsebbnek az életkora átlagosan 44 év, míg országosan 47 év. Az

49 Ha a család szegregált roma környéken lakik, az statisztikailag szignifikáns mértékben függ össze az
érettségit adó középiskolai továbbtanulással, ám ez is mindössze 2-3 százalékkal csökkenti ezeket
az esélyeket.

50 Ezekrõl a bonyolult mikromechanizmusokról lásd például Liebow [1967] és Montgomery [1994],
valamint Jencks�Mayer [1990], Case�Katz [1991], Mayer [2001] és Loury [2002] írásait. Különösen
gazdag empirikus tapasztalatokról számol a Brooks-Gunn, Duncan és Aber [1997] által összeállított
tanulmánykötet.

51 Ehhez a rendelkezésünkre álló adatoknál lényegesen finomabb, mikroszintû információkra lenne szükség.
52 A romák helyzetét illetõ mélyebb vizsgálódások lehetõsége ment füstbe azzal, hogy az Ifjúsági, Csa-

ládügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium 2004 õszén lefújta egy � a KSH keretein belül
2005 õszére tervezett, és minden ízében elõkészített � nagyobb méretû (5000 háztartásra kiterjedõ),
országosan reprezentatív új romafelvétel tervét. Ez az adatfelvétel azzal az igénnyel készült volna,
hogy a prototípusa legyen a KSH keretén belül ötéves rendszerességgel ismétlõdõ � és a népesség
egészének helyzetével összehasonlítható � késõbbi reprezentatív roma-adatfelvételeknek.
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8.7. táblázat
Családszerkezet és továbbtanulás

Családszerkezeti
Roma minta Országos minta

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4)
mutatók

modell

Függõ: nem tanul tovább
3 gyermek 0,124 0,121 0,122 0,126 0,108 (0,029) (0,011) (0,000) (0,002)
4 gyermek 0,246 0,237 0,218 0,211 0,157 0,102 (0,068) (0,040) (0,042)
5+ gyermek 0,337 0,319 0,286 0,288 0,219 (0,129) (0,094) (0,068) (0,069)
Van apa (0,023) (0,040) 0,103 0,113 0,116 �0,042 (�0,010) (0,016) (0,016)
Szülõk életkora 0,010 0,009 0,004 0,004 0,004 0,004 0,002 (0,001) (0,001)

Függõ: továbbtanul szakmunkásképzõben/szakiskolában
3 gyermek �0,078 �0,076 �0,081 �0,086 �0,072 (0,002) (�0,017) (�0,013) (�0,010)
4 gyermek �0,137 �0,134 �0,124 �0,115 �0,077 (0,079) (0,043) (0,025) (0,029)
5+ gyermek �0,209 �0,201 �0,182 �0,183 �0,142 (0,101) (0,065) (0,046) (0,055)
Van apa (�0,031) (�0,039) �0,081 �0,094 �0,094 (�0,020) (0,013) (0,017) (0,003)
Szülõk életkora �0,007 �0,006 �0,003 �0,003 �0,003 (�0,002) (�0,004) (�0,001) (�0,001)

Függõ: továbbtanul érettségit adó középiskolában
3 gyermek �0,046 �0,044 �0,041 �0,041 �0,036 (�0,031) (0,005) (0,012) (0,009)
4 gyermek �0,108 �0,103 �0,094 �0,096 �0,080 �0,181 (�0,111) (�0,065) (�0,071)
5+ gyermek �0,128 �0,118 �0,104 �0,105 �0,077 �0,230 (�0,160) (�0,113) (�0,124)
Van apa (0,007) (�0,001) (�0,022) (�0,019) (�0,022) 0,061 (�0,002) (�0,032) (�0,018)
Szülõk életkora �0,003 �0,002 �0,001 �0,001 �0,001 (�0,001) 0,003 (0,000) (0,000)

Kontrollváltozók
Szülõ foglalkoztatása X X X X X X X
Szülõ iskolai végzettsége X X X X X
Lakóhely X X X
Lakóhelyi szegregáció X
Tárgyi környezet X

Forrás: Roma minta: 1993�1994. évi romafelvétel és 1996. évi továbbtanuló roma fiatalok; Országos minta: 1997. második negyedévi KSH munkaerõ-felvétel.
A minták olyan családokból állnak, ahol élt legalább egy, nyolc osztályt végzett, így potenciálisan továbbtanuló fiatal. Az eltartott gyermekek számát, valamint az
együtt élõ apát jelölõ változók dummyk; a szülõ életkora két szülõ esetén az idõsebbikét jelöli. A táblázatot a 2. függelék F8.9. és F8.10. táblázatai alapján állítottuk
össze. Az együtthatók a (3) képlet által definiált lineáris valószínûségi modellek becsléseibõl származnak. A zárójelben szerep lõ együtthatók nem szignifikánsak 5
százalékos szinten. A standard hibára vonatkozó becslések heteroszkedaszticitás esetén is konzisztensek. Referenciakategória: 0�2 gyermek.
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eltartott gyermekek száma � ceteris paribus � nyilvánvalóan csökkenti a család egy fõre
jutó folyó és permanens jövedelemét, az apa jelenléte � ha van munkája � vélhetõen
növeli. Az apa jelenléte, illetve a szülõk életkora a család stabilitásáról, esetleg a neve-
lési szokásokról is szolgáltathat valamilyen információt.

A családban élõ eltartott gyermekek száma a második gyermek után monoton növek-
võ módon és jelentõs mértékben rontja a roma családok gyermekeinek továbbtanulási
esélyeit. Az (1) modell szerint a második gyermek után minden egyes újabb gyermek
nagyjából lineárisan, 9�12 százalékkal rontja a továbbtanulási valószínûségeket. A szak-
munkásképzõ esetén ez újabb gyermekenként nagyjából 6-8 százaléknyi esélyromlás-
ban ölt testet. Az érettségit adó középiskolai továbbtanulás esetében is romlanak a to-
vábbtanulási esélyek, ha a családban élõ eltartott gyermekek száma magasabb, de a
szakiskolai továbbtanuláshoz viszonyítva, kevésbé: újabb gyermekenként �5, �6, �2
százalékkal.

Országosan az eltartott gyermekek száma valamivel kevésbé függ össze a továbbta-
nulással: ilyen hatás csak az érettségit adó középiskolai esélyeknél mutatható ki, ám ott
monoton nõ, és erõsebb, mint a roma családoknál. Ez a különbség ismét arra utal, hogy
míg országosan az érettségit adó középiskolai továbbtanulás az a releváns határ, ahol az
egy fõre jutó jövedelem számítani kezd, addig a roma családoknál a továbbtanulás bár-
milyen formájánál jelentõs � korlátozó � szerepet játszik.

A szülõi foglalkoztatottság bevonása után (2) az eltartott gyermekek számának hatása
valamivel gyengül, majd a szülõi iskolázottság bevonásával (3) kismértékben tovább
gyengül. A területi elszigeteltség kontrollváltozóként való szerepeltetése (4) semmi vál-
tozást nem hoz, míg a lakóhelyi és tárgyi környezet proxyjainak bevonása (5) tovább
csökkenti a hatást. Mindazonáltal valamennyi kontrollváltozó együttes bevonásával sem
csökken le a gyermekszám teljes hatása a nyers hatás kétharmada alá. Mindez alátá-
masztja, bár önmagában természetesen nem bizonyítja azt az értelmezést, hogy az eltar-
tott gyermekek száma � elsõsorban a roma családok esetében � az egy fõre jutó erõfor-
rások (a rendelkezésre álló és a permanens jövedelem) közelítõ változója. Ráadásul:
igen jó közelítõ változója.

Az, hogy az apa együtt él-e a családdal, a roma családok esetében egyáltalán nem �
és országosan is nagyon kis mértékben � függ össze a továbbtanulással. Legalábbis ezt
a megállapítást tehetjük az (1) modell alapján. Amennyiben azonban kontrolláljuk a
szülõi munkavégzést, az apa jelenléte és a továbbtanulás kapcsolata enyhén negatívvá
válik.53 Ennek az összefüggésnek az erõssége tovább nõ, ha a szülõk iskolai végzettsé-
gét is bevonjuk a modellbe [(2) és (3) modellek]. Ez azt sugallja, hogy a továbbtanulási
korban a család teljessége már nem játszik jelentõs szerepet a gyermekek továbbtanulá-
sában. Az apa jelenléte azonban növeli a család létszámát, és így � ceteris paribus �
csökkenti az egy fõre jutó erõforrásokat. Ez a furcsa eredmény minden bizonnyal a
roma foglalkoztatás rendkívül alacsony szintjének és szélsõséges instabilitásának54 tulaj-
donítható. Ezt támasztják alá a roma családok költségvetési szerkezetérõl szóló becslé-

53 Mindez csak a roma mintára érvényes, az országos mintában a (2) modelltõl az eredmények nem
szignifikánsak.

54 Lásd errõl a 34. lábjegyzetben elmondottakat.
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sek is. Dupcsik [1997] számításai szerint 1993-ban az átlagos roma háztartás teljes
jövedelmének csaknem kétharmadát teszik ki a nem munka jellegû � szociális juttatások-
ból és nyugdíjból származó � jövedelmek (689. o.). Ez az arány az átlagosnál szegé-
nyebb roma családokban minden bizonnyal magasabb.

A területi elszigeteltség hatása

A területi elszigeteltség a családok szegénysége miatt korlátozhatja a gyermekek to-
vábbtanulását. Ha a család olyan településen lakik, ahol nincsenek középfokú oktatási
intézmények, vagy ahonnan a középiskolákkal ellátott városias települések megközelít-
hetõsége az átlagosnál költségesebb, akkor ez a körülmény � fõként a tartós szegénység-
ben élõk esetében � erõsen korlátozhatja a családok hajlandóságát és képességét gyer-
mekeik taníttatására.

A területi elszigeteltség és a továbbtanulás összefüggésének mérésére egy interaktív
változót konstruáltunk, amelyben a tanuló lakóhelyének településtípusát (Budapest,
megyeszékhely, egyéb város, község), a községi kategória esetében két alesetre � köz-
lekedési szempontból elszigetelt és nem elszigetelt falvakra � bontottuk. Mint arról az
adatainkról szóló részben beszámoltunk, Köllõ [1997] alapján elszigeteltnek tekintettük
azokat a községeket, amelyekbõl tömegközlekedéssel nem, vagy csak nagyon drágán
lehet a közeli városokba napi rendszerességgel ingázni. A roma családok 23 százaléka
lakott elszigetelt községben, szemben a 6 százalékos országos aránnyal. Az országos
mintán végzett számításaink alapján az elszigetelt falvakhoz képest a nagyvárosokban
csaknem 25, a kisebb városokban és a nem elszigetelt községekben körülbelül 20 száza-
lékkal magasabb azoknak a családoknak az aránya, ahol legalább valamelyik szülõ dol-
gozik. A területi elszigeteltség tehát jelentõs hatással van a szülõk munkalehetõségeire,
és ezáltal a permanens jövedelemre is. A továbbtanulásra vonatkozó eredményeket kü-
lön táblázatban itt nem mutatjuk be, azokat részletesen a 2. függelék F8.11�F8.12.
táblázatai tartalmazzák.

Az eredmények igen meglepõek. A területi elhelyezkedés és a területi elszigeteltség
az országos minta tanúsága szerint önmagában nem játszik fontos szerepet a továbbta-
nulási esélyekben. A nyers adatok alapján ugyan a városokban közel 10 százalékkal
alacsonyabb a tovább nem tanulók aránya, mint másutt, és számottevõ a különbség a
nagyvárosok és a többi település között az érettségit adó középiskolába irányuló tovább-
tanulás tekintetében, az elszigetelt falvakban azonban egyáltalán nem különböznek a
továbbtanulási esélyek a többi községhez képest. Minden különbség eltûnik azonban,
amint a szülõk iskolai végzettségét is kontrolláljuk. Ezek az elsõ ránézésre meghökken-
tõ eredmények összhangban vannak Hermann [2005] becsléseivel, aki szintén erõs nyers
különbségeket mutat ki a nagyvárosok javára, amely különbségek azonban � akárcsak
nálunk � szinte teljes mértékben a szülõk iskolázottságában fellelhetõ összetételhatások-
ból fakadnak.

A roma mintában ezzel részben összecsengõ, de még furcsább eredményeket látunk.
Az összefüggések gyengék, de amit ki tudunk mutatni, azok arra utalnak, hogy az
elszigetelt falvakban némileg éppen, hogy jobbak a továbbtanulási esélyek, mint a többi
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községben vagy akár a nagyvárosokban (de ugyanolyanok, mint a kisebb városokban).
Mindezen gyakorlatilag semmit nem változtat a többi kontrollváltozó bevonása sem.

A közlekedési költségek elvileg létezõ korlátjai a továbbtanulásnak, azonban valószí-
nûleg � a romák közvetlen lakóhelyi környezetéhez hasonlóan � ez a korlát valójában
nem effektív. Az országos mintában a permanens jövedelmet kizárólag a szülõk iskolá-
zottságával mérjük (amely természetesen rengeteg egyéb mechanizmust is takar, lásd a
8.2. ábrát). A nagyvárosok iskolázatlan, tartósan szegény családjaiból valószínûleg
azért nem tanulnak tovább a fiatalok nagyobb mértékben, mint a kisebb � középiskolá-
val nem rendelkezõ, akár még az átlagosnál is jobban elszigetelt � településeken élõ
hasonló családokból, mert a tartós szegénység már önmagában meghiúsít minden ilyen
lehetõséget. A roma eredmények részben összhangban vannak ezzel az interpretációval,
azonban további, jelen keretek között egyelõre megválaszolhatatlan kérdéseket vetnek
fel. Az azonban nyilvánvaló, hogy a továbbtanulási esélyeket a középiskoláktól való
távolság önmagában gyakorlatilag egyáltalán nem magyarázza.

A szegénység fokozatai – összegzés a tartós szegénység hatásáról

Próbáljuk meg összerakni mindazt, amit eddig a tartós szegénység továbbtanulásra gya-
korolt hatásairól megtudtunk! A lakás szegényességét mérõ indikátor segítségével meg-
különböztettünk egymástól tartósan szegény és nem szegény családokat. Az ily módon
mért permanens jövedelem igen jelentõs mértékben korlátozza a roma fiatalok tovább-
tanulását. Ha egy család tartós szegénységben él, akkor � minden egyéb tényezõt válto-
zatlannak tekintve � a családban élõ továbbtanulási korban levõ fiataloknak csaknem 30
százalékkal kisebb statisztikai esélye van arra, hogy továbbtanuljanak. Mindehhez egyéb
tényezõk is hozzáadódhatnak. Ha a családban kettõnél több gyermek is él, az � adott
családi erõforrások mellett � csökkenteni fogja a család egy fõre jutó tartós jövedelmét.
Ez szintén hatással van a továbbtaníttatási döntésekre. Ha egy középgenerációs szülõk-
bõl55 álló roma családban nem kettõ, hanem annál több gyermek él, akkor ez a tény
önmagában is csökkenteni fogja a család továbbtanulási korban levõ fiataljának vagy
fiataljainak a továbbtanulási esélyeit. Ha minden egyéb tényezõ hatását rögzítjük, akkor
egyedül ez a körülmény kettõnél több eltartott gyermek esetén újabb gyermekenként
további 6-8 százalékkal csökkenti a továbbtanulási esélyeket.

A hátrányok igen gyakran összeadódnak. A roma családokban � a hazai átlaghoz
képest � átlagosan több gyermek él.56 Ha ez együtt jár a család tartós szegénységével,

55 Mintánkban a szülõk átlagos életkora nagyjából 40�44 év.
56 Ennek a tanulmánynak nem tárgya, hogy a családok elõtt nyitva álló álláslehetõségek, a felnõttek

(mindenekelõtt az anyák) iskolázottsága, a családok szegénysége és a gyermekvállalás (vagy az eltar-
tott gyermekek száma) közti rendkívül bonyolult kölcsönhatásokat elemezze. Nem vitatjuk, hogy eb-
ben szerepet játszhatnak a szociális juttatások (lásd Gábos [2003a], [2003b]). A tapasztalatok szerint
azonban óriási jelentõsége van ebben a nõk iskolázottságának (és ebbõl fakadó nagyon eltérõ mértékû
foglalkoztatási lehetõségeinek) is. Nincs ez másként a romák esetében sem. Mint az 1993. évi romafel-
vétel adatain Csillag [2001] kimutatta: az 1950�1959 közötti születési kohorszhoz tartozó roma nõk 35
éves korukig kumulált termékenysége (átlagos gyermekszám/fõ) az anyák iskolai végzettségének függ-
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akkor az kumulatív módon rontani fogja a továbbtanulási esélyeket.57 A 8.8. táblázat
alapján láthatjuk, hogy ez gyakori esemény. A potenciális továbbtanuló gyermekeket
nevelõ roma családokban � akárcsak a roma népesség egészében � gyakoriak a kettõnél
több gyermekes családok (a családok kétharmada ilyen), és gyakori az is, hogy a tartós
szegénységben élõ családban három vagy annál több (mintánkban a családok 56 száza-
léka ilyen), illetve négy vagy annál több (mintánkban a családok 38 százaléka ilyen)
eltartott gyermeket nevelnek.

A gondok kumulálódása tehát nagyon is reális probléma. Hogy ezt vizuálisan megje-
lenítsük, konstruáltunk egy ordinális skálát, amelyen a szegénység egyre súlyosabb
fokozatait tüntettük fel. E szegénységskála a nem szegény, 0�2 gyermeket nevelõ csa-
ládtól, a szegény és szintén 0�2 gyermeket nevelõ családon át egészen a szegény és 5
vagy annál több gyermeket nevelõ családig ível. A skála növekvõ számaihoz egyre
kisebb egy fõre jutó permanens jövedelem tartozik. A 8.3. ábrán referenciapontként

8.8. táblázat
A mintánkban szereplõ roma családok megoszlása a tárgyi környezet és az eltartott gyermekek száma
szerint (cellaszázalékok)

Az eltartott A lakás

gyermekek száma nem szegényes szegényes
Összesen

0�2 8,6 25,0 33,6
3 6,3 18,4 24,7
4 2,1 17,8 19,9
5 vagy több 1,7 20,1 21,8

Összesen 18,7 81,3 100,0
Átlagos gyermekszám 2,8 3,5 3,4
Szórás 1,2 1,6 1,5

vényében folyamatosan és jelentõsen csökken: 0�2 osztály: 3,4�3,6; 3�4 osztály: 3,3; 5�6 osztály:
3,2; 7�8 osztály: 2,9; 9�11 osztály: 2,3; 12 vagy annál több osztály: 2,0. Ugyanezt mutatta ki Ke-
mény�Janky�Lengyel [2004] a 2003. évi romafelvétel adatain is: 8 osztály: 2,7; szakmunkásképzõ:
1,7; érettségi: 1,6 (23. o., náluk a 14 éves vagy annál idõsebb nõk élve született gyermekeire vonatko-
zik a megfelelõ adat). Ha a nõk foglalkoztatási esélyei radikálisan romlanak � 2003-ban a roma nõk 20
százalékának van csak munkája, a 20�29 éves nyolc általánost végzett roma nõk több mint 50 százalé-
kának pedig soha sem volt munkája (jelen kötet 6. tanulmány, 6.4. táblázat) �, akkor ez olyan tényezõ,
amely (ceteris paribus) ösztönzõen hat a korai szülésekre (és ezzel a születésszámra is). Kelly [1998]
értelmezésére támaszkodva, meggyõzõ és mély magyarázatot ad erre Durst Judit: E fiatal nõk számá-
ra, �nem lévén más alternatíva, a korai anyaság az egyetlen lehetõség a felnõtté válásra, a tisztelet
kivívására, az önbecsülés megszerzésére� (Durst [2004] 260. o.). Ha egy fiatal nõ számára nincs más
értelmes szerep � nem tud dolgozni, mert nincs állás a számára; nem tanulhat, mert anyagi okoknál
fogva nem teheti meg �, vajon mivel indokolja meg a létezését? Egyetlen értelmes életcél, egyetlen
értelmes felnõtt szerep marad a számára: az, hogy saját családja van, hogy anya, hogy gyermekeket
nevel.

57 A kauzalitás nyilván mindkét irányban mûködik: a szegény családokban sok a gyermek. Ha sok a
gyermek, akkor � ceteris paribus � alacsony az egy fõre jutó permanens jövedelem, s ezért nagyobb
eséllyel lesz a család szegény.
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rögzítettük azt a nem-továbbtanulási esélyt, amelyet a (3a) képlet szerinti modell alap-
ján � a paramétereket lásd a 8.4. és az F8.4. táblázatban � a 0�2 gyermeket nevelõ,
nem szegény családok gyermekeinek tulajdoníthatunk58 abban az esetben, ha a szülõk
szakmunkás végzettségûek. Ehhez a � zérusnak tekintett � bázisértékhez viszonyítva,
becsüljük meg az egy fõre jutó permanens jövedelem csökkenésébõl, illetve a szülõk
alacsonyabb iskolai végzettségébõl következõ romló továbbtanulási esélyeket. A 8.3.
ábra grafikonjai tehát a továbbtanulásban érvényesülõ jövedelemhatás mérésére szol-
gálnak.

A mértékek megdöbbentõk. Ha egy három vagy négy gyermeket nevelõ roma család
tartósan szegény � nyilván mivel tartósan állástalanok a felnõttek � , akkor ez a körül-
mény önmagában mintegy 40 százalékkal rontja a gyermekek középfokú továbbtanulási
esélyeit � bármilyen is a szülõk iskolai végzettsége. Ha a gyermekszám 5 vagy annál
több, akkor ez a szám 50 százalék! Ha a szülõk végzettsége is alacsonyabb, mint a
bázisnak tekintett szakmunkás szülõs családé, akkor a hátrányok kumulálódása egészen
szélsõséges mértékig elmegy: szegénység és négy gyermek esetén (a szegénységskála
értéke = 4) 60 százalékkal növeli annak esélyét, hogy a család nem taníttatja tovább
gyermekét. Mindehhez még hozzájöhet az is, ha a család a tartós munkanélküliség
nyomása alatt belülrõl is szétesik,59 ha elhanyagolja a környezetét60 (s vélhetõen a gyer-

58 Ezekben a predikciókban modellünk linearitásának kényelmes tulajdonságát (a hatások additivitását)
hasznosítjuk.

59 Lásd Elder [1974], Lempers�Clark-Lempers�Simons [1989], McLoyd [1990], valamint Conger és
szerzõtársai [1992] írásait.

60 Ezt a hatást a lakás elhanyagoltsága méri. Lásd: A permanens jövedelem hatása, a tárgyi környezet
indikátoraival mérve címû alfejezetben kifejtett érveket!

8.3. ábra
Hány százalékkal növeli a szegénység eltérõ mértéke annak a valószínûségét, hogy a roma
családokban élõ, nyolc osztályt végzett fiatalok nem tanulnak tovább?

1 = nem szegény család, 0�2 gyermek, 2 = szegény család, 0�2 gyermek, 3 = szegény család,
3 gyermek, 4 = szegény család, 4 gyermek, 5 = szegény család, 5 vagy több gyermek. Prediktált
értékek: 2. függelék F8.4. táblázatában szereplõ modell paraméterei alapján számítva.
Referenciacsoport: nem szegény család, 0�2 gyermekkel, szakmunkás szülõkkel.
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0–7 osztályt végzett szülő

8 osztályt végzett szülő

Szakmunkás szülő
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mekeit is61). Ez esetben annak a valószínûsége, hogy a gyermekek nem tanulnak to-
vább, több mint 20 százalékkal növekszik. A szakmunkás szülõkbõl álló, kétgyerme-
kes, nem szegény, �töretlen�62 családhoz képest egy hasonló végzettségû szülõkbõl
álló, háromgyermekes, szegény és szétesett család gyermekeinek 60 százalékkal rosszab-
bak az esélyei arra, hogy a nyolc osztály elvégzése után továbbtanuljanak.63

A 8.4. ábrán egy ezzel analóg gondolatkísérletet mutatunk be. A szegénységskála
függvényében ezúttal a szakmunkás-, illetve az érettségit adó középiskolai továbbta-
nulás prediktált valószínûségeit rajzoltuk ki. Mivel itt a �pozitív� eseményt (a továbbtanu-
lást) jelezzük elõre, referenciapontnak a legrosszabb helyzetû családok gyermekeinek
továbbtanulási esélyét választottuk. A grafikonok itt azt mutatják, hogy a legszegé-
nyebb családok � 5 vagy annál több eltartott gyermek, 0�7 osztályt végzett szülõk,
tartós szegénység � gyermekeihez képest mennyivel jobbak a gyermekek továbbtanulási
esélyei abban az esetben, ha a szüleik iskolázottabbak, vagy ha családjuk a szegénység-
skála egy kedvezõbb pontján helyezkedik el.

A mértékek itt is megdöbbentõk. A szegénység és a nagy család még a legmesszebb
jutott roma családok gyermekeinek az esélyeit is derékba töri. Ha a szülõk szakmunkás
végzettségûek, de tartósan nincs állásuk, és emellett még közepesen nagy családjuk is

8.4. ábra
Hány százalékkal csökkenti a szegénység eltérõ mértéke annak a valószínûségét, hogy a roma
családokban élõ, nyolc osztályt végzett fiatalok továbbtanulnak szakmunkásképzõben, illetve érettségit
adó középiskolában?

1 = nem szegény család, 0�2 gyermek, 2 = szegény család, 0�2 gyermek, 3 = szegény család,
3 gyermek, 4 = szegény család, 4 gyermek, 5 = szegény család, 5 vagy több gyermek. Prediktált
értékek: 2. függelék F8.4. táblázatában szereplõ modell paraméterei alapján számítva.
Referenciacsoport: szegény család, 5+ gyermekkel, 0�7 osztályt végzett szülõkkel.

0–7 osztályt végzett szülő 8 osztályt végzett szülő

Szakmunkás szülő Érettségizett szülő

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

0,0 0,0

0,1 0,1
0,2

0,2
0,3

0,30,4

0,40,5

Szakmunkásképző Érettségit adó középiskola

61 Lásd a 48. lábjegyzetben kifejtett érvet.
62 Jahoda�Lazarsfeld�Zeisel [1933] 76�77. o.
63 A lineáris valószínûségi modell korlátai miatt � az alsó (0-hoz közeli) és felsõ (1-hez közeli) valószí-

nûségi tartományban gondok lehetnek � predikcióinkat a 10�90 százalékos valószínûségi tartományon
belül tartjuk.
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van (mondjuk: három vagy négy gyermeket nevelnek), akkor a gyermekeik továbbtanu-
lási esélye 20 százalékkal alacsonyabb annál, mint amekkora akkor lenne, ha nem len-
nének szegények (lenne tisztességes állásuk), és 3-4 gyermek helyett csak 2 gyermeket
nevelnének. Ugyanez a kalkuláció az érettségizett, 3-4 gyermeket nevelõ, családok ese-
tében hasonló mértékû � 17�20 százalékos, jövedelemhatásra visszavezethetõ � esély-
romlást mutat ki.

A pénz tehát nagyon is számít a középiskolai továbbtaníttatási döntéseknél � leg-
alábbis abban a rendkívül alacsony jövedelemtartományban,64 amelyben a roma csalá-
dok többsége él. A roma fiatalok igen nagy részét a családjukat sújtó tartós szegénység
� mely a szülõk állástalanságának egyenes következménye � tartja vissza attól, hogy a
nyolc osztály elvégzése után továbbtanuljanak.

A szegénység rejtett csatornákon keresztül érvényesülõ hatásai –
a gyermek életkora, amikor az apa tartósan állás nélkül maradt

A roma népesség helyzetét a nyolcvanas évek vége óta súlyos és elhúzódó foglalkozta-
tási válság jellemzi. A családok elszegényedése � mint az imént is láttuk � súlyos követ-
kezményekkel jár a gyermekek továbbtanulási esélyeire nézve. Vajon milyen mérték-
ben nehezedik ez a teher a különbözõ életkorú gyermekekre? Számít-e az, hogy a csa-
ládfenntartó tartós állásvesztése és a család elszegényedése � ez a családot megrázó
sokk � milyen életkorban éri a gyermekeket? Ha ez a csapás a fiatalabb életkorban levõ
gyermekeket jobban sújtja, és ennek következtében az õ továbbtanulási esélyeiket erõ-
sebben rontja, mint idõsebbekét, akkor ebbõl arra következtethetünk, hogy a szegény-
ség nemcsak közvetlen pénzhiányként65 hat, hanem a család mûködésének rejtett belsõ
mechanizmusain keresztül is kifejti romboló hatását a gyermekekre. Vagyis a szegény
sorban élõ családok gyermekeinek továbbtanulási esélyeiben érvényesülõ igen jelentõs
jövedelemhatások a családok belsõ mûködési dinamikáján keresztül is hatnak. Ebben a
fejezetben megpróbáljuk ezeknek a mechanizmusoknak legalább a nyomait kimutatni.

A rendelkezésünkre álló adatok nem teszik lehetõvé, hogy részletes képet kaphas-
sunk a családok korábbi helyzetérõl. Azt azonban tudjuk, hogy a megfigyelés idõpont-
jában állás nélküli szülõknek mikor szûnt meg az utolsó tartós munkaviszonya. A tartós
munkaviszony mint a rendezett életmód és a hosszú távú tervezés biztosítéka fontos
szerepet játszik az általános iskoláskorú gyermekek fejlõdésében. Az elszegényedés s
még inkább az, ha a család elszegényedése már fiatalabb életkorától érinti a gyermeke-
ket, két oknál fogva csökkentheti a továbbtanulás esélyeit. Egyrészt: minél hosszabb

64 Hasonló következtetést fogalmaz meg Duncan és Brooks-Gunn az általuk összeállított, úttörõ jelentõ-
ségû tanulmánykötet (Duncan�Brooks-Gunn [1997]) összefoglaló fejezetében [1997a]. Bukodi [1999]
magyar adatokon szintén ezt mutatta ki: a szülõk anyagi erõforrásai elsõsorban arra hatnak, hogy a
szülõk továbbtaníttatják-e a nyolc osztály elvégzése után a gyermekeiket, a továbbtanulás csatornájá-
nak a megválasztásában (érettségi adó vagy szakképzõ intézmény) pedig inkább a �kulturális erõfor-
rások� különbségei számítanak (lásd Bukodi [1999] 2.1 és 2.2. ábra).

65 Vagyis nem csak arról van szó, hogy a család aktuális megélhetése miatt nincs mód a gyermekek
taníttatására. Lásd a 45. és a 46. lábjegyzetet.
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idõt tölt el a család a tartós állástalanságban, annál inkább leromlik a családot körülvevõ
tárgyi környezet, és annál inkább szétesik az életnek az a struktúrája, amely a rendsze-
res iskolába járáshoz és a tanuláshoz szükséges. Másrészt: minél fiatalabb életkorban éri
ez a csapás a gyermekeket, annál több és mélyebb erodáló hatást képes kifejteni szelle-
mi és érzelmi fejlõdésükre: a kisebb gyermekek így idõsebb társaikhoz képest sokkal
több hátrányt képesek felhalmozni addig az idõpontig, amikor majd a továbbtaníttatá-
sukról dönteni kell.

A mintánkban szereplõ potenciális továbbtanuló fiatalok a nyolcvanas évek végén, a
kilencvenes évek elején fejezték be az általános iskolát. A munkaképes korú roma férfi-
ak foglalkoztatása a nyolcvanas évek közepéig csaknem teljes volt, ám a rendszerváltás
okozta foglalkoztatási sokk eredményeként 40 százalék alá zuhant. Ebben a történetben
a romák szempontjából � sok egyéb körülmény mellett � az is különleges, hogy tömeges
kiszorulásuk a foglalkoztatásból már évekkel a rendszerváltás elõtt, a nyolcvanas évek
második felében megkezdõdött. Az általunk vizsgált potenciális továbbtanulók nagy
része általános iskolás volt akkor.

Az összefüggések könnyebb feltárása és az eredmények könnyebb értelmezhetõsége
érdekében az elemzéshez leszûkített és némileg más szerkezetû mintákat vizsgálunk.
A vizsgálat szempontjából kulcsfontosságú változó, hogy hány éves volt a gyermek, ami-
kor a szülõk utolsó tartós munkaviszonya megszûnt. Az elemzés természetes megfigye-
lési egysége itt nem a család, hanem a potenciális továbbtanuló fiatal. Az elemzés szint-
jét tehát áthelyeztük a családi mintákról egyéni gyermekmintákra, a roma mintát ezen
kívül leszûkítettük az 1993�1994. évi romafelvételre.66 Mivel a nõk foglalkoztatási élet-
pályáját a gyermekvállalás lényegesen befolyásolja, ezért az eredmények könnyebb ér-
telmezhetõsége érdekében a munkaviszony-megszûnések idõzítésének hatását csak az
apák esetében vizsgáljuk. A modell így értelemszerûen csak azokra fiatalokra terjed ki,
akik teljes családban élnek, és az édesapjuk nem foglalkoztatott. További lényeges tar-
talmi megszorítást jelent az, hogy az elemzést azokra a fiatalokra korlátozzuk, akik az
apjuk állásmegszûnésének évében a 6. és 17. életévük között voltak. Ez a korlátozás azt a
célt szolgálja, hogy a középiskolai továbbtanulás elõtti életciklus eseményeit azonosíthas-
suk. Mivel az elemzés a roma és országos továbbtanulási esélyeket egy szûkített sokaság-
ban vizsgálja, így egy speciális helyzetre alkalmazott �mélyfúrásnak� tekinthetõ.67

Az eredményeket a 8.9. táblázatban foglaltuk össze. Az eddigi modellekhez hason-
lóan elõször a nyers hatásokat becsüljük (a fiatalok aktuális életkorát természetesen itt is
kontrollálva), majd arra keressük a választ, hogy e nyers hatások milyen irányban és
mértékben változnak, ha az apa iskolai végzettségét, illetve a permanens jövedelem
mérhetõ � és a korábbi eredmények alapján jelentõs hatású � indikátorait is bevonjuk a
modellbe.

Az országos mintában sem a nyers, sem a kontrollált hatások nem szignifikánsak,
ezért a továbbiakban csakis a roma mintán kapott eredményeket ismertetjük. A roma
fiatalokat érintõ eredmények ezt mutatják: minél fiatalabb életkorban éri a gyermeket az

66 A mintával kapcsolatos részleteket lásd az adatokról szóló alfejezetben!
67 Minthogy szülõk foglalkoztatottsága negatív, a nem foglalkoztatott apák jelenléte pedig szintén inkább

negatív irányban függ össze a továbbtanulási esélyekkel (8.5. és 8.7. táblázat), ez a mélyfúrás eleve az
alacsonyabb továbbtanulási esélyû fiatalokat vizsgálja.
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apa állásmegszûnése, annál rosszabbak a gyermek késõbbi továbbtanulási esélyei. A nyers
összefüggés nemcsak statisztikailag szignifikáns, de igen erõs is (�3,4 százalék/korév).
Ha például a gyermeknek nem 15 éves, hanem már 10 éves életkorában kell szembesül-
nie azzal, hogy az apja tartósan állástalanná vált, akkor ez becslésünk szerint 17 száza-
lékkal fogja az õ késõbbi középiskolai továbbtanulási esélyeit csökkenteni. Emlékezte-
tõül: ez a különbség csaknem akkora, mint az érettségivel rendelkezõ és a legfeljebb
nyolc általánost végzett roma szülõk gyermekei közötti továbbtanulási esélykülönbség
(20 százalék � 8.4. táblázat). Ha az apa állásvesztése a gyermek késõbbi életkorában
következik be, akkor ez a körülmény kizárólag a szakmunkás iskolaformában fogja �
nagyjából hasonló nyers arány (+2,9 százalék/korév) szerint � növelni a továbbtanulási
valószínûségeket.

Mivel a gyermeknek az apa állásvesztésekor mért életkora korrelál az apa állásvesz-
tésének évével,68 felmerülhet a gyanú, hogy a mért hatás valamiféle nem megfigyelhetõ
heterogenitás következménye is lehet. E korreláció miatt elképzelhetõ, hogy ebben a
hatásban a nyolcvanas évek közepén már beindult leépítéseknek azt a vonását értük csak
tetten, hogy a vállalatok e korai stádiumban elõször a képzettség és munkamorál szem-

8.9. táblázat
Hány éves volt a gyermek, amikor az apa elveszítette az állását?

Roma minta Országos minta
Függõ változó

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3)

Nem tanul tovább �0,034 �0,025 �0,021 (�0,014) (�0,018) (�0,013) (�0,013)
Továbbtanul: szakmunkás 0,029 0,023 0,020 (0,013) (0,001) (0,004) (0,004)
Továbbtanul: érettségi (0,005) (0,002) (0,001) (0,002) 0,017 (0,009) (0,009)

Kontrollváltozók
A gyermek életkora,1994 X X X X X X X
Apa iskolai végzettsége X X X X X
Családszerkezet X X X
Tárgyi környezet X

Forrás: roma minta: 1993�1994. évi romafelvétel és 1996. évi továbbtanuló roma fiatalok; országos minta:
1997. második negyedévi KSH-munkaerõ-felvétel. A minták olyan, nyolc általánost befejezett, így potenci-
álisan továbbtanuló fiatalokból állnak, akik 1972 és 1979 között születtek, a megfigyeléskor együtt éltek az
apjukkal, az apa nem dolgozott a megfigyelés évében, és akkor veszttette el az állását, amikor a megfigyelés
alapjául szolgáló fiatal 6-17 éves volt. A táblázatot a 2. függelék F8.13. és F8.14. táblázatai alapján állítot-
tuk össze. Az együtthatók a (3) képlet által definiált lineáris valószínûségi modellek becsléseibõl származ-
nak. A zárójelben szereplõ együtthatók nem szignifikánsak 5 százalékos szinten. A standard hiba becslések
heteroszkedaszticitás esetén is konzisztensek.

68 Mint a 35. lábjegyzetben megmutattuk: a fiatalabb (6�11 éves) gyermekek esetében az apák átlagosan
öt évvel hamarabb (1986 ± 2 év) veszítették el az állásukat, mint a 12�16 évesek esetén (1991 ± 2
év). Ez az összefüggés erõs, de távolról sem tökéletes. A két ismérv egymástól függetlenül is hat.
Vagyis, amikor az életkorhatást mérjük, akkor az állásvesztések évének heterogenitásával is számolha-
tunk. Ez természetesen nagyon fontos. Ellenkezõ esetben ugyanis nem tudnánk megkülönböztetni,
hogy minek a hatását identifikáljuk: a gyermekek életkorának a hatását vagy a munkaerõpiacról való
kiszorulás évének a hatását.
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pontjából legkevésbé értékes munkaerõtõl szabadultak meg.69 Az apa iskolai végzettsé-
gét kontrolláló (2) modell azonban ellentmond ennek a feltételezésnek. Az apa iskolá-
zottságával ugyanis � sok egyéb tényezõ mellett � az apa munkaerejének a minõségét is
kontrolláljuk. A gyermeki életkor hatása ugyan e kibõvített modellben csökken valame-
lyest, ám továbbra is jelentõs marad. Nem arról van tehát szó, hogy a gyermek életkora
� mint az apa állásvesztésének évével korrelált változó � pusztán a családfenntartó nem
megfigyelt kvalitásainak indikátora, hanem arról, hogy a család egzisztenciájának össze-
omlása, ha fiatalabb életkorban éri a gyermekeket, nagyobb kárt okoz bennük (erõseb-
ben csökkenti késõbbi továbbtanulási esélyeiket), mintha idõsebb korban érné õket.70

A családszerkezeti változók bevonása mit sem változtat ezen a még mindig erõs (�2,1
százalék/korév ) összefüggésen.

A tárgyi környezetet változóinak bevonása azonban alapvetõen megváltoztatja a rele-
váns paraméterek értékét. E teljesnek tekinthetõ modellben (4) a hatás feloldódik a
tárgyi környezet változói által közvetített hatásokban. Ez a körülmény azonban nem-
hogy gyengítené, hanem éppenséggel erõsíti a fejezet elején felvetett hipotézis érvé-
nyességét. A tárgyi környezet változóinak � a család késõbbi idõpontban megmért tartós
szegénységének és belsõ dezintegrálódásának71 � közvetítõ hatása ugyanis arról tanús-
kodik, hogy egy korábbi életkorban elszenvedett sokk éppen azáltal hat kedvezõtlenül a
gyermek késõbbi továbbtanulási esélyeire, mert idõközben a család elszegényedik és/
vagy belülrõl szétesik.

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS TÁRSADALOMPOLITIKAI KÖVETKEZTETÉSEK72

Foglaljuk össze azt, ahová eljutottunk! A potenciálisan továbbtanuló roma fiatalokról
rendelkezésre álló adatok � úgy tûnik � megerõsítik azt az elõzetes hipotézisünket, mely
szerint a roma fiatalok továbbtaníttatásában a családok tartós szegénysége komoly vissza-
tartó erõt képvisel. Mivel a vizsgált fiatal kohorsz általános iskolás életkora éppen arra
az idõszakra esik, amikor a szülõk generációjában óriási mértékû állásvesztés követke-
zett be, erõs érvek szólnak amellett, hogy a roma fiatalok iskolai felzárkózási trendjé-
nek megtorpanásában, majd visszájára fordulásában a szüleiket sújtó mély és elhúzódó
foglalkoztatási válság egyenes következményét lássuk. Ezek a következmények intõ je-
lek a jövõre nézve: a nemzedékeket összekötõ progresszív továbbtaníttatási láncolat
most könnyen megszakadhat. Olyan relatív hátrányok halmozódtak fel újabban, me-
lyeknek következményeit nem lehet egykönnyen orvosolni.

69 Lásd errõl Fazekas�Köllõ [1990] 215�219. o.
70 Duncan és szerzõtársai [1998] a miénkhez képest jóval részletesebb longitudinális adatokon hasonló

összefüggést mutattak ki: ha a család szegénysége kis gyermekkorban sújtja a gyermekeket, akkor az
erõsebben rontja a középiskola késõbbi sikeres befejezésének esélyét, mintha ugyanez a hatás kamasz-
korukban éri õket.

71 Szegényes/nem szegényes, illetve elhanyagolt/nem elhanyagolt lakás.
72 Társadalompolitikai javaslataink megfogalmazásakor nagyon sokat tanultunk a Szilvási Lénával folyta-

tott gondolatébresztõ beszélgetésekbõl.
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A továbbtanulást a tartós szegénység két csatornán keresztül akadályozza. Egyrészt
közvetlenül, mint a családokat napi alkalmazkodási kényszerek elé állító pénzhiány,
másrészt a családok belsõ életét szétziláló tartós stressz. Ez utóbbi hatás fontosságáról
tanúskodnak azok a kvalitatív (és kvantitatív) beszámolók, amelyek hasonlóan nagy
társadalmi megrázkódtatásokat átélt családok helyzetének változásáról adnak hírt. Nem
kétséges, hogy a roma népesség � hazánkban és Közép-Kelet-Európa más országaiban is
� legalább olyan mélységû válságot élt meg, és él meg mind a mai napig, mint amekko-
rát a 20. század huszas�harmincas éveinek fordulóján Európában és Amerikában csalá-
dok milliói átéltek. Nem gondolhatjuk, hogy a romák gyermekeit ne érte volna ugyan-
olyan mértékû pusztítás, mint amit a Nagy Válság gyermekei átéltek.

Igen fontos, hogy jól értsük, mirõl is van szó, amikor a továbbtaníttatási döntésnél
nagy erõvel érvényesülõ jövedelemhatásokat értelmezzük. Az elemzés során is hangsú-
lyoztuk, és most is megismételjük: nem egy aktuális idõpontban rendelkezésre álló jö-
vedelemrõl, hanem a családok megélhetését tartósan biztosító permanens jövedelemrõl
van szó. E tartós jövedelem mögött a tartós foglalkoztatás és az élhetõ családi élet egész
univerzuma � a család életének belsõ rendezettsége, a perspektivikus tervezés lehetõsé-
ge, a gyermekeket is érõ pozitív stimulusok gazdagsága, a család belsõ harmóniájának
lehetõsége � áll. Gyermekvédelmi szakemberek köreiben közhely, de a közvélemény
számára talán nem eléggé nyilvánvaló73 egy sarkalatos igazság: a szülõ a gyermek fejlõ-
désének motorja. Minél fiatalabb a gyermek, annál inkább így van ez: a szülõ az, aki a
gyermek számára a külvilágot közvetíti; a szülõ a gyermek legfontosabb orientációs
pontja. A gyermek a szülõi mintákat követi, és a szülõi viselkedés közvetítésével átveszi
a külvilág pozitív és negatív impulzusait. Ha ezek az impulzusok megrendítik a szülõt és
a családot, megrendítik a gyermek belsõ világát is. A továbbtanulásról szóló döntés nem
14-15 éves életkorban születik meg. Addigra az már készen van a családon belül és a
gyermek fejében is. A tartós szegénység nyomása alatt nevelkedõ gyermek addigra
annyi hátrányt halmozhatott fel, amely még a továbbtanulás reményét is elveszi elõle.

Ezek az összefüggések rávilágítanak a gyakorlati teendõkre is. Megpróbáljuk pon-
tokba szedve felsorolni, ahogy mi látjuk a dolgot.

1. A nehéz körülmények között élõ gyermekeken nem lehet úgy segíteni, hogy köz-
ben a családjaikon ne segítenénk (Szilvási [2004]). Minden olyan szociálpolitikai beavat-
kozás, amely ezt az alapelvet figyelmen kívül hagyja, és nem törõdik a rászoruló gyermek
szüleivel, vagy egyenesen elutasítja õket, az bizonyos értelemben paradox intervenciót
hajt végre. Mivel a gyermeknek � mindenekelõtt a fiatal gyermeknek � elsõsorban
arra van szüksége, hogy szüleit biztonságot adó és megfelelõ orientációt nyújtó tá-
masznak lássa, a gyermek nem profitál sokat az olyan segítségnyújtásból, amely ehhez
az elengedhetetlenül fontos komplementer erõforráshoz nem képes õt hozzásegíteni.

2. A roma fiatalok tömeges továbbtanulása � ez az elengedhetetlenül fontos fordulat
� nem valósulhat meg mindaddig, amíg a magyar társadalompolitika határozott lépése-
ket nem tesz arra, hogy a roma családok többségét kivezesse a tartós szegénységbõl.

73 A társadalompolitika számára pedig egészen bizonyosan nem nyilvánvaló. Ugyanis ha az lenne, akkor
a társadalompolitika intézményei ügyelnének arra, hogy ezzel az alapelvvel összhangban levõ gyakor-
latot kövessenek.
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Mint az a korábbiakból is világosan következik, ez nem merülhet ki abban, hogy rend-
szertelen idõközönként munkával látja el õket, és alkalmi segélyeket osztogat nekik.
Tartós módon kell a családokat a munka világába visszavezetni. Mindaddig, amíg ez
nem megoldható, a segélyezésre is szükség van. A segélyeket azonban nem lehet rend-
szertelenül és önkényes módon a családoknak juttatni. A segélyezésnek normatív alap-
elveken és gyakorlaton kell nyugodnia. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a tartós
szegénységben élõ családokat filléres létfenntartási gondok is visszatarthatják attól, hogy
gyermekeiket taníttassák.74

3. A tartós szegénységben élõ családokat azonban alapvetõen azzal lehet megerõsíte-
ni, ha tartósan visszavezetjük õket a munka világába. A jelenlegi aktív munkaügyi poli-
tika és támogatási gyakorlat � fõként a romák esetében � ennek éppen az ellenkezõjét
teszi. A ma munkával rendelkezõ roma felnõttek közül minden ötödik olyan, aki �
éppen aktuális (1�4�5 hónapig tartó) � átmeneti jellegû munkáját valamilyen jóléti prog-
ramnak (közhasznú munkának, közmunkának vagy közcélú munkának) köszönheti. E fog-
lalkoztatási programok közös sajátossága, hogy nem emelik ki a romákat � és más mély-
szegénységben élõ embereket � a társadalomalatti lét viszonylataiból. Munkát adnak
nekik, de olyan társadalmi összefüggések közepette, amelyek � akarva-akaratlanul is �
hosszú távon megerõsítik mindazokat a belsõ tulajdonságokat és külsõ viszonylatokat,
amelyek újratermelik mindazt, ami miatt ezek az emberek támogatásra szorulnak. A sze-
génységben élõ romák � és más szegények is � leginkább attól szenvednek, hogy meg-
élhetési forrásaik rendszertelenek; hogy jövedelmük, amelybõl élnek, személyes mó-
don függ másoktól; hogy a társadalom intézményeivel szemben kiszolgáltatottak; to-
vábbá hogy a munka, amelyet végeznek, megalázónak számít a helyi társadalomban,
amelyben élnek. A jóléti foglalkoztatás formái pontosan leképezik ezeket a formákat:
rendszertelen és rövid távú munkákat kínálnak; tartósítják a segélyfüggést; megerõsítik
a hatóságokkal szembeni kiszolgáltatottságot; és a negatív társadalmi sztereotípiáknak
megfelelõ (megalázó) munkákra kényszerítik õket. Ennek épp az ellenkezõjére lenne
szükség: társadalmi integrációt biztosító tartalmas foglalkoztatási programokra, ame-
lyek � ha megfelelõ szakértelemmel mûködtetik õket � kivezetnek a társadalomalatti
létezés reménytelen világából.75 Ha ez a fordulat nem történik meg a foglalkoztatáspoli-
tikában, az oktatási programok sikere is roppant kérdéses lehet. Ennek hiányában ugyanis
a családok belsõ dezintegrációja továbbra is tartós hatással lesz a gyermekekre.

4. A szorosan vett oktatási és szociális programoknak is meg kell szívlelniük a csalá-
di kohézió fontosságára vonatkozó intelmeket. Az oktatási és szociális programok mû-
ködtetése közben nagy figyelmet kell fordítani a családok integritásának, a szülõi auto-
nómiának és kompetenciaérzésnek a megerõsítésére. A gyermeknek ugyanis elsõsorban
erre van szüksége. Ezen a területen is érvényes az alapelv: a gyermeknek nem lehet úgy

74 A családok helyzetét anyagilag legalább annyira meg kell erõsíteni, hogy ne szoruljanak rá, hogy
gyermekeik is dolgozzanak. (lásd ezzel összefüggésben a 45. és 46. lábjegyzetet). Már csak ezért sem
szabad a nagyon alacsony jövedelembõl élõ családok számára juttatandó segélyek megadását helyi
mérlegelésre bízni.

75 Lásd errõl a jelen kötet 6. tanulmányának 198�199. oldalát.
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segíteni, hogy közben családjuknak, szüleiknek ne segítenénk. A kompetens és haté-
kony segítségnyújtás elképzelhetetlen a szülõ aktív részvétele76 nélkül. Ez csak úgy
lehetséges, ha tisztelik és partnernek77 tekintik a szülõt, és ha részvételének értelmes és
tartalmas formát adnak.

*

Látszólag messzire kerültünk eredeti témánktól. A továbbtanulástól, a szegénységen át
eljutottunk a társadalompolitika nagy kérdéseihez. Ez nem véletlen. A továbbtanulás
nemcsak az érintett családok és az érintett fiatalok ügye. Az egész társadalom ügye.
Nemcsak a családoktól és gyermekeiktõl kell elvárni, hogy megfelelõ választ tudjanak
adni a modern világ kihívásaira, a társadalompolitikának is fel kell nõnie ehhez a nagy
feladathoz. Neki is modernnek kell lennie végre: �modernnek, mindenestül!�
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kerülhetnek 3 éves kortól óvodába, és azért járnak késõbb is rendszertelenül, mert az óvoda és a szülõk
kölcsönösen bizalmatlanok egymással. A szülõk, akik többnyire nem jártak óvodába, attól félnek,
hogy gyermekeik egy idegen, ellenséges világba csöppennek, ahol lenézés és hátrányos megkülönböz-
tetés lesz a részük, az óvoda pedig attól, hogy ezek a gyermekek majd olyan problémákat okoznak,
amelyekkel képtelen lesz megbirkózni. Így aztán a szülõ nem erõlteti a beíratást vagy a rendszeres
óvodába járást, és az óvoda sem tesz semmit annak érdekében, hogy ez ne így legyen.� (13. o.)

77 A romákat érintõ szociális és oktatási programok például nem attól lesznek szakmailag kompetensek,
hogy e programokat mûködtetõ szakmák képviselõit bevezetjük a roma népismeret és folklór rejtelme-
ibe, hanem attól, ha a segítõ szakmák ifjú képviselõit megtanítjuk arra, hogy a romákat sújtó valódi
bajokról � a szegénységrõl, az elõítéletrõl, a diszkriminációtól, a szegregációról � a családokkal õszin-
tén és nyíltan lehet és kell beszélniük; s hogy nem azzal tudják klienseiket e bajoktól megóvni, ha
szemérmesen hallgatnak ezekrõl, hanem ha úgy végzik a dolgukat, hogy közben klienseiket partnernek
tekintik, elfogadják és tisztelik õket (Szilvási [2005]).
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FÜGGELÉK

1. Az összevont roma minta részletes leírása

A roma minta alapja MTA Szociológiai Intézetének 1993�194. évi reprezentatív roma-
felvétele. A felvétel országosan reprezentatív, ám a 2200 háztartásból álló minta éppen
a továbbtanulás ritka volta miatt önmagában nem alkalmas a probléma részletes elemzésé-
re. Összesen valamivel több, mint 800 olyan család van a mintában, ahol él általános
iskolát befejezett fiatal, és ezek közül alig 60 családban van érettségizett vagy érettségit
adó középiskolában tanuló fiatal. Ez nem ad elegendõ számú megfigyelést ahhoz, hogy
részletes elemzéseket végezzünk a középiskolai továbbtanulásról.

A probléma megoldása céljából 1996 folyamán külön felvételt készítettünk a tovább-
tanuló roma fiatalok családjai körében.78 A részletes elemzésekhez az 1993�1994. évi
országosan reprezentatív cigányvizsgálatból és az 1996. évi továbbtanuló roma fiatalok-
ról készített felvételbõl létrehozott egységes adatbázist használtuk. A továbbtanuló fel-
vételben a családok egészérõl gyûjtöttünk információkat, a reprezentatív vizsgálattal
összehasonlítható módon. A felvételek kérdéseinek kompatibilitását segítette, hogy mind-
két kérdezést ugyanaz a szervezet (a Szonda Ipsos) végezte. A felvétel a roma fiatalok
továbbtanulását támogató ösztöndíjban részesülõ vagy ilyen támogatásra jelentkezõ fia-
talok 1000 fõs mintáján alapult. Ez a minta természetesen nem tekinthetõ reprezentatív-
nak a továbbtanuló roma fiatalokra: nincs okunk azt gondolni, hogy mindenki jelentke-
zik ösztöndíj-támogatásra. A továbbtanuló-minta családjait ezért az országosan repre-
zentatív minta családjainak megoszlása alapján átsúlyoztuk, és így vontuk össze a mindkét
felvételben szereplõ információkat.

Az elemzés során a roma családokra koncentráltunk, ahol � szüleivel, nevelõszülei-
vel, esetleg hétköznapokon tõlük távol, kollégiumban � él legalább egy, 15�25 év kö-
zötti, a általános iskola nyolcadik osztályát elvégzett fiatal. E fiatalok jelentik ugyanis a
továbbtanuló vagy potenciálisan továbbtanuló népességet. A szülõkkel való együtt élést
azért kellett megkövetelnünk, hogy megfelelõ információink legyenek a családról. A sú-
lyozáshoz a követelményeknek megfelelõ családokat nyolc típusba soroltuk. Azokat,
ahol egyetlen 15�25 éves, legalább nyolc általánost végzett fiatal él, három csoportba
osztottuk aszerint, hogy az illetõ nyolc általánost végzett (1. típus), szakmunkásképzõbe
jár vagy azt végzett (2. típus), illetve középiskolai tanuló vagy azt végzett-e (3. típus).
A több fiatallal rendelkezõ családokat négy csoportra osztottuk: ahol egyikük sem tanult
tovább (4. típus), ahol egyvalaki továbbtanult szakmunkásképzõben � jelenleg szak-
munkásképzõs, vagy már befejezte �, a többiek pedig nem tanultak tovább (5. típus),
ahol egyvalaki továbbtanult középiskolában, a többiek pedig nem tanultak tovább (6. tí-
pus), ahol szakmunkásképzõben többen is, középiskolában azonban senki sem tanult

78 A felvételt a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium és a Magyarországi Nemzetiségi és Etnikai
Kisebbségekért Közalapítvány támogatta.
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F8.1. táblázat
Az elemzésre alkalmas minta típusok szerinti megoszlása
(nyers, súlyozatlan esetszámok)

Az eredeti minta
A család típusa

reprezentatív továbbtanuló
Összesen

Egy fiatal, nyolcosztályos végzettségû 343 � 343
Egy fiatal, szakmunkásképzõs 106 154 260
Egy fiatal, középiskolás 24 251 275
Több fiatal, mind nyolcosztályos végzettségû 223 � 223
Több fiatal, egy szakmunkásképzõs 69 100 169
Több fiatal, egy középiskolás 24 150 174
Több fiatal, több szakmunkásképzõs 35 47 82
Több fiatal, több továbbtanuló, legalább

egy középiskolás 16 135 151

Összesen 840 837 1677

Összevont tipológia szerint

Nincs továbbtanuló 566 � 566
Van szakmunkás továbbtanuló 210 301 511
Van középfokon továbbtanuló 64 536 600

Összesen 840 837 1677

tovább (7. típus). Végül külön csoportba soroltuk azokat a családokat, ahol többen is
továbbtanultak, s legalább egyikük középiskolában (8. típus).

A több fiatallal rendelkezõ családok részletes tipizálására azért volt szükség, mert
nem zárhattuk ki, hogy az ösztöndíjas mintában eltérõk a családok átlagos taníttatási
stratégiái. Erre utal az is, hogy a reprezentatív felvételben annak a valószínûsége, hogy
egy család taníttatja egy másik gyermekét is, ha már egyet taníttat, 0,37, míg ugyanez a
valószínûség a továbbtanulókat tartalmazó mintánkban 0,42. Ezek az eltérések nem túl
jelentõsek, de statisztikailag szignifikánsak, ráadásul valamivel nagyobbak tûnnek, ha az
érettségit adó középiskolákba irányuló továbbtanulást vizsgáljuk. A súlyozást magát a
továbbtanulási típusokon belül településtípusok szerint is megbontottuk. Ennek legfõbb
oka az, hogy az eltérõ településtípusokban, különösen Budapest esetében nem elhanya-
golható eltérések vannak a családok jellemzõi tekintetében. Az 1993�1994. évi repre-
zentatív romafelvétel mintáját � pontosabban azt a családi almintáját, ahol éltek 15�25
éves, legalább nyolc általánost végzett fiatalok � a fentiek értelmében 32 osztályba
soroltuk: a továbbtanulási típusok szerint nyolc, és településtípus szerint négy (Buda-
pest, megyeközpontok, egyéb városok, községek) kategóriába. Az 1996. évi továbbta-
nuló roma fiatalokról készített felvételben a kritériumoknak megfelelõ családokat ugyan-
ezen csoportokba soroltuk be (kivéve természetesen a tovább nem tanulókat).

A kategóriák meghatározása után a reprezentatív minta súlyozott esetszámait kellett
elõállítanunk, a továbbtanuló minta eseteit is hozzávéve. Az ilyen közös kategóriákban
minden megfigyelés azonos súlyt kapott, függetlenül attól, hogy melyik adatbázisból
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származott. Az így elõállított családi adatbázisnak összesen 1677 megfigyelése lett,
amely fele-fele arányban származott a két mintából (840 a reprezentatívból, 837 a to-
vábbtanulóból). A típusok szerinti megoszlást az F8.1. táblázat mutatja be.

2. Részletes regressziós eredmények

A következõ táblázatok a 8.4�8.7. és 8.9. táblázatokban szereplõ modellek részletes
eredményeit mutatják be. A becslések a (3) formula által definiált lineáris valószínûségi
modellekbõl származnak. A standard hibára vonatkozó becslések heteroszkedaszticitás
esetén is konzisztensek. A lineáris valószínûségi modellekben az R2 értelmetlen mutató,
ezért nem közöljük.

F8.2. táblázat
Az F8.4–F8.12. táblázatokban szereplõ változók leírása

Függõ változók
S0 1, ha a családban nincs továbbtanuló fiatal; 0 egyébként
S1 1, ha a családban van legalább egy szakmunkásképzõben vagy

szakiskolában továbbtanuló fiatal, de nincs érettségit adó középiskolában
továbbtanuló fiatal; 0 egyébként

S2 1, ha a családban van legalább egy érettségit adó középiskolában
továbbtanuló fiatal; 0 egyébként

Magyarázó változók
imax_8alatt Szülõ (szülõk közül az iskolázottabb) iskolai végzettsége nyolc általános alatt
(ref) Szülõ (szülõk közül az iskolázottabb) iskolai végzettsége nyolc általános
imax_szi Szülõ (szülõk közül az iskolázottabb) iskolai végzettsége

szakmunkásképzõ/szakiskola
imax_koz Szülõ (szülõk közül az iskolázottabb) iskolai végzettsége érettségi
imax_fel Szülõ (szülõk közül az iskolázottabb) iskolai végzettsége felsõfok
Szul_dolg Szülõ foglalkoztatott (legalább az egyik)
Bp Budapest
Megyesz Megyeszékhely
Varos Város
Kozs_nemelsz Nem elszigetelt község
(ref) Elszigetelt község
(ref) A családban élõ eltartott gyermekek száma: 2 vagy kevesebb
gysz3 A családban élõ eltartott gyermekek száma: 3
gysz4 A családban élõ eltartott gyermekek száma: 4
gysz5 A családban élõ eltartott gyermekek száma: 5 vagy több
vanapa Apa a családdal él
max_kor Apa, anya közül az idõsebb életkora
korny_szegrc Lakóhelyen szinte kizárólag romák élnek
korny_ctelep Lakóhely cigánytelep
lakas_szeg A lakás szegényes
lakas_elh A lakás elhanyagolt, rendetlen
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A modelleket, ahol lehet, egyaránt becsüljük a roma és az országos mintán. A roma
minta forrása az 1993�1994. évi reprezentatív romafelvétel és az 1996. évi továbbtanu-
ló roma fiatalokról készített felvétel. Az országos minta forrása az 1997. évi KSH
munkaerõ-felvétel második negyedéves hulláma.

A 8.4�8.7. táblázatokban közölt becslések részleteit az F8.4�F8.12. táblázatok mu-
tatják. Az ezekhez használt minták olyan családokból állnak, ahol élt legalább egy,
nyolc osztályt végzett, potenciálisan továbbtanuló fiatal. A változókat az F8.2. táblázat
mutatja be.

A 8.9. táblázatban közölt becslések részleteit az F8.13�F8.14. táblázatok mutatják.
Az ezekhez használt minták olyan, nyolc osztályt végzett, potenciálisan továbbtanuló
fiatalokból állnak, akik 1972 és 1979 között születtek, a megfigyelés idõpontjában együtt
éltek az apjukkal, az apa nem dolgozott a megfigyelés évében, és akkor vesztette el az
állását, amikor a megfigyelés alapjául szolgáló fiatal 6�17 éves volt. A változókat az
F8.3. táblázat mutatja be.

F8.3. táblázat
Az F8.13–F8.14. táblázatokban szereplõ változók leírása

Függõ változók
S0 1, ha a fiatal nem tanult tovább; 0 egyébként
S1 1, ha a fiatal szakmunkásképzõben vagy szakiskolában tanult tovább; 0

egyébként
S2 1, ha a fiatal érettségit adó középiskolában tanult tovább; 0 egyébként

Magyarázó változók:
ap_nd_kor A megfigyelés tárgyát képezõ fiatal életkora akkor, amikor az apa

elveszítette az állását
Kor A megfigyelés tárgyát képezõ fiatal életkora a megfigyelés évében
ap_8a Az apa nyolc általánosnál alacsonyabb végzettségû
ap_8 Az apa nyolc általános végzettségû
(ref) Az apa nyolc általánosnál magasabb végzettségû
(ref) A családban élõ eltartott gyermekek száma: 2 vagy kevesebb
gysz3 A családban élõ eltartott gyermekek száma: 3
gysz4 A családban élõ eltartott gyermekek száma: 4
lakas_szeg A lakás szegényes
lakas_elh A lakás elhanyagolt, rendetlen
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9. ÁLTALÁNOS ISKOLAI
SZEGREGÁCIÓ
Okok és következmények

Társszerzõ: Kézdi Gábor

BEVEZETÕ

Ez a tanulmány azt vizsgálja, miként erõsíti fel a magyar iskolarendszer az iskolai
szegregáció mechanizmusai révén a társadalmi egyenlõtlenségeket. Az iskolai szegre-
gáció � alacsony státusú családok gyermekeinek lakóhelyi elkülönülésük mértékét meg-
haladó elõfordulása bizonyos típusú iskolákban vagy egy iskolán belül bizonyos típusú
osztályokban � igen sokféle társadalmi mechanizmus következménye lehet. Mi két jel-
legzetes mechanizmus elemzésére összpontosítunk: megvizsgáljuk, hogyan jöhet létre a
szegregáció az iskolafenntartó adminisztratív kezdeményezésébõl, és azt is, miként jö-
het létre mindenfajta adminisztratív beavatkozás nélkül, decentralizált módon, a szabad
iskolaválasztás magyarországi rendszerének mûködése következtében.

Elõször egy konkrét példán, a jászladányi iskolaszétválasztás esetén mutatjuk be az
adminisztratív kezdeményezésû elkülönített oktatás mechanizmusát. A jászladányi eset
jelentõsége abban áll, hogy az egész ország figyelmét felhívta egy másfél évtizede or-
szágos méretekben zajló drámai folyamatra: a roma gyerekek növekvõ mértékû általá-
nos iskolai szegregációjára.1 A jelenség azonban messze túlmutat a roma gyermekek
etnikai alapon történõ iskolai szegregálásának � egyébként igen súlyos � problémáján.
A tágabb probléma az alacsony társadalmi státusú és tanulási nehézségekkel küszködõ
gyermekek fokozódó iskolai elkülönítése Magyarországon.2 A roma gyerekek iskolai
szegregációja e tágabb probléma részét képezi. A jászladányi iskolaszétválasztás esete
azonban olyannyira nyíltan mutatja a felek érdekeit, hogy szinte laboratóriumi körülmé-
nyeket biztosít a szegregáció mechanizmusainak és várható következményeinek a tanul-
mányozásához.3

1 Kemény István, Havas Gábor és Liskó Ilona 1999. és 2004. évi iskolai szegregációkutatásai meggyõzõ
bizonyítékokkal szolgálnak errõl (Havas�Kemény�Liskó [2002]), Havas�Liskó [2004]. A roma tanu-
lók iskolai szegregációjával és alacsony minõségû oktatásával kapcsolatban a hazai eredményekkel
teljesen egybevágó eredményekre jutott Romániában Mihai Surdu egy, az ország falusi iskoláira kiter-
jedõ, 1998. évi reprezentatív adatfelvételre támaszkodva: Surdu [2001], [2002].

2 Lásd errõl például Nahalka [1998] írását!
3 A jászladányi esetet pusztán a szemléltetés céljából használjuk. Nem ennek a tanulmánynak a feladata,
hogy ezt a konkrét esetet minden részletére kiterjedõen végigelemezze. Annál is inkább, mivel az eset
olyan mértékig a politika fókuszába került, hogy a történet kimenetele valószínûleg eltér majd a kevés-
bé fókuszált, de alapjában hasonló történetek kimenetelétõl. Az eset konkrét részleteirõl jó áttekintést
ad: Nyíri�Orosz [2003] és Messing [2004].
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Érveinket elsõsorban a közgazdaságtan elméletére és a rendelkezésre álló nemzetkö-
zi kutatási eredményekre támaszkodva fejtjük ki. A hazai tapasztalatok értékelésére is
kitérünk, jóllehet a problémák módszeres elemzésére nem állnak rendelkezésre megfe-
lelõ adatok. A hozzáférhetõ hazai adatok inkább csak fõbb érveink illusztratív alátá-
masztását teszik lehetõvé. Legfontosabb következtetésünk így hangzik: a szegregált is-
kolarendszer � bármilyen mechanizmus hozza létre � jelentõs hatással van a tanulók
fejlõdésére. Az alacsonyabb társadalmi státusú családok gyermekeinek iskolai szegre-
gációja és jellegzetes iskoláinak leromló oktatási színvonala közti összefüggés nem eset-
leges, hanem törvényszerû. Egy erõsen szegregált iskolarendszerben az egyébként is
hátrányos helyzetû gyermekek elkerülhetetlenül gyengébb minõségû oktatásban része-
sülnek, mint egy kevésbé szegregált iskolarendszer keretei között.

Az alacsony státusú társadalmi csoportok (szegény, iskolázatlan, állástalan szülõk)
gyermekeinek iskolai szegregációja döntõen nem közvetlenül, a család szociális hátrá-
nyai miatt érinti hátrányosan e gyermekeket, hanem a családi háttér és a gyermek vár-
ható tanulmányi sikeressége közti szoros korreláció következtében. A család hátrányos
társadalmi helyzete és a gyermek tanulási problémáinak várható gyakorisága közötti
szoros összefüggés világszerte megfigyelhetõ jelenség; a szegénység generációk közötti
továbbörökítésének egyik domináns mechanizmusát képviseli. Az összefüggés bonyo-
lult oksági mechanizmusait4 jelen tanulmány keretei között nem elemezzük. Megelég-
szünk azzal, hogy statisztikai tényként kezeljük, hogy az alacsonyabb társadalmi státusú
családok gyermekei (illetve a roma családok gyermekei) középosztálybeli társaiknál
átlagosan nagyobb nehézségekkel kezdik az általános iskolát: iskolával konform készsé-
geik és diszpozícióik a társadalom átlagánál többnyire alacsonyabb szinten állnak. Eb-
bõl a széles körben megfigyelhetõ jelenségbõl vonunk le következtetéseket a szegény
családok gyermekeinek iskolai szegregációját illetõen. E következmények közül minde-
nekelõtt azt hangsúlyozzuk, hogy a szegény, illetve iskolázatlan szülõk (vagy a roma
származású szegény és iskolázatlan szülõk) gyermekeinek elkülönített oktatása egyszer-
smind valamilyen mértékû képesség szerinti szelekciót (szegregációt) is bevisz az okta-
tás rendszerébe. Ha egy iskolarendszer erõsen szelektív, a képesség szerinti szegregáció
mindenképpen fontos része lesz a történetnek � akár azért, mert mechanizmusai közvet-
lenül a képességek szerint szelektálnak, akár azért, mert a társadalmi vagy etnikai szem-
pontok szerinti szelekció elkerülhetetlenül magával hozza a képesség szerinti szelekciót
is. A szegregáció súlyos társadalmi következményeit alapvetõen errõl a kiindulópontról
fogjuk felfejteni.

Az iskolai szegregáció így egy bizonyos nézõpontból nem más, mint a tanulási prob-
lémák kumulálódása egy iskolában vagy osztályteremben. A tanulási problémákkal küsz-
ködõ gyermekek egy iskolában, illetve egy osztályteremben való összesûrítése több
oknál fogva is odavezet, hogy a szegregált módon oktatott gyermekek számára juttatott
iskolai szolgáltatások minõsége leromlik.

4 Bernstein [1971], [1974], Bernstein�Henderson [1973], Pap�Pléh [1972a], [1972b], Réger [1990],
[1995], Mayer [1997], Smith�Brooks-Gunn�Klebanov [1997], Chase-Lansdale�Gordon�Brooks-Gunn�
Klebanov [1997], Bradley�Corwyn�McAdoo�Coll [2001a], [2001b], Bradley�Corwyn [2002], Linver�
Brooks-Gunn�Kohen [2002], Carneiro�Heckman�Masterov [2003], Kan�Tsai [2005].
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Az egyik tényezõ a kortárs csoport hatása: a gyermekek motiváltságát jelentõs mérték-
ben befolyásolják a többiek valós vagy vélt elvárásai. Egy másik, talán még fontosabb
tényezõ az, hogy a hátrányos helyzetû (és rosszabb képességû) gyermekek arányának
növekedésével csökken az oktatás színvonala is. Ennek az az oka, hogy a tanulási nehéz-
ségekkel küszködõ diákokkal nehezebb, költségesebb foglalkozni, és e pluszköltségeket
Magyarországon nem térítik meg az iskolarendszeren belüli ösztönzõk. A szegregált is-
kolákban egyrészt a tanári erõforrások (az idõ, a figyelem és a szakértelem) a megol-
dandó pedagógiai feladatok mennyiségéhez képest az átlagnál szûkösebbek; másrészt
pedig a jobb alternatívákkal rendelkezõ (többnyire jobb) tanárok számára nem kifizetõ-
dõ megmaradni ezeken az álláshelyeken. A szegregált iskolák tanulói így sokat veszíte-
nek, hiszen � mint azt a legújabb kutatási eredmények alapján bemutatjuk � a minõségi
pedagógiai szolgáltatások meghatározó jelentõségûek a tanulók fejlõdése szempontjából.

A jászladányi eset kirívó abból a szempontból, hogy a szegregációs törekvéseket az
iskolafenntartó önkormányzat adminisztratív beavatkozással segítette. Az általános isko-
lák szegregálódási folyamata, vagyis a tanulók származás és képességek szerinti elkülönü-
lése azonban aktív adminisztratív beavatkozás nélkül is felerõsödött a rendszerváltás utáni
Magyarországon. A szabaddá vált iskolaválasztás következtében Magyarországon min-
den szülõnek elvi lehetõsége nyílt arra, hogy � a költözési költségek vállalása nélkül �
átvigye a gyermekét és a gyermeke után járó oktatási jogosítványt (a �fejkvótát�) a neki
jobban megfelelõ oktatási intézménybe. Az iskolák pedig � körzeti kötelezettségeiken
felül � szabadon dönthetnek arról, kit vesznek fel, és kit nem. Az elvileg hasonló iskoláz-
tatási lehetõségû családok azonban nagyon is különböznek egymástól a jobb iskolába járás
relatív költségei és várható haszna tekintetében. Az iskolák sem egyenlõ eséllyel indulnak
a több és jobb diák megszerzéséért folytatott versenyben. Ebben a helyzetben a jobb
körülmények között élõ családok gyermekei jobb iskolákba, a rosszabbaké rosszabb isko-
lákba kerülnek. Mindez a jászladányihoz hasonló adminisztratív beavatkozások nélkül,
pusztán az adott intézményrendszer és a résztvevõk érdekei, információi és lehetõségei
által vezérelt decentralizált allokáció következményeként jön létre. Úgy gondoljuk, ez az
egyik jellegzetes út, amelyen keresztül a hazai iskolarendszer felnagyítja a társadalmi
egyenlõtlenségeket, és biztosítja azok generációkon átívelõ továbbörökítését.

A különbözõ társadalmi csoportok egyenlõtlen lakóhelyi eloszlása miatt elkerülhetet-
len az iskolák társadalmi és etnikai összetételének egyenlõtlensége akkor is, ha minden-
kinek a körzeti iskolába kell járnia. A szabad iskolaválasztás és az iskolák nagyobb
felvételi szabadsága bár felerõsíti ezeket az egyenlõtlenségeket, növeli az iskolák közöt-
ti versenyt, ami a tanulói teljesítmények és az iskolák gazdálkodása szempontjából elõ-
nyös is lehet. A nemzetközi tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a szabad iskolavá-
lasztás univerzálissá tett rendszere � mely világszerte igen ritka példa � általában nem
növeli kimutathatóan az átlagos színvonalat, az egyenlõtlenséget viszont roppant mér-
tékben felerõsíti. A szakma jelenlegi álláspontja ezért az, hogy az iskolák közötti ver-
seny esetleges jótékony hatásait többnyire szabályozott körülmények mellett, célzott
utalványprogramok keretei között képes kifejteni: ügyelni kell rá, hogy a megnövekedett
választási lehetõségekkel a legrászorultabbak is élhessenek.

A rendelkezésünkre álló adatok nem teszik lehetõvé, hogy az itt vázolt folyamatokat
és hatásmechanizmusokat a hazai kontextusban kielégítõ módon feltárjuk. A kevés ren-
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delkezésünkre álló adat azonban alátámasztja a szegregálódási folyamatok felerõsödését
Magyarországon. Ugyanakkor az is jól látható, hogy Magyarországon az OECD-orszá-
gokhoz képest kirívóan erõs az összefüggés a gyermekek iskolai teljesítménye és társa-
dalmi háttere között. Az ingázó általános iskolások 2001. évi népszámlálásbeli adatai-
nak és Miskolc város iskolaszintû adatainak valamivel részletesebb elemzése néhány
más olyan tényt is felszínre hoz, amely alátámasztja a gondolatmenetünket. E jelensé-
gek, ha nem is bizonyítják, kivétel nélkül összhangban állnak érvelésünkkel.

Az iskolai szegregálódás folyamatát azért tartjuk problematikusnak, mert nagymér-
tékben felerõsíti az öröklött társadalmi egyenlõtlenségeket, és ezt mind hatékonysági,
mind morális szempontból negatívnak tartjuk. A jelenség különösen aggasztó, ha etni-
kai dimenziók mentén, a többség számára külsõ jegyek alapján megkülönböztethetõ
kisebbség rovására történik. Az adminisztratív úton támogatott szegregáció ellen fel
lehet lépni adminisztratív eszközökkel, a spontán folyamatokat azonban jóval nehezebb
visszafordítani. Az ország hosszú távú fejlõdését és a hátrányos helyzetû kisebbségek
sorsát szívén viselõ társadalompolitikának azonban meg kell találnia a módját, hogy az
iskolai szegregáció negatív hatásait, amennyire lehet, mérsékelje.

A tanulmány felépítése a következõ. Elõször a jászladányi esetet felhasználva, bemu-
tatjuk, hogyan vezet az etnikai alapú megosztás képességek szerint megosztáshoz, és
megfordítva, a tanulási nehézségekkel küszködõk szegregálása etnikai szegregációhoz.
Ezután részletesen tárgyaljuk a legújabb nemzetközi tapasztalatokat, amelyek azt bizo-
nyítják, hogy az iskolai körülményeknek, elsõsorban pedig a pedagógusi munkának
meghatározó hatása van a tanulók fejlõdésére. Ezután amellett érvelünk, hogy a képes-
ségek szerinti elkülönülésnek hatása van a pedagógusi munka minõségére, amennyiben
nem díjazzák a tanárokat megfelelõen a nehezebb és kevesebb sikerélményt nyújtó fel-
adatokért. A továbbiakban bemutatjuk, hogy a szabad iskolaválasztás magyarországi
rendszere hogyan vezet decentralizált módon a képességek és társadalmi háttér szerinti
szegregálódáshoz. Majd kitérünk a szabad iskolaválasztás és az utalványrendszerek nem-
zetközi tapasztalataira. Végül a rendelkezésre álló adatok segítségével megmutatjuk,
hogy a magyarországi folyamatok összhangban vannak mindazzal, amit nemzetközi
tapasztalatok, illetve elméleti megfontolások alapján várhatnánk. Az utolsó alfejezetben
összefoglaljuk fõbb mondanivalónkat, és néhány gondolat erejéig kitérünk a társada-
lompolitika lehetõségeire.

AZ ISKOLAI SZEGREGÁCIÓ ADMINISZTRATÍV MECHANIZMUSA –
A JÁSZLADÁNYI ISKOLAMEGOSZTÁS MODELLJE

Az esettanulmány hátteréül szolgáló történet azzal kezdõdött, hogy Jászladány nagyköz-
ség polgármestere javaslatot tett egy alapítványi iskola létesítésére. Az új iskola célját
abban jelölte meg, hogy ezáltal biztosítsák a község tehetségesebb gyermekeinek meg-
felelõ színvonalú oktatását, és lefékezzék azt a kedvezõtlen tendenciát, hogy az igénye-
sebb szülõk egy része gyermekeit a község egyetlen állami iskolájából más településre
viszi. Mindezeknek a problémáknak a megoldása � a polgármester javaslata szerint �
az, ha az önkormányzati iskola egy részét egy vezetõ köré szervezõdõ pedagógusi cso-
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port rendelkezésére bocsátják magániskola létesítésére, míg az önkormányzati iskolá-
ban tovább folyik azoknak az oktatása, akik a polgármester szerint nem képesek lépést
tartani a többiekkel. E lemaradásra ítélt tanulók jelentõs része roma. A történet ettõl
kezdve oktatásügyi és etnikai konfliktussá terebélyesedett: a roma közösség ezt a cigány
gyerekek iskolai szegregálására irányuló kísérletként értékelte, és fellépett vele szem-
ben minden lehetséges alkotmányos fórumon, Az iskolaszétválasztás kezdeményezõi
pedig � a helyi nem cigány többség gyermekeinek oktatási érdekeire hivatkozva és az
alkotmányos és jogi feltételek bizonytalanságait kihasználva � igyekeztek kész helyzetet
teremteni, és beindítani a képzést a korábbi közös állami iskoláról leválasztott alapítvá-
nyi, de alapvetõen állami normatívából finanszírozott iskolában.5

Az alábbiakban egy egyszerû számpéldán bemutatjuk, hogy miként vezet etnikai és
képesség szerint szegregációhoz az iskolaszétválasztás. A modell képet ad a folyamatok
mértékérõl, és bemutatja, hogyan jár együtt az etnikai és a képességek szerinti szegre-
gáció, ha a kisebbségi tanulóknak az átlagosnál nagyobb aránya küzd tanulási nehézsé-
gekkel.

A modell alapjául szolgáló település általános iskolájába négyszáz gyerek jár. A gye-
rekek egyenletesen oszlanak el: mind a nyolc évfolyamon 50 gyerek van. Az egyszerû-
ség kedvéért feltesszük, hogy mindegyik évfolyam hasonlóan oszlik meg roma és nem
roma, illetve jól és rosszul tanuló gyerekekre. A nem roma közösségen belül 80 száza-
lék a jól tanuló és 20 százalék a tanulási problémákkal küszködõ gyerekek aránya, a
romáknál ezek az arányok 50-50 százalék. A roma gyermekek száma kisebb, mint a
nem romáké (9.1. táblázat). Õk alkotják a kisebbséget. Hátrányos helyzetük a tanulási
problémákkal küszködõ gyermekek nagyobb arányában ölt testet.

9.1. táblázat
Az évfolyam megoszlása etnikai hovatartozás és tanulási teljesítmény szerint

Tanulói Roma tanulók Nem roma tanulók A teljes évfolyam

teljesítmény fõ százalék fõ százalék fõ százalék

Jó 10 50 24 80 34 68
Rossz 10 50 6 20 16 32
Együtt 20 100 30 100 50 100

5 Minthogy nem vagyunk jogászok, nem tekintjük feladatunknak azt, hogy az esetet alkotmányos és jogi
szempontból elemezzük. Bármi lesz is végül a konkrét ügy kimenetele, az eset fordulópontnak tekint-
hetõ a hazai iskolaügyben és romapolitikában, hiszen az ország egészének nyilvánossága elõtt tûzte a
politika és az oktatásügy napirendjére ezt az igen kényes problémát. Nem lehetetlen, hogy a jászladányi
eset hasonló szerepet fog betölteni a magyarországi iskolaügyben és romapolitikában, mint az 1954.
évi híres �Brown kontra Topeka város oktatási hivatala� ügy az Egyesült Államokban, ahol egy Brown
nevû fekete állampolgár beperelte a Kansas állambeli Topeka város oktatási hatóságát a gyermekét
sújtó iskolai elkülönítés miatt. A pert a Legfelsõbb Bíróság állásfoglalása nyomán Brown állampolgár
megnyerte. Ez az eset vízválasztó lett az iskolai szegregáció leépítésének folyamatában Amerikában.
Lásd például Boozer�Krueger�Wolkon [1992].
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Ezt a heterogenitást az oktatási rendszer többféleképpen is le tudja képezni. Vizsgál-
junk meg elõször egy olyan esetet, amikor egy szegregáció nélküli állapotból úgy me-
gyünk át a tökéletes etnikai szegregáció állapotába, hogy közben semmiféle más, szisz-
tematikus, képesség szerinti szelekció nincsen! Az egyszerûség kedvéért föltesszük,
hogy a két iskola, méretét tekintve, egyforma: minden évfolyamon 25-25 gyerek tanul.
Kiindulópontunk legyen az az eset, amikor � Jászladány analógiáját megtartva � fel-
tesszük, hogy az önkormányzati iskola szétválik két külön iskolára:6 A-ra és B-re. A és
B iskolában azonban a roma gyerekek ugyanazt az arányt képviselik, mint az évfolyam
egészében (40 százalékot). Ha nincs képesség szerinti szelekció sem, akkor a két isko-
lában egyforma arányban (32 százalékban) fordulnak elõ a tanulási problémákkal küsz-
ködõ gyermekek is.

A 9.2. táblázatban enyhe etnikai szegregációt vezetünk be a rendszerbe, de nem
engedjük meg a képesség szerinti szelekciót. Csak annyit változtatunk a status quón,
hogy a cigány gyerekek nagyobb arányban fogják képviseltetni magukat a B iskolában,
mint az A iskolában, de mind a cigány, mind a nem cigány gyerekek körében véletlen-
szerûen oszlanak el az A és B iskola között a jó és rossz tanulók. Ennek oly módon
szerezhetünk érvényt a számpélda keretei között, hogy a cigány gyerekek körében az 50
százalékos, a nem cigány gyerekek körében pedig a 20 százalékos rossztanuló-arányt
érvényesítjük egységesen mindkét iskolában. Mivel a romák között eleve nagyobb arány-
ban fordulnak elõ tanulási problémák, egy enyhe szegregáció is növelni fogja a tanulási
problémás gyerekek részarányát a B iskolában (34,4 százalékra), illetve csökkenteni
fogja az A iskolában (29,6 százalékra).

9.2. táblázat
Enyhe etnikai szegregáció, képesség szerinti szelekció nélkül

Etnikai hovatartozás A iskola B iskola
Az évfolyam

egésze

Roma tanulók száma (fõ) 8 12 20
Nem roma tanulók száma (fõ) 17 13 30
Együtt (fõ) 25 25 50

Roma tanulók aránya (százalék) 32 48 40
Rosszul tanulók aránya (százalék) ,029,6 ,034,4 32

A 9.3. táblázatban tovább növeljük a � képesség szerinti szelekció nélküli � etnikai
szegregáció mértékét. A romák aránya a B iskolában 60 százalékra emelkedik, az A
iskolában pedig 20 százalékra süllyed. Ezzel párhuzamosan � pusztán az összetételhatás
következtében már egy tekintélyes (12 százalékos) különbség nyílik meg a két iskola
között a tanulási nehézségekkel küszködõ gyerekek arányában.

6 Úgy is értelmezhetjük a történetet, hogy A és B két párhuzamos osztály egyazon iskolán belül. Ez a
modellbeli eredményeket nem befolyásolja.
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9.3. táblázat
Erõs etnikai szegregáció, képesség szerinti szelekció nélkül

Etnikai hovatartozás A iskola B iskola
Az évfolyam

egésze

Roma tanulók száma (fõ) 5 15 20
Nem roma tanulók száma (fõ) 20 10 30
Együtt (fõ) 25 25 50

Roma tanulók aránya (százalék) 20 60 40
Rosszul tanulók aránya (százalék) 26 38 32

Mi van, ha tökéletes az etnikai szegregáció? Ha minden cigány gyereket kiszorítottak
az A iskolából, de a képesség szerinti szelekciót továbbra sem megengedett? Ezt az
esetet mutatja a 9.4. táblázat. Ekkor mind a 20 cigány gyerek a B iskolába kerül, a
fennmaradó öt helyre pedig 1:4 arányban kerülnek rossz, illetve jó képességû nem
cigány gyerekek. Az A iskolába került 25 nem cigány gyerekbõl ugyanúgy (véletlensze-
rûen) 1:4 arányban lesznek rossz, illetve jó képességû gyerekek. E szélsõséges mértékû
etnikai szegregáció igen jelentõs képesség szerinti szegregációt is eredményez: A �ci-
gány� iskolában (B) a tanulási problémás gyerekek aránya több mint kétszer akkora (44
százalék) lesz, mint az A iskolában (20 százalék).

9.4. táblázat
Tökéletes etnikai szegregáció, képesség szerinti szelekció nélkül

Etnikai hovatartozás A iskola B iskola
Az évfolyam

egésze

Roma tanulók száma (fõ) 0 20 20
Nem roma tanulók száma (fõ) 25 5 30
Együtt (fõ) 25 25 50

Roma tanulók aránya (százalék) 0 80 40
Rosszul tanulók aránya (százalék) 20 44 32

A 9.5. táblázatban egy új szemponttal bonyolítjuk a történetet. A nagyrészt állami
forrásokból finanszírozott privát iskolának nem feltétlenül érdeke a tökéletes etnikai
szegregáció. Ha a cél az, hogy a korábbinál kedvezõbb pedagógiai közegbe kerüljenek
a nem roma közösség gyermekei � tekintet nélkül arra, hogy mi lesz a roma közösség
gyermekeivel � akkor az etnikai szétválasztás mellett többnyire nagy súlyt fektetnek a
képesség szerinti szelekció szempontjára is. Mivel a számpéldát szándékosan úgy konst-
ruáltuk meg, hogy jelentõs (50 százalékos) részarányt képviselnek a roma gyerekek
körén belül a jól tanuló (jó képességû) gyerekek, az iskolaszétválasztás hívei könnyen
képesek a maguk számára még �kedvezõbb� oktatási körülményeket teremteni, ha egy
erõs képesség szerinti szelekció révén akár nullára szorítják le a rosszul tanuló gyerekek
részarányát az A iskolában.
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9.5. táblázat
Képesség szerint tökéletes szelekció, erõs etnikai szegregációval kombinálva

Közepesen erõs Nagyon erõs Az
Etnikai hovatartozás etnikai szegregáció etnikai szegregáció évfolyam

A iskola B iskola A iskola B iskola egésze

Roma tanulók száma (fõ) 6 14 1 19 20
Nem roma tanulók száma (fõ) 19 11 24 6 30
Együtt (fõ) 25 25 25 25 50

Roma tanulók aránya (százalék) 24 56 4 76 40
Rosszul tanulók aránya (százalék) 0 64 0 64 32

A 9.5. táblázat két lehetséges forgatókönyvet mutat be. A képesség szerinti tökéletes
szelekciót kombinálhatják közepesen erõs, de szélsõségesen erõs etnikai szegregációval
is. A rosszul tanulók aránya a �roma� iskolában mindkét esetben azonos lesz a kezdeti
állapot fõátlagának kétszeresével (64 százalékkal), a �nem roma� alapítványi iskolában
pedig nulla lesz. Szélsõségesen erõs etnikai alapú szegregációval párosítva, a helyzet
olyan lesz, hogy az A iskolába kerül a nem cigány többségbõl csaknem mindenki, aki jól
tanul, és kiszorul a B iskolába a nem cigány többségbõl az a kisebbség, aki tanulási
problémáit tekintve nagyjából olyan, mint a cigány kisebbség rosszul tanuló része. Õk a
nem cigány szegények gyermekei. Az A iskolába ellenben befogadják a kivételesen jó
képességû és kivételesen jól tanuló cigány gyerekeket (a szélsõséges esetben mindössze
egyet, a közepes szegregáció esetében többeket).7

Milyen következményekre számíthatunk? A képesség szerinti elkülönítés igen sú-
lyos következményekkel jár a B iskolában dolgozó pedagógusok munkakörülményeire,
illetve a B iskolába járó gyermekeknek nyújtott pedagógiai szolgáltatásokra nézve. Az
iskolamegosztás � vagy általánosabban fogalmazva: a képesség és/vagy etnikai alapú
szegregáció � következtében olyan öngerjesztõ folyamatok indulnak be, amelyek le-
rontják a pedagógiai szolgáltatások minõségét a tanulási problémákkal küszködõ tanuló-
kat fokozott mértékben tömörítõ (B típusú) iskolákban, s tovább növelik az egyébként is
hátrányos helyzetû tanulók amúgy sem csekély hátrányait. Hogy ezt belássuk, egy
hosszabb kitérõt kell tennünk. A modern oktatásgazdaságtani irodalom egyik ágának
áttekintésével � komoly empirikus elemzések tapasztalatainak összegzésével � azt sze-
retnénk bemutatni, hogy a diákok iskolai eredményeit a tanári munka minõsége leg-
alább olyan nagy mértékben képes alakítani, mint a családban felhalmozott humán tõke.
Így minden olyan intézményes változás, amely � akár közvetlenül, akár a tanári szelek-
ció révén � aláássa egy alacsony státusú társadalmi csoport gyermekei számára nyújtott
pedagógiai szolgáltatások minõségét, az iskolarendszer oldaláról bebetonozza a szóban
forgó társadalmi réteg hátrányait, s ennélfogva maga is aktívan hozzájárul a társadalmi
egyenlõtlenségek újratermeléséhez.

7 Az etnikai szegregáció mértéke a 9.4. táblázaton látható 0 versus 80 százalékos részarányhoz képest
így akár számottevõen is enyhülhet, de csak azon az áron, hogy közben a rosszul tanulók arányában
mutatkozó olló szétnyílik: a 22 százalékos különbség 64 százalékra szökik fel.
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A TANÁRI MUNKA MINÕSÉGÉNEK MEGHATÁROZÓ SZEREPE

A kilencvenes évek eleje óta felhalmozódó újabb � elsõsorban amerikai � kutatási ered-
mények szerint a tanulók tudásának alakulásában és iskolai elõmenetelében meghatáro-
zó szerepet játszik a tanári munka minõsége. Ezt az elsõ látásra evidensnek tûnõ össze-
függést az oktatásgazdaságtani-oktatásszociológiai kutatások a nyolcvanas évekig nem
voltak képesek kimutatni. A híres Coleman-jelentés közreadása óta (Coleman és szerzõ-
társai [1966]) � amely egy nagymintás adatbázison definiált oktatási termelési függvény
segítségével próbált (sikertelenül) összefüggést teremteni az oktatás tárgyi és személyi
feltételei és a tanulók teljesítménye között � huszonöt éven keresztül csaknem 400 ko-
molyan vehetõ hasonló elemzés készült, melyek többsége szintén nem volt képes az
iskolai ráfordítások és a tanulói teljesítmények között szignifikáns kapcsolatot kimutatni
(Hanushek [1986], [1997]). A szakma azonban � szerencsére � nem érte be ezzel az
erõsen kontraintuitív és társadalompolitikai szempontból meglehetõsen lehangoló ered-
ménnyel. Ha ugyanis valóban az lenne a helyzet, hogy az oktatási ráfordítások mennyi-
ségének vagy minõségének növelése révén nem lehet érzékelhetõ eredményeket elérni a
tanulók teljesítményében, akkor ez azt jelentené, hogy minden a családi háttéren, illetve
a különbözõ társadalmi hátterû tanulók iskolai szelekcióján múlik. Ha az oktatás ráfor-
dításai valóban mit sem számítanak,8 akkor az iskola a maga eszközeivel nem képes a
tanulók közötti tudásbeli egyenlõtlenségeket csökkenteni, nem képes arra, hogy megfelelõ
ráfordításokkal csökkentse a hátrányos helyzetû gyermekek iskolai hátrányait.

A mérési eredmények kudarca azonban sokakat arra késztetett, hogy a korábbiaknál
sokkal részletesebb információkat tartalmazó � elsõsorban longitudinális � nagymintás
adatbázisokat hozzanak létre, és a várt összefüggéseket a korábbiaknál lényegesen kifi-
nomultabb mérési módszerekkel próbálják kimutatni. A nyolcvanas évek vége óta eltelt
tizenöt évben számos fontos kutatási eredmény születetett � mindenekelõtt az Egyesült
Államokban9 �, és amely egy megfelelõen megtervezett oktatáspolitika számára remény-
keltõ eredményekre vezetett. Az elsõgenerációs mérési kísérletek kudarca nagyrészt adat-
problémákra volt visszavezethetõ. Igen finom összefüggéseket igyekeztek rendkívül dur-
va adatokra építõ modellekkel és nem adekvát mérési eljárásokkal kimutatni.

8 Az elsõgenerációs kutatások Hanushek [1986] összefoglalójának elfogadottsága nem volt egyöntetû.
Greenwald�Hedges�Laine [1996] alternatív irodalomösszefoglalója és érzékenységvizsgálata Hanusheké-
tõl eltérõ konklúzióra jutott. Szerintük a korábbiakban felhalmozódott kutatási eredmények az iskolai
ráfordítások és a tanulói teljesítmények között � éppen nem elhanyagolható mértékû � pozitív össze-
függésekrõl tanúskodnak. Greenwaldék értékelése szerint az elsõgenerációs irodalom tapasztalatai (még
a publikációs elfogultságokat leszámítva is) körülbelül ilyen nagyságrendû hatásokat valószínûsítenek:
ha az egy diákra jutó kiadásokat nagyjából 10 százalékkal (500 dollárral) növelik, akkor az a tanulók
teljesítményében körülbelül egyhatod-egyötöd szórásegységnyi javulást képes elõidézni (attól függõ-
en, hogy a pluszkiadásokat mire � tanári fizetésre, tanárok képzésére, tapasztaltabb tanárok felvételére
stb. � fordítják [379�382. o.]). Az ellentétes következtetések nagy vitához vezettek, amelyben mind-
két oldal fenntartotta eredeti álláspontját. A vita azonban komoly lendületet adott az újabb és elmélyül-
tebb � másodgenerációs � kutatásoknak, amelyeknek frontemberei éppen a korábban ellentétes állás-
pontot elfoglaló Hanushek és munkatársai (Rivkin és Kain) lettek.

9 Az e helyütt ismertetett kutatási eredmények mind amerikai kutatásokból származnak.
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A mérés több oknál fogva is igen bonyolult. 1. A tanuló teljesítményét valamilyen
standardizált teszteredményben kell mérni. Olyan, csoportok és iskolák között is össze-
hasonlítható, a lehetõségekhez mérten objektív mérõszámra van szükség, amely � szemben
például az osztályzatokkal vagy az év végi bukás�továbbjutás aránnyal � nem tartalmazza
a pedagógus szubjektív elvárásait (amelyek például rosszabb csoport esetén jóval ala-
csonyabbak lehetnek), és jóval kevésbé van kitéve az iskolán belüli értékelési manipulá-
ciók torzításának. 2. A teljesítményt iskolai hozzáadott értékben célszerû mérni, hogy
kiszûrhetõk legyenek belõle a �kezdeti� teljesítményszintek, az egyéni képességek, il-
letve a tanulói családi háttér szóródásának hatásai. Ideális esetben a tanulók egyik évrõl
másik évre történõ egyéni teljesítményszint-növekedését kell függõ változónak megvá-
lasztani. Vagyis: elkerülhetetlenül egyéni tanulói paneladatbázisokkal kell dolgozni.
3. Panelminta szükséges amiatt is, hogy a tanulók adatai évrõl évre összeköthetõk legye-
nek a tanáraik adataival. A tanári �input� megfelelõ mérése kulcsfontosságú. a) Minimá-
lisan arra van szükség, hogy a tanulók és iskolák adatai egymással összefûzve valamilyen
információt tartalmazzanak az iskolaszintû tanári fluktuáció mértékérõl.10 b) Egy ettõl
eltérõ mérési stratégia közvetlenül hasznosít a tanárok végzettségérõl vagy képességeirõl
(standardizált teszteredmény) esetlegesen rendelkezésre álló információkat. c) A tanári
munka hatékonysága az adott tanár által oktatott tanulók átlagos teljesítményszint-emel-
kedésén is lemérhetõ, és ez az információ � mint tanáriminõség-rangsor � a tanulók
egyéni adataihoz utólag hozzárendelhetõ. 4. Gondoskodni kell arról is, hogy a mérés
során valahogy kontrollálva legyen az, hogy a tanárok és iskolák (tanulók) egymáshoz
rendelõdése nem véletlenszerû, hanem szisztematikus szelekció eredménye. Ez torzít-
hatja a tanári munka minõsége és a tanulói teljesítmény között mért kapcsolatot. 5. Hason-
ló torzítás származhat abból, hogy a tanulói teljesítmény szóródása részben az osztályter-
mi kortárs csoport teljesítményt fokozó vagy éppen teljesítményromboló hatását tükrözi,
és a kortárs csoport szintén szisztematikus szelekció következtében jön létre. A tanári
munka hatásából ezt a komponenst valahogy ki kell szûrni.

Az alábbiakban röviden ismertetett második generációs � zömében az elmúlt 10-15
évbõl származó � mérési kísérletek azért tudtak komoly nagyságrendû hatásokat kimu-
tatni, mert a felsorolt adat- és mérési problémákkal többnyire valóban konstruktív mó-
don sikerült megbirkózniuk.11

A tanári munka minõségének mérése a diákok teljesítményén keresztül

Rivkin�Hanushek�Kain [1998], [2002] írásai egyéni tanulói panelmintára12 támaszkod-
va, hozzáadottérték-modellt alkalmazva, iskolai szintû átlagos teljesítménynövekmé-
nyeket hasonlít össze egymással három egymást követõ kohorsz esetében, amint azok az

10 Ennek jelentõségét hamarosan bemutatjuk.
11 Az újabb irodalomról jó áttekintést ad Haycock [1998], valamint Wayne�Youngs [2003] írása.
12 A szerzõk hatalmas és egyedülállóan jó adatbázissal dolgoztak. A mintegy 3000 iskolára és körülbelül

félmillió tanuló egyéni adataira kiterjedõ panelmintát, melyet a Harvard Egyetem és a University of
Texas (Dallas) közös iskolai kutatási projektjének keretében �évekig tartó, kínkeserves munkával�
(Rivkin�Hanushek�Kain [1998] 31. o.) hoztak létre Texas állam teljes iskolai kohorszaiból, egészen
újszerû kutatások elõtt nyitotta meg az utat.
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általános iskola ötödik osztályából a hatodikba lépnek. A hozzáadottérték-szemléletû
modell, mivel a mérést a �kezdeti� teljesítményekre kondicionálja, kiszûri a nem mér-
hetõ családi és iskolai tényezõk hatását, ami lehetõvé teszi, hogy valóban az oktatási
�ráfordítások� hatását vegyék számításba. A több kohorszra, illetve több évfolyamra
kiterjedõ megfigyelések pedig lehetõvé teszik, hogy a tanári teljesítmények iskolán be-
lüli különbségeinek hatását számításba vegyék. A szerzõk iskolákra és iskolán belüli
évfolyamokra definiált fix egyedhatásokkal dolgozva, arra a kérdésre keresik a választ,
hogy a tanárváltások gyakorisága milyen mértékben érinti az iskolán belüli (évfolyam-
szintû) átlagos teljesítménynövekmények szóródását. Minél erõsebb ez a hatás, annál
fontosabbnak tekinthetõ a tanári munka minõsége a tanulói teljesítmények alakulásá-
ban.13 A hatások, nagyságukat tekintve, igen tekintélyesek. A tanári munka minõségé-
nek hatását az iskolán belüli teljesítménynövekmények évfolyamszintû átlagának alaku-
lásával mérve, a szerzõk kimutatják: a tanári minõség egy szórásegységnyi emelkedése
legalább 0,11 szórásegységnyi éves emelkedéshez vezet a tanulói teljesítményekben.
Hogy a valódi nagyságrendeket jól érzékeljük, ez azt jelenti például: ha egy alacsony
társadalmi státusú, szegény tanulót öt éven keresztül nem a �medián tanár�, hanem
annál egy egész szórásegységgel jobb (az adott eloszlásban a 84. percentilisbe tartozó)
tanár tanítana, az önmagában elegendõ lenne ahhoz, hogy teljes egészében ledolgozza a
hátrányát egy középosztályi tanuló teljesítményéhez képest (Hanushek�Rivkin [2003]
28. o.).

Egészen más adatbázison hasonló nagyságú hatásokat sikerült kimutatni értékelési
szakembereknek az egyesült államokbeli Tennessee állam iskolai adatain. Tennessee
állam oktatási hatósága ugyanis � szinte egyedülálló módon � olyan hozzáadottérték-
alapú oktatási értékelési rendszert mûködtet, amely lehetõvé teszi, hogy a tanárok telje-
sítményét közvetlenül a diákok teljesítménynövekedésén mérjék le.14 William Sanders,
a University of Tennessee (Knoxville) Value-Added Research and Assessment Center
(hozzáadottérték-kutatási és értékelési központ) vezetõje munkatársaival egymás követõ
tanulmányokban (Sanders�Rivers [1996] és Wright�Horn�Sanders [1997]) elemezte a
tanulói teljesítményeket meghatározó összefüggéseket e nagymintás, rendkívül részletes
paneladatokon.

Sanders�Rivers [1996] beszámolója a vizsgált tanári mintát a tanulók teljesítménynö-
vekedése alapján öt kvintilisre bontotta, a felsõ kvintilist a legjobb, az alsót pedig a
leggyengébb tanároknak minõsítve. Ezt követõen megvizsgálta a különbözõ minõségi
besorolású tanárok oktatási teljesítményének hatását a különbözõ teljesítményszintû di-
ákok teljesítményének emelkedésére. A hatások mértéke itt is megdöbbentõ: amíg egy
alacsony teljesítményû (rossz tanulónak számító) diák átlagos teljesítménynövekedése
egy év alatt a legrosszabb tanárok mellett 14 pontot tesz ki, addig a legjobb tanár mellett
ennek csaknem a négyszeresét (53 pontot). Hasonló mértékû reziduális hatásokat mér-
tek a közepes és a jó tanulók körében is. A kumulatív hatások még jelentõsebbek.
Összemérve egymással a matematikai tesztben nagyjából azonos eredményt elért diáko-

13 A (meglehetõsen kifinomult) mérési stratégia részletes leírása Rivkin�Hanushek�Kain [2002] 9�17.
oldalán található.

14 Az adatok ráadásul arra is módot adnak, hogy egy adott tanéven belüli tanulói teljesítményalakulást is
mérni lehessen.
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kat, akiket három egymást követõ évben (az általános iskola 3�5. osztályaiban) a leggyen-
gébbek közé tartozó három tanár oktatott, illetve azokat akiket ugyanebben a három évben
a legjobbak közé tartozó három tanár oktatott, a különbség, amit a jó tanárok mellett a
diákok három év alatt felhalmoztak, kicsit több mint 50 százalékpontot tett ki.15

Sandersék mérési eljárását a dallasi iskolakörzet, illetve a bostoni állami iskolák
adatain megismételték. A dallasi eredmények hasonló mértékûnek bizonyultak, ráadá-
sul a matematikai teszt eredményei mellett az olvasási-szövegértési eredményekre néz-
ve is kimutathatók voltak (Jordan�Mendro�Weerasinghe [1997]). A bostoni oktatási
hatóság által kezdeményezett vizsgálat 10. évfolyamos középiskolások olvasás-, illetve
matematikateszt-eredményeinek változásán próbálta a tanári teljesítmények minõségkü-
lönbségének hatását lemérni. Az eredmények itt is figyelemreméltók. A tanári munka
minõségét tekintve az alsó és a fölsõ harmadba tartozó tanárok hozzájárulása az egy év
alatti tanulói teljesítménynövekményhez igen jelentõs különbségeket produkált. Amíg
az alsó harmadba kerülõ (nevezzük így: �rossz� tanárok) gyakorlatilag semmilyen ered-
ménynövekedést sem tudtak felmutatni, addig a felsõ harmadban lévõ (�jó� tanárok)
teljesítménye az amerikai átlag körüli éves teszteredmény-emelkedést produkált: az ol-
vasási-szövegértési teszt alapján 5,6 pontot a 8,0 pontértékû országos átlaggal szemben,
a matematikai teszt alapján pedig 14,6 pontot a 11,0 pontos országos átlaggal szemben
(Haycock [1998] 5. o.).

A tanári munka minõségének közvetlen mérése – tanári képességtesztek

Vajon mi határozza meg a tanári munka minõségét? Egy másik kutatási irány errõl az
oldalról fogalmazza meg a problémát. A mérési eljárásoknak természetesen határokat
szabnak a rendelkezésre álló adatok. Az újabb mérések során többnyire kétfajta tényezõ
hatását tudták számszerûsíteni: 1. a tanári végzettség szintjének, a végzettséget adó
felsõoktatási intézmény minõségi besorolásának, illetve a tanított tárgyat illetõ szakké-
pesítés meglétének vagy hiányának hatását, valamint 2. a tanárok körében mért külön-
bözõ képességtesztek eredményeinek hatását.

Monk [1994] 10., 11. és 12. évfolyamos középiskolások matematikateszt-eredmé-
nyei és matematikatanáraik egyetemi szintû matematika, illetve természettudományi
kurzusainak gyakorisága között talált pozitív kapcsolatot. Goldhaber�Brewer [1997] 10.
évfolyamos középiskolások matematika pontszámai tekintetében talált szignifikánsan ma-
gasabb értékeket abban az esetben, ha a tanár egyetemi végzettségû volt (akár BA, akár
MA szinten), illetve ha végzettsége szakirányú (azaz: matematika) végzettség volt.

15 Wright�Horn�Sanders [1997] mérése hasonló eredményt hozott. �Tanulmányunk arra a jól megalapo-
zott következtetésre jutott, hogy a tanulók tudását leginkább meghatározó tényezõ maga a tanár. Rá-
adásul az is kimutatható, hogy munka hatékonysága tekintetében igen jelentõsek a tanárok közötti
különbségek. � Ha egy tanár hatékony, akkor hatékonyan képes befolyásolni a tanulói teljesítménye-
ket bármely kezdeti teljesítményszintrõl. � Ha viszont nem hatékony, akkor az irányítása alatt tanuló
diákok tanulmányi elõmenetele nem lesz megfelelõ, akár alacsony, akár magas teljesítményszint is a
kiinduló állapot.� (63. o.)
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Ennél lényegesen érdekesebb eredmények születtek a másik típusú kutatási irányból,
amely a tanárokon mért különbözõ képességtesztek eredményei és a diákok teljesítmé-
nye között keresett � és talált � szignifikáns összefüggéseket. Tanári képességtesztek
eredményei alapvetõen két okból álltak a kutatók rendelkezésére. Egyrészt azért, mert a
tanári pályához szükséges felsõfokú végzettség megszerzése felvételi vizsgához és a
vizsgán elért standardizált felvételi pontszám valamilyen alsó küszöbértékéhez kötött.
A tanárképzõ fõiskolai felvételi pontszámok a jövendõ tanárok képességeinek valamifé-
le közelítõ mérõszámai lehetnek. Másrészt pedig azért, mert az 1980-as évek elejétõl az
Egyesült Államok legtöbb (szám szerint 41) államában � minõségbiztosítási célból �
hatóságilag úgynevezett tanári praxisvizsga (certification testing) teljesítéséhez kötötték
a tanári foglalkozás folytatását. A tanári mûködési engedélyek az államok szintjén kü-
lönbözõképpen szabályozzák, de nagyjából háromféle vizsga közül valamelyiknek (vagy
többnek) a sikeres teljesítését követelik meg: a) valamilyen standardizált verbális képes-
ségtesztét, b) valamilyen szakmai tesztét, c) pedagógiai készségeket mérõ tesztekét. Az
ily módon rendelkezésre álló teszteredmények noha természetesen távolról sem mérik
tökéletesen azt, hogy ki a jó vagy rossz tanár, mindazonáltal alkalmas közelítõ változói
(proxyjai) lehetnek a tanári munka minõségének. Ennek az új információnak a haszná-
lata igen jelentõs új eredményekhez vezetett.

Ferguson [1991] Texas állam 900 iskolakörzetén16 becsült egyenletekben mutatta ki a
tanári praxisvizsga részeként letett verbális képességtesztek eredményének hatását a
tanulók matematikai teszteredményekben mért teljesítménynövekedésében a 3. és a 7.
évfolyam közötti négy évben. A matematikai teljesítménynövekmény szóródásában az
iskolával összefüggõ tényezõk együttesen 25�33 százalékot tettek ki, amelyben a legna-
gyobb hatást (mintegy 20�25 százalékot) a tanári képességteszt szóródása képviselte. Öt
évvel késõbb Ferguson�Ladd [1996] alabamai iskolakörzet szintû adatokon megismé-
telte az elõbbi mérést, és hasonló eredményekre jutott. A tanári képességeket ez esetben
a fõiskolai-egyetemi felvételi vizsgaeredmények pontszámaival mérték. Strauss�Sawyer
[1986] észak-karolinai iskolakörzet-szintû adatokon mutatta ki a tanári praxisvizsga
hasonló mértékû hatását a diákok teljesítményére. Strauss�Vogt [2002] modellje � mely
a tanárok alkalmazása során érvényesülõ szelekció hatását endogén módon kezelte �
pennsylvaniai körzetszintû adatokon rendkívül erõs hatást tudott kimutatni: a tanulói
teljesítményeknek17 a tanárok általános képességteszt-értékére mért rugalmassága 12,66-os(!)
értéket adott. Az érdekesség kedvéért megemlítjük, hogy amikor a fent ismertetett iro-
dalom eredményeinek hatására a kilencvenes években az eredeti Coleman-jelentés
(Coleman és szerzõtársai [1966]) adatait újraelemezték (Ehrenberg�Brewer [1995]),
Coleman eredményeire rácáfolva, a szerzõknek sikerült a tanárok verbális képességeit
mérõ teszteredmények és diákok teljesítménymutatói között szignifikáns és mértékét
tekintve nem elhanyagolható összefüggést megállapítani.

Különösen plasztikusan mutatta ki a tanári képességeket mérõ verbális teszteredmé-
nyek hatását a diákok teljesítményére (matematikai teszteredményére) Ferguson [1998b]

16 Ami durván 2,4 millió tanuló és 150 000 tanár adatait tartalmazta.
17 Ezt egy összetett mérõszámmal mérték, mely a különbözõ teljesítménymutatókon elvégzett fõkompo-

nens-elemzés eredményeként adódott.
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tanulmánya18 (350�357. o.). Ferguson hipotézise így szól: ha igaz az, hogy a tanári
munka minõsége � verbális képességeket felmérõ teszteredményeken mérve � döntõ sze-
repet játszik a tanulók teljesítményének alakításában, akkor arra számíthatunk, hogy ez a
hatás annál jelentõsebb lesz, minél több idõ áll rendelkezésre ahhoz hogy a jó vagy a rossz
pedagógus kifejtse hatását a diákokra, vagyis: a (pozitív vagy negatív) hatás várhatóan a
tizenkét évfolyamos alapképzés végére lesz igazán jelentõs. A hipotézis ellenõrzése érde-
kében Ferguson korábbi kutatásainak adatbázisához (1980-as évek közepi texasi iskola-
körzet-szintû adatokhoz) tért vissza. A gondolatkísérlet megvalósítása céljából a tanárok
átlagos verbális képességteszt-eredményei, illetve a diákok átlagos matematikai tesztered-
ménye alapján � a kezdeti (vagyis az 1. és a 3. évfolyamon mért) tanulói teljesítményeket
véve alapul � négyfajta iskolakörzet-típust19 különböztetett meg: olyan körzeteket, ahol a
mind a tanári, mind pedig a kezdeti tanulói teljesítmények az átlagnál lényegesen alacso-
nyabbak; olyan körzeteket, ahol mind a kezdeti tanulói teljesítmények, mind pedig tanári
képességek egyaránt átlag fölöttiek; illetve a vegyes eseteket, melyekben átlagosnál jobb
tanárok kombinálódnak átlag alatti kezdeti teljesítményû diákokkal, és megfordítva.20

A kérdés az, hogy a négyfajta körzettípusban a magasabb évfolyamokon hogyan
alakul az átlagnál lényegesen magasabb, illetve az átlagnál lényegesen alacsonyabb kez-
deti teljesítményû diákok teljesítménye a jó, illetve rossz képességû tanárok hatására.
A Ferguson [1998b, 356. o.] ábráját reprodukáló 9.1. ábra mutatja az eredményeket.
A vízszintes tengelyen az 1986. évi (keresztmetszeti) évfolyamok vannak felmérve. A füg-
gõleges tengely (zérus értékû) referenciapontjai a megfelelõ évfolyamokon mért tanulói
teszteredmények fõátlagait21 testesítik meg. A függõleges tengely pozitív és negatív
értékei eme átlagoktól való pozitív vagy negatív eltéréseket jelzik, szórásegységekben
mérve. A szaggatott vonallal jelzett görbék azokat a körzettípusokat képviselik, ahol a
tanári teszteredmények az átlagnál lényegesen magasabbak (ahol különösen �jók� a
tanárok), a folytonos vonallal jelzett görbék pedig azokat a körzeteket, ahol a tanárok
teszteredményei különösen rosszak (ahol különösen �rosszak� a tanárok).

Az ábra grafikonjai igen látványosan mutatják azt az eredményt, amit ez az egész
irodalomösszefoglaló sugallni akar: a tanulók iskolai teljesítményének formálódásában
döntõ szerepe van a tanári munka minõségének. Ha a diákokat tartósan a rossz tanárok
oktatják, az a 12 évfolyamos képzés végére mélyen az átlag alatti teljesítmény szintjére
nivellálja a kezdetben esetlegesen messze átlag fölötti teljesítményû tanulók teljesítmé-

18 A szerzõ ebben az írásában széles körû áttekintést azokról az empirikus eredményekrõl, amelyek az
iskola aktív szerepét hangsúlyozzák a fehér és fekete bõrû diákok teszteredményei között mutatkozó
jelentõs különbségek csökkentésében.

19 Az osztályozás természetesen nem teljes körû. A 900 texasi iskolakörzetbõl csak 70 olyan körzetre
terjedt ki, amely egyértelmûen eleget tett az osztályozás során alkalmazott kritériumoknak, vagyis
bizonyos mértékig �kontrollált kísérletrõl� van szó.

20 Jó (rossz) tanárokkal ellátott körzetnek minõsült az a körzet, ahol a tanári képességteszt átlagos értéke
legalább egy szórásegységgel magasabb (alacsonyabb) volt Texas állam átlagos értékénél, továbbá jó
(rossz) kezdeti értékû átlagos tanulói teljesítményûnek minõsült az a körzet, ahol a fõátlaghoz képest
legalább egy szórás-egységgel magasabb (alacsonyabb) volt a tanulók 1. és 3. évfolyamon mért átlagos
teljesítményszintje.

21 Texas állam összes körzetében az adott évfolyamon mért tanulói teszteredmények átlagát.
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nyét is, és alig valamivel javítja az eredetileg alacsony pontszámú diákok teljesítményét
is. Ha viszont a diákokat tartósan jó tanárok oktatják, az fölfelé � a jó képességû diákok
teljesítménye irányában � nivellálja hosszú távon a tanulói teljesítményeket.

Minõség szerinti pozitív szelekció a tanár–diák összepárosításban

A Ferguson által megkülönböztetett négy karakterisztikus körzettípus � mint említettük
� a 900 texasi iskolakörzetbõl összesen 70 körzetet fedett le. E körzetek típusok szerinti
eloszlása egy további fontos összefüggésre vet fényt: a tanári szelekció jellegzetessé-
geire. A tipikus esemény a �jó tanár�jó diák�, illetve �rossz tanár�rossz diák� párosí-
tás. Az osztályozás alapjául szolgáló 70 körzetbõl 37 körzet esett az elõbbi, 25 pedig az
utóbbi kategóriába. A gondolatkísérlet lefolytatásához elengedhetetlen �vegyes� � �jó
tanárral ellátott rossz diákok�, illetve �rossz tanárral ellátott jó diákok� � körzetek száma
ehhez képest igen kicsi (mindössze 3, illetve 4 eset). Az eloszlásnak ez a tulajdonsága
arra utal, hogy iskolarendszer a tanárok allokációját tekintve erõsen szelektíven mûkö-
dik: a jobb teljesítményû/képességû tanárok szívesebben vállalnak munkát olyan isko-
lákban, ahol az átlagosnál jobb teljesítményûek a diákok. A jobb teljesítményû diákokat
oktató, �elit� iskolák pedig nem nagyon alkalmaznak rosszabb teljesítményû, illetve
képesítésû tanárokat. Így a rossz tanárok nagy valószínûséggel kiszorulnak a rosszabb
teljesítményû tanulók iskoláiba. A domináns minta tehát a pozitív szelekció � vagyis a
tanári képességek és a tanulói teljesítmények pozitív korrelációját elõidézõ szelekció.

9.1. ábra
A tanári képességeket mérõ teszteredmények hatása a diákok körzetszintû matematikai
teszteredményeinek átlagára, keresztmetszetben, Texas állam 70 iskolakörzetében, 1986-ban
évfolyamonként

Függõleges tengely: a mindenkori évfolyamszintû fõátlagértéktõl (zérustól) való +,� eltérések,
szórásegységben mérve
Forrás: Ferguson [1998b], 356. o.
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Ez természetesen igen kedvezõtlen a társadalmi egyenlõtlenségek enyhítése szem-
pontjából, hiszen az alacsonyabb társadalmi státusú gyermekek beiskolázáskor meglevõ
hátrányait leginkább a jó tanári teljesítmény révén lehetne érzékelhetõ mértékben csök-
kenteni. Babu�Mendro [2003] tanulmánya dallasi longitudinális adatokon ráadásul azt
is kimutatta, hogy a hatékony tanári munka leginkább a tanulási problémákkal küszkö-
dõ � szegény és/vagy fekete bõrû � diákok teljesítményét lenne képes elõrelendíteni.
A szóban forgó vizsgálat a diákok két csoportját különböztette meg a 2000. évi 7.
évfolyamos matematikai záróvizsgán elért eredmények értékelése szempontjából. Az
egyik csoportot az 5., 6. és 7. évfolyamon végig hatékonyan oktató (�jó�) tanárok
tanították, a másik csoportot pedig �rosszak�.22 A diákokat a bázisidõszakbeli (3 év-
vel a megfigyelés éve elõtti) teszteredményeik alapján három csoportra (alacsony,
közepes, jó teljesítményû diákokra) bontották. Az alacsony kezdeti teljesítményû diá-
kok esetében volt messze a legnagyobb a jó tanárokkal való ellátottság kumulatív
hatása: a 7. év végén sikeres vizsgát tett diákok aránya ebben a körben 90 százalékos
volt, szemben a rossz tanárokkal ellátott alacsony teljesítményû csoport 42 százalékos
eredményével. A közepes, illetve magas kezdeti teljesítményû diákok esetében lényege-
sen kisebb hatást lehetett a jó tanárok alkalmazása révén elérni: jó tanárok mellett ugyan
mindenki (100 százalék) sikeresen letette a vizsgát, de rossz tanárok mellett is sikerrel
járt 89-90 százalék.

A tanári szelekció azonban � ez esetben is � éppen az ellentétes mintát követi. Amíg
az alacsony kezdeti teljesítményû diákok kétharmadának rendre rossz tanárok jutottak
az 5., 6. és 7. osztályban, és csak egyharmaduk tanulhatott jó tanárok mellett, addig a jó
kezdeti teljesítményû diákok 72 százaléka ugyanebben a három évben jó tanárok irányí-
tása mellett tanulhatott, és csak 28 százalékuknak kellett rossz tanárokkal beérnie. New
York állam iskoláin ugyanennek a szelekciós mechanizmusnak az erõteljes érvényesülé-
sét mutatta ki Lankford�Loeb�Wyckoff [2002] írása.

A pedagógiai munka kvalitatív mérése – a korszerû pedagógiai gyakorlat
jelentõsége

E fejezet lezárásaként beszámolunk két olyan � ritkaságszámba menõ � kutatási ered-
ményrõl, amely kvantitatív eszközökkel mutatta ki az osztályteremben folyó minõségi
pedagógiai munka (és a pedagógus-továbbképzés) igen jelentõs hatását a tanulói teljesít-
ményekre. Ez az összefüggés azért rendkívül jelentõs, mert fontos gyakorlati teendõkre
világít rá: megmutatja, hogy a tanulói eredményeket komoly mértékben alakítani képes
minõségi tanári munka érdekében milyen irányban kell a pedagógusképzést alapjaiban
megváltoztatni.

22 A hatékony�nem hatékony (�jó���rossz�) tanárokat ez esetben is annak alapján különböztették meg,
hogy milyen mértékû javulást voltak képesek a diákjaik teljesítményében elérni (hozzáadott értékben
mérve). �Hatékony�, illetve �jó� tanárnak minõsült az, aki az átlagos teljesítményjavulás tekintetében
a felsõ két kvintilisbe, �nem hatékony� vagy �rossz� tanárnak pedig az, aki az alsó két kvintilisbe
esett.
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Harold Wenglinsky, a princetoni Educational Testing Service munkatársa olyan modellt
állított fel, amelyben a tanár megfigyelhetõ jegyei (végzettségi szintje, szakirányú képe-
sítése, gyakorlati ideje) mellett pedagógiai szaktudását, szakmai fejlõdését és az osztály-
teremben folyó pedagógiai munka fontos kvalitatív jegyeit is képes volt explicit módon
bevonni. A modell elméleti hátterét a modern pedagógia23 belátásai szolgáltatták
(Wenglinsky [2001]).

E szerint a hatékony tanítás módszertana nagyjából négy elven nyugszik. 1. A puszta
információtovábbítás (alacsonyabb rendû gondolkodási sémák) helyett inkább az
információfeldolgozó képesség (�magasabb rendû gondolkodási sémák�24) fejlesztésére
kell helyezni a hangsúlyt. Az elõrejelzés szerint jobb eredményeket képesek elérni �
ceteris paribus � azok a tanulók, akiknek nemcsak információkat kell passzívan befo-
gadniuk, hanem az információfeldolgozó képességét is fejlesztik. 2. Uniformizált okta-
tási gyakorlat helyett jobb eredményeket lehet személyre szabott oktatási módszerekkel
elérni. Ez azt jelenti, hogy a tanárnak mindig arra a tudásszintre és azokra a gondolko-
dási alakzatokra kell építenie, amivel egy adott tanuló valójában rendelkezik. Az új
ismereteket ezekhez az alakzatokhoz kell kötni, illetve a meglevõ tudásszinthez képest
kell elõrehaladást elérni. 3. A diákokat csoportos munkára, együttmûködésre kell ösztö-
nözni. Az együttes feladatmegoldás növeli az együttmûködési készséget és más hasznos
szociális jártasságokat. 4. Az oktatás folyamatának szerves részét képezõ, �autentikus�
értékelési rendszert kell mûködtetni. A rendszertelen � feleltetésre és dolgozatírásra �
korlátozódó hagyományos értékelési eljárásokat rendszeres egyéni vagy csoportos be-
számolókkal kell helyettesíteni.

A kvalitatív kutatási eredmények azt mutatják: a tanárnak az a döntése, hogy hagyo-
mányosabb vagy modernebb pedagógiai gyakorlatot folytat-e az osztályteremben, nagyban
gátolhatja, vagy elõsegítheti a tanulók szellemi fejlõdését. Természetesen ez nem füg-
getlen a tanár szakmai fejlõdésétõl sem. Minél több és megfelelõbb ilyen irányú isme-
rettel rendelkezik, annál nagyobb valószínûséggel alkalmazza a modern pedagógiai gya-
korlatot.

A pedagógus ilyen irányú ismereteinek meglétét Wenglinsky tíz változóval mérte:
részt vett-e a tanár fontos pedagógiai területeket � a kooperatív tanulást, interdiszcipli-
náris oktatást, a magasabb rendû gondolkodási sémákat, eltérõ kulturális hátterû, sajá-
tos szükségletû (fogyatékkel élõ) vagy olvasási nehézségekkel küszködõ gyerekek okta-
tását, diverzifikált teljesítményértékelést stb. � érintõ szakmai továbbképzésen az elmúlt
egy (öt) évben. Az osztályteremben folyó pedagógiai munka minõségét pedig 21 válto-
zó segítségével tudta mérhetõ komponensekre lebontani (egyedi, illetve rutinjellegû,
konstruált, illetve valódi gyakorlati problémák megoldásának gyakorisága, feladatvá-
lasztós tesztek, illetve egyéni feladatok gyakorisága az értékelés során stb.)

A szerzõ a méréshez a National Assessment of Educational Progress (NAEP) 1996. évi
(az Egyesült Államok egészére nézve) reprezentatív adatbázisát használta, és a diákok
teljesítményét az általuk elért standardizált matematikai teszteredménnyel mérte. A minta

23 Lásd például: McLaughlin�Talbert [1993].
24 Fogalmak alkalmazása különbözõ kontextusokban, fogalmak elsajátítása igen különbözõ példákon

keresztül.
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több mint hétezer nyolcadik osztályos tanulóra terjedt ki, és magában foglalta a tanulók
legfontosabb családi (társadalmi-gazdasági) jellemzõit is. Ezzel párhuzamosan vettek fel
igen részletes adatokat e tanulókat oktató tanárokról (lásd fent!), illetve iskolákról.

Wenglisky több alternatív modellel kísérletezett. Legjobban illeszkedõ modelljében
arra a következtetésre jutott, hogy a tanári munka minõsége � amennyiben annak mind-
három mért aspektusát (a tanár jellemzõit, szakmai fejlõdését, illetve az osztályteremben
folytatott gyakorlatát) egyaránt számításba vette � nagyjából ugyanolyan mértékben volt
képes a tanulók teljesítményét befolyásolni, mint amekkora hatást a családi-társadalmi
háttere képes volt �megmagyarázni�. A tanári munka minõségét alakító tényezõkön belül
pedig messze a legnagyobb súlya annak volt, hogy milyen mértékben képes a tanár a
tanteremben a modern pedagógiai elvekkel összhangban levõ gyakorlatot folytatni.

Az osztályteremben folyó tanári munka minõségét példaszerû alapossággal sikerül
megmérnie Schacter�Thum [2004] kutatásában. A szerzõk öt Arizona állambeli iskolát
vizsgáltak a 2000/2001. tanévben. Az iskolákban véletlenszerûen kiválasztottak 52 ta-
nárt és 910 általuk oktatott, 4�6. évfolyamos diákot.

A diákok tanulmányi teljesítményét nyelvi, olvasási és matematikai készségtesztek-
ben (egy év alatt elért pontszámemelkedésben), a tanári munka minõségét pedig folya-
matos, 9 hónapon át tartó részt vevõ megfigyeléssel mérték. Az osztályteremben folyó
munkát megfigyelõk részletes kérdõíveket töltöttek ki, melyben a legapróbb részletekre
kitérve, regisztrálták a tanári munka pedagógiai részleteit. A kérdõívekben foglalt in-
formációkat rendszerezve több megfigyelõ egymástól függetlenül ötfokozatú skálán osz-
tályozta a tanári munka minõségét. Majd e független értékeléseket átlagolva jutottak el
a tanár összesített minõségi pontszámához.

A mérési modell a tanárok összesített minõségi pontszáma és az általuk tanított tanu-
lók átlagos tanulmányi fejlõdése közötti összefüggést vizsgálta, kontrollként az osztály
összetételének különbözõ mutatóit (a spanyolajkúak, a nyelvi nehézségekkel küzdõk, az
alacsony készségszintû diákok arányát) használva.

E mérési eljárással a szerzõk igen szoros összefüggést tudtak a tanári munka minõsé-
ge és a diákok teljesítményszintjének emelkedése között kimutatni. A mérés szerint a
tanári munka minõségének egy szórásegységnyi emelkedése a nyelvi teszteredmények
átlagos változásában egy egész szórásegységnyi emelkedést; a matematikai tesztered-
mények átlagos növekedésében háromnegyed, az olvasási teszteredmények átlagos nö-
vekedésében pedig fél szórásegységnyi emelkedést volt képes elõidézni.

Ezt a szakaszt összefoglalva, felhívjuk a figyelmet néhány fontos összefüggésre.
1. Az oktatási ágazatot olyan sajátos tevékenységi területnek tekinthetjük, ahol rend-

kívül sok múlik a minõségen. A tanári tevékenység idõ-, figyelem- és szakértelem-
intenzív tevékenység; az iskolai outputot � az iskolának a tanuló eredményeihez való
hozzájárulását, vagyis a hozzáadott értéket � alapvetõen a tanár minõségi jegyei hatá-
rozzák meg. Természetesen igen sok múlik azon, hogy a tanulók a családjukból milyen
hozott humán tõkével érkeznek az iskolába, de � a modern kutatási eredmények fényé-
ben és az oktatási termelési függvények elsõgenerációs becslési eredményeivel ellentét-
ben � ma már semmiképpen sem mondhatjuk azt, hogy az iskola erõforrásaival ezt csak
igen csekély mértékben képes befolyásolni. A minõségi szolgáltatások � elsõsorban a
minõségi tanári munka � nagyon sokat tud javítani a diákok eredményein. A nemtörõ-
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döm tanári munka és az elavult pedagógiai szemlélet pedig sokat tud rontani a tanulók
fejlõdésén. Hogy egy új � kinyilvánított preferencia típusú � érvet is elõvezessünk: ha
ez nem így lenne, akkor mivel magyarázhatnánk a középosztályi gyerekeket többségben
oktató �jobb� iskolák azon törekvését, hogy �jobb� tanárokat igyekeznek alkalmazni?

2. A közoktatás nagy részét lefedõ állami iskolarendszerben a tanári fizetéseket két-
oldalú bérmegállapodások és bértáblák szabályozzák. Így, kevés kivételtõl eltekintve,
nincs arra mód, hogy a tanárok eltérõ minõségû teljesítményét a bérekben megfizes-
sék,25 jóllehet az egyes tanárok munkájának minõsége között igen jelentõs különbségek
lehetnek. Ilyen körülmények között a tanári munka széles értelemben vett javadalmazá-
sában igen jelentõs részarányt kell képviseljenek a nem bérjellegû elemek. A nem bér-
jellegû elemek között kitüntetett szerepet játszanak az osztálytermekben folyó munka
körülményei. Ha az egyik osztályban csupa jól teljesítõ középosztályi gyermek tanul, a
másikban pedig az osztály fele tanulási problémákkal küszködik, a pedagógus munkája
az utóbbiban nyilván lényegesen nehezebb lesz, ugyanúgy ahogy egy bányász munkájá-
nak nehézségi fokát is meghatározza az, hogy külszíni fejtésen dolgozik-e, vagy 500
méter mélyrõl � sújtólég- vagy vízbetörések veszélyének kitéve � fejti-e a szenet.26 Ha
munkakörülményeire való tekintet nélkül azonos módon fizetik meg õket, az nyilván
igen komoly mértékben befolyásolni fogja az illetõ szakma munkaerõpiacán a szelek-
ciós mechanizmusokat és a teljesítményeket.

A szegregáció következményeinek kifejtésekor ezekbõl a megfontolásokból kell ki-
indulnunk.

A SZEGREGÁCIÓ KÖVETKEZMÉNYEI

Térjünk vissza a jászladányi esetet modellezõ számpéldánkhoz! Mi történik akkor, ha az
iskola a 9.5. táblázatban bemutatott esettel analóg módon kettéválik, és a �cigány isko-
lában�27 (a B iskolában) ugrásszerûen megnõ a tanulási nehézségekkel küszködõ tanulók

25 Az egyetlen lehetõség az, ha az alapfizetésért ellátandó kötelezõ óraszámon felül pluszfeladatokat
biztosítanak egyes tanároknak, és ezen keresztül fizetik meg jobban õket. A magániskolák mûködése
ettõl eltérõ. Az õ kezüket nem kötik meg az állami bértáblázatok. Vannak, akik úgy érvelnek (például
Neal [2002]), hogy a magániskolák esetlegesen jobb oktatási teljesítménye részben arra vezethetõ
vissza, hogy a magánszférában a jobb tanárok kiválogatását ösztönzõ bérezéssel is össze lehet kapcsol-
ni, illetve a hiányszakmákban magasabb béreket lehet fizetni. A magán-, alapítványi (charter schools)
és egyházi iskolák bérezési gyakorlatában valóban kimutathatók ilyen tendenciák. Lásd: Ballou [2001],
Ballou�Podgursky [2001]. Figlio [2002] ráadásul azt is kimutatta, hogy ösztönzõ bérezési gyakorlatot
állami iskolákban is folytatnak, de csak azokban az iskolakörzetekben, ahol nincs jelen pedagógus-
szakszervezet. A hatékony bérezési gyakorlat egyik legnagyobb akadálya a tanárokat tömörítõ szak-
szervezetek nivelláló politikája.

26 Általános empirikus munkaerõ-piaci tapasztalat, hogy a munkának ezeket a kedvezõtlen vonásait a
bérekben kompenzálják. A kiegyenlítõ bérkülönbségek � Adam Smith-ig visszavezethetõ � elméletérõl
világos és intuitív áttekintést ad Rosen [1986] írása, illetve Ehrenberg�Smith magyar nyelven is olvas-
ható [2003] munkagazdaságtan tankönyve (8. fejezet).

27 Emlékeztetõül: amennyiben az A iskolában képesség szerinti szelekciót alkalmaznak, az automatiku-
san � explicit etnikai alapú szegregáció nélkül is, pusztán az összetételhatásból következõen � könnyen
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aránya, miközben az �alapítványi iskolából� (az A iskolából) kirostálták az utolsó rosszul
tanuló gyermeket is? Tegyük föl, hogy az iskolamegosztással egy idõben a tanári állo-
mányt véletlenszerûen felezték meg. Az eredeti, osztatlan állami iskola jobb és rosszabb
képességû-teljesítményû tanárai közül egyforma eséllyel kerültek az alapítványi, illetve
a cigány iskola tanárai közé jobb, illetve rosszabb tanárok. Hogyan alkalmazkodnak a
szereplõk (a tanárok és a diákok) rövid és hosszabb távon az új helyzethez?

A pedagógiai szolgáltatások minõségének leromlása

A cigány iskolában � mint említettük � ugrásszerûen megnõtt a tanulási problémákkal
küszködõ gyermekek aránya. Ez a tény önmagában � a rendelkezésre álló pedagógiai
feltételek változatlansága mellett is � új helyzetet teremt: 1. a tanári erõforrások � az
idõ, a figyelem és a szakértelem � a megoldandó pedagógiai feladatok volumenéhez
képest szûkösebbé válnak; 2. az oktatás befogadó közege � a kortárs csoport domináns
jellegének megváltozása miatt � elõnytelenebb lesz; 3. a tanárok javadalmazása a nehe-
zebbé váló pedagógiai feladatok tükrében veszít az értékébõl. Vegyük sorra ezeket a
következményeket!

1. A tanárok észlelik, hogy eddigi ráfordításszintjük nem elegendõ a szokott teljesít-
ményszint eléréséhez. Vegyünk példának egy olyan esetet, amikor egy különösen jó,
modern pedagógiai elveket követõ és gondos tanár osztályában korábban 5 nehezen
tanuló gyermek volt, az iskolaszétválasztás következtében azonban a problémás gyere-
kek aránya megduplázódott (10 fõre emelkedett). Mit tehet ilyen esetben a tanár? Ha
nem akarja az erõfeszítéseit nagymértékben megnövelni, le kell szállítania a teljesít-
ménykövetelményeket, és arányosan vissza kell vennie a személyre szabott, egyéni
foglalkozások volumenébõl. Vagyis, ha nem akar jelentõs többletmunkát fektetni az
oktatásba, azt kell tennie, ami a lehetõ legelõnytelenebb a tanulási problémák kezelése
szempontjából. A tanulási problémák kezelése ugyanis az átlagosnál jóval több idõt,
figyelmet és szakértelmet igényelne, illetve személyre szabott, intenzív oktatási techni-
kák alkalmazását követelné meg (lásd például Knapp [1995]). A leszállított teljesít-
ménykövetelmények pedig gyakorta önbeteljesítõ próféciaként mûködnek, aláássák a
teljesíteni akaró diákok motivációját (Good [1987], Ferguson [1998a]).28

etnikai szegregációhoz vezethet. A továbbiakban ezért a B iskolát �cigány iskolának� fogjuk nevezni.
Tartsuk azonban szem elõtt, hogy a bajok abból adódnak, hogy az iskolarendszer szelektivitása követ-
keztében a cigány iskolában aránytalan sok lesz a rosszul tanuló gyermek!

28 Csapó Benõ képességfejlõdési modellje (és valós adatokon lefolytatott szimulációs kísérlete) ráadásul
azt is kimutatta, hogy egy korai életkorban történõ képesség szerinti szelekció � exogén feltételek
közepette � meglehetõsen értelmetlen (Csapó [2003] 195�226. o.). Mivel a gyermekek egyéni fejlõdé-
sére igen sok véletlenszerû tényezõ hat, a logisztikus modellt követõ egyéni képességfejlõdési pályák
nagy valószínûséggel keresztezik egymást. Vagyis ha bármilyen oknál fogva korai életkorban csopor-
tosítanánk � mondjuk egy osztályteremben � teljesítmény szerint a gyerekeket, néhány év múlva ugyan-
ezekben az osztálytermekben ismét jelentõs teljesítmény szerinti heterogenitást találnánk �, feltéve, ha
maga a csoportosítás nem torzítaná el komolyabb mértékben a �kísérletet�. A bökkenõ az, hogy jelen-
tõsen eltorzítja. A képesség szerinti szelekció a �rossz képességûnek� bélyegzett gyerekeknek, ha nem
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2. A problémás gyerekek összesûrítése egy iskolában vagy egy osztályteremben a ta-
nulási szituáció szempontjából kedvezõtlen szubkultúra kialakulásához vezethet. A kor-
társ csoport hangadói a teljesítményt és a tanárokkal való együttmûködést stréberség-
nek, nyalizásnak minõsíthetik, és az iskolai tudással szemben létrehozhatják saját ellen-
álló kultúrájukat (Willis [2000], Akerlof�Kranton [2002], Bishop és szerzõtársai [2003]).
Hanushek�Kain�Rivkin [2002]29 megmérték a fekete bõrû diákok szegregált iskoláiban
a kortárs csoportok e kedvezõtlen hatását az iskolai teljesítményekre. Hogy a nagyság-
rendeket érzékeljük: �a tipikus fekete diáknak 30 százalékkal több fekete osztálytársa
van, mint a tipikus fehér diáknak, és 25 százalékkal több fekete bõrû diáktársa van
ahhoz képest, ahány fekete diáktársa lenne abban az esetben, ha az államon belül [Te-
xas] teljesen egyenletes volna a fekete diákok eloszlása. � Amennyiben az államon
belül az 5.-tõl a 7. évfolyamig teljesen kiegyenlített volna a fekete bõrû diákok eloszlá-
sa, akkor ez a tényleges állapotokhoz képest 0.19 szórásegységgel növelné a fekete
diákok iskolai teljesítményét. Ez valamivel több, mint a fehér és fekete hetedikes tanu-
lók körében mért iskolai teljesítménykülönbség egynegyede.� (28. o.)30

3. A tanulási problémák iskola- vagy osztályszintû kumulálódásának egy harmadik �
és messzebb ható � következménye az, hogy a tanárok javadalmazása a nehezebbé váló
pedagógiai feladatok tükrében veszít az értékébõl. Az állami iskolarendszerben egyetlen
tényezõ van, ami elvileg ez ellen hathatna, az a kiegészítõ normatív támogatások jelen-
léte. Ebbõl a forrásból azonban általában nem lehet közvetlenül a tanári fizetéseket
kiegészíteni, és a plusz erõforrásokat különben sem maguk a nehezebb munkát végzõ
tanárok, hanem az iskolák kapják. Jóllehet a nehezebb pedagógiai feladatból adódó
pluszterhek elsõsorban a tanárokra nehezednek, a közoktatási rendszerekben általában
nincs (Magyarországon sincs) olyan pénzügyi mechanizmus, amely ezt a kedvezõtlen
hatást a tanárok javadalmazásában megfelelõ mértékben kompenzálná.31 A tanári fizeté-

is feltétlenül a képességeit, de a motivációját rombolja, és a minõségi tanári szolgáltatásokhoz való
hozzájutási esélyeit csökkenti. E közvetett módon pedig önmagát beteljesítõ próféciaként mûködik:
maga hozza létre azt az eredményt � az alacsony tanulói teljesítményszintet �, amelynek alapját (téve-
sen) a gyermekek változatlan képességeiben vélte felfedezni (Molnár�Csapó [2003], 68. o.). Arra
hogy az állítólag �rossz képességû� gyermekek teljesítményei talán mégsem annyira változatlanok,
mint azt a szelekció hívei gondolják, klasszikus ellenpéldaként �lehet említeni az utcai matematika
néven ismertté vált jelenséget: alapvetõ iskolai matematikai feladatokban kudarcot valló gyerekek
virtuóz módon számolnak piaci, utcai üzletelés során. Az okok között egyértelmûen megjelölhetõ az
eltérõ környezetben, kontextusban rejlõ eltérõ motivációs bázis� (Józsa [2002], 242. o.). Ezt az össze-
függést a magyarországi roma tanulók esetében Tóth [2001] empirikusan is igazolta.

29 Hanushekék ez esetben is a mikroadatokban rendkívül gazdag texasi adatbázist használták (lásd fent).
30 A kortárs csoport hatása a tanulók egyéni teljesítményére a másik irányban is mûködik. Minél maga-

sabb a jól teljesítõ diákok aránya egy közösségben, annál jobbak az egyéni teljesítmények. Lásd:
Hoxby [2000b], illetve Hanushek�Kain�Markman�Rivkin [2001].

31 Hanushek�Kain�Rivkin [2001] számításai szerint igen magas (20-30, sõt 50 százalékos) fizetésemelés
kellene ahhoz, hogy érzékelhetõ mértékben csökkenjen a rossz elõmenetelû diákokat nagy számban
oktató iskolákból a tanárok elvándorlása (19. o.). Ennek a megállapításnak a komplementere is kiol-
vasható Antos�Rosen [1975] híres becsléseibõl, akik kimutatták, hogy a tanárok gyakran alacsonyabb
fizetéssel is beérik, ha cserébe jó elõmenetelû diákokat taníthatnak. A kiegyenlítõ bérkülönbségek elve
mindkét irányban érvényesül. Boyd�Lankford�Loeb�Wyckoff [2003] innovatív módszerrel, a kétoldali
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sek leértékelõdése hosszabb távon igen kedvezõtlen következménnyel jár: a tanári állo-
mány kontraszelektív lecserélõdéséhez vezet.32 A képzettebb, igényesebb pedagógiai szem-
léletet képviselõ tanárok számára � ha nem tudnak, vagy nem hajlandóak a megnövekedett
pedagógiai feladathoz képest aránytalanul alacsony fizetésért dolgozni � vagy az a válasz-
tás, hogy engednek a követelményeikbõl és igénytelenebb pedagógiai gyakorlatra térnek
át, vagy pedig keresnek maguknak olyan munkahelyet, ahol � megfelelõ minõségi garan-
ciák33 mellett � arányban áll egymással a munkaterhelés és a javadalmazás. A jászladányi
modell leegyszerûsített világában, nem meglepõ módon, új munkahelyük az alapítványi
iskola (az A iskola) lesz.34, 35Az alapítványi iskolában ugyanis mindezen folyamatoknak a
fordítottja megy végbe. Az A iskola, megszabadulván a tanulási problémás gyerekektõl,
változatlan fizetésért a korábbinál kevésbé fáradságos és sikerélményben gazdagabb peda-
gógiai feladatokat kínál tanárainak. Ott a fizetéseknek a pedagógiai feladatokhoz mért
felértékelõdésérõl beszélhetünk. A cigány iskolát otthagyják az igényesebb tanárok, s akik
helyükre lépnek, azok többnyire kevesebb tudással rendelkeznek, rosszabb képességûek,
vagy egyszerûen csak igénytelenebbek.36

Leszállított teljesítménykövetelmények, a tanulással szembehelyezkedõ kortárs cso-
porti szubkultúra, tanári kontraszelekció, � ezek a szegregáció elsõdleges következmé-

összepárosítás tulajdonságait kihasználva becsüli meg a tanárok álláshely-választási döntéseinek, illet-
ve a iskolák tanárválasztási döntéseinek meghatározó tényezõit. (A hagyományos hedonikus becslési
modell a tanári munkaerõpiac nem kompetitív, erõsen szabályozott jellege miatt nem mûködik jól.)
Becslésük szerint a kisebbségekhez tartozó diákok arányának 30 százalékos (nagyjából egy szórásegy-
ségnyi) emelkedése olyan mértékû hasznosságiszint-csökkenést eredményez a tanárok számára, amit egy
körülbelül 1,3-szoros szórásegységnyi fizetésemelkedés lenne képes kiegyenlíteni.

32 Magyarországon �a cigány gyerekek iskolái a pedagógusok többségének szemében »nem kívánatos«
munkahelynek számítanak, mert itt az oktatás és nevelés az átlagosnál több munkát igényel, és keve-
sebb sikerélménnyel jár. � Annak ellenére, hogy a cigány többségû iskolákban a pedagógus munka az
átlagosnál jóval nagyobb megterheléssel jár, a pedagógusok munkabére ugyanolyan alacsony, mint
minden más iskolában. Az itt tanító pedagógusok helyzetét pusztán az javítja, hogy a szinte állandó
tanárhiány miatt több túlórára számíthatnak.� (Havas�Kemény�Liskó [2002] 118�119. o.)

33 Az igényes tanárok számára ez is fontos szempont. Az alacsony szintû egyensúly � nehéz feltételekkel
nem arányos fizetés és ennek megfelelõen csökkentett tanári teljesítmény � a szakmailag igényes
tanárok számára jóléti veszteséggel jár. Õk ugyanis az anyagi kompenzáción túl hivatásuk gyakorlásá-
nak komolyabb értéket is tulajdonítanak.

34 Hanushek�Kain�Rivkin [2004] írásának egyik legfontosabb konklúziója teljesen egybevág ezzel: �A
tanárok évente mintegy 20 százaléka kilép a diákok átlagos teljesítménye alapján az alsó kvartilisbe esõ
iskolákból; ezzel szemben a felsõ kvartilis iskoláiból alig több mint 15 százalék lép ki. A kilépési ráták
különbségében a meghatározó tényezõ az iskolakörzeten belüli állásváltoztatás. Ez pedig azt jelenti, hogy a
legrosszabb teljesítményû diákok nagyobb valószínûséggel jutnak olyan tanárokhoz, akik újnak számítanak
mind az iskolájukban, mind pedig a szakmájukban, ami kedvezõtlenül érinti a teljesítményüket.� (341. o.)

35 A tanári mobilitás jelentõsége több oknál fogva is felerõsödött az elmúlt évtizedben. Egy fontos ok az,
hogy � a nõk számára újonnan megnyílt elõnyös alternatív lehetõségek nagy száma miatt � a tanári
pályára átlagosan a korábbinál gyengébb képességû fiatalok jelentkeztek. Lásd ezzel kapcsolatban
Varga [2004] tanulmányát. Ha a pedagógiai szolgáltatások átlagos minõsége csökken, akkor a versen-
gés a jobb tanárokért erõsödni fog.

36 Freeman�Scafaldi�Sjoquist [2002] Georgia állambeli tapasztalatok alapján arról számolnak be, hogy
az állami iskolákban 1994 és 2001 között végbemenõ (az addigi folyamatokat megfordító) szegregálódás
következtében a magasabb kvalifikációjú tanárok egyre nagyobb mértékben hagyják el a szegregált
iskolákat.
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nyei. Mindezek együttesen oda vezetnek, hogy a szegregált iskolában csökkentett minõ-
ségû oktatás lesz a norma.37 Egy olyan összekapcsolódó, összecementezõdõ tünetegyüttes
jön létre, ahol ez a három komponens �szorítja, nyomja, összefogja� az egész rend-
szert, és tartósítja a hátrányos társadalmi helyzetû fiatalok alacsony tanulmányi teljesít-
ményét.

Az �alapítványi iskolában� mindezeknek a folyamatoknak a fordítottja játszódik le: a
tanári erõforrások � az idõ, a figyelem és a szakértelem � a megoldandó pedagógiai
feladatok volumenéhez képest a korábbinál bõségesebbé válnak; az oktatás befogadó
közege � a kortárs csoport domináns jellegének megváltozása miatt � kedvezõbb lesz; a
tanárok javadalmazása a könnyebbé váló pedagógiai feladatok tükrében felértékelõdik.
Összességében arról van szó, hogy az iskolamegosztás következtében olyan öngerjesztõ
folyamatok indulnak be a szétválás után a két iskolában, amelyek az iskolák eredetileg
meglevõ �oktatási portfólióját� teljes egészében átértékelik: az oktatási szolgáltatások
�értéke� a szegregáció következtében csökken le a cigány iskolában, illetve nõ meg az
alapítványi iskolában.

Mindezeknek a folyamatoknak van egy, az oktatási egyenlõtlenségek további növe-
kedése irányába ható, másodlagos következménye. Amennyiben az iskolaszétválás meg-
történt, akkor az alapítványi iskolába beíratott gyerekek szülei pótlólagos oktatási ke-
resletet támasztanak a gyermekeiket oktató iskolával szemben. Ha a középosztályi szülõk
arra számíthatnak, hogy � mindenekelõtt: helyi � adóikból �reálértékben� most nagyobb
rész jut vissza a saját gyerekeikhez (vagy másképpen, egységnyi ráfordítás marginális
hatása nagyobb a saját gyermekekre), akkor hajlamosak lesznek a helyi adók emelésé-
bõl az alapítványi iskola költségvetését megnövelve, az oktatási szolgáltatások volume-
nét növelni.38

Az oktatási portfólió átértékelõdése – pénzbeli ekvivalenciák

A szegregált iskolában végbemenõ értékcsökkenésnek, illetve az alapítványi iskolában
végbemenõ értéknövekedésnek a mértékét � módszertanilag helytálló módon � a tanu-
lók teljesítményének változásán lehetne lemérni. A szolgáltatások átértékelõdéséhez el-
vileg pénzbeli ekvivalenciákat is rendelhetnénk. Az alapítványi iskola számára az a

37 Havas�Kemény�Liskó [2002] arról számolnak be, hogy a szegregált iskolákban, illetve osztályokban
felzárkóztatás címén a roma gyerekeket gyakorta csökkentett követelményû oktatási szolgáltatásokban
részesítik, gyakori a felmentés a nyelvtanulás kötelezettsége alól, és a speciális tanterveket szakmailag
képzett és az adott feladatra jól felkészített pedagógusok nélkül valósítják meg (134�144. o.).

38 Margo [1990] egy ehhez nagyon hasonló érvet fogalmazott meg az Egyesült Államok déli államait
1880 és 1950 között uraló iskolai faji megkülönböztetésrõl szóló gazdaságtörténeti könyvében. Margo
érvelése (és formális modellje) szerint egy politikai változás, a déli államokban élõ feketék 1890 és
1910 közötti durva jogfosztása (disenfranchisement) megteremtette annak lehetõségét, hogy az oktatási
kiadásokat úgy növeljék, hogy közben radikálisan megváltoztatták annak belsõ arányait a fehérek javára
és a feketék rovására (fõként a fehér iskolákban dolgozó tanárok fizetését növelték). Ez azzal a követ-
kezménnyel járt, érvel a szerzõ, hogy � a fehérek pótlólagos oktatási keresletemelkedése miatt � a
költségvetési átcsoportosításnál nagyobb mértékben nõtt meg a különbség a fehérek és a feketék között
az oktatási kiadások tekintetében, ami egyébként empirikusan is igazolható volt (33�36. o.).
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tény, hogy megszabadult a tanulási problémás gyerekektõl, kedvezõbb pedagógiai kö-
zeget teremtett. E kedvezõbb közegben a rendelkezésére álló erõforrásokkal most érté-
kesebb szolgáltatásokat tud nyújtani, diákjaival több eredményt tud felmutatni. Vajon
mennyiért tudna az alapítványi iskola � a tanulási problémás gyerekek változatlan ará-
nya mellett � pontosan ugyanannyi pótlólagos szolgáltatást vásárolni a piacon, mint
amennyi pótlólagos szolgáltatáshoz jutottak a tanulói a rosszul teljesítõ diákok kirostáló-
dása következtében? A szegregált iskola számára az a tény, hogy az iskolamegosztás
következtében felhalmozódtak benne a megoldandó pedagógiai feladatok, a korábbinál
kedvezõtlenebb pedagógiai közeget teremtett. E kedvezõtlenebb közegben a rendelke-
zésére álló erõforrásokkal most kevesebb szolgáltatást tud nyújtani, diákjaiból keveseb-
bet tud kihozni. Vajon mennyiért tudna a cigány iskola � a tanulási problémás gyerekek
megnövekedett aránya mellett � pontosan annyi extra szolgáltatást vásárolni a piacon,
amely éppen kiegyenlítené a pedagógiai szolgáltatásoknak a tanulási problémák felhal-
mozódására visszavezethetõ romlását?39

Ezek a coase-i szemléletû kérdések további fontos kérdések megfogalmazásához ve-
zetnek. 1. Vajon milyen relációban vannak egymással az alapítványi iskola diákjainak
�nyereményei� és a cigány iskola diákjainak �veszteségei�? Zérus vagy nem zérus
összegû a játszma? Esetleg negatív összegû? 2. Bármi is legyen a válasz az elõbbi
kérdésre, az világos, hogy a cigány iskola diákjainak veszteségei az iskolaszétválasztás-
ból adódnak; egy államigazgatási aktus negatív externális következményei. Vajon kinek
kell az ebbõl adódó veszteségeket megtéríteni, és milyen formában kell a hátrányokat
kompenzálni? 3. Vajon elegendõ-e, ha a kormányzat az ilyen jellegû hátrányok kompen-
zációjára törekedve mûködtet a szegregált iskolákban esélykiegyenlítõ programokat, és a
szegregációt befejezett tényként tudomásul veszi?40 Tanulmányunknak nem célja, hogy
ezeket a kérdéseket rendre megválaszolja. E kérdések azonban megkerülhetetlenek, ha
valóban szembe akarunk nézni a szegregáció társadalmi következményeivel.

39 Ezeknek a pénzbeli ekvivalenciáknak a meghatározása gyakorlatilag természetesen igen nehéz, de
elvileg nem lehetetlen vállalkozás. A bírósági gyakorlat sokszor pontosan ilyen elvek alapján határoz-
za meg a közvetlenül nem anyagi jellegû károkozások pénzbeli ellenértékét.

40 Az egyesült államokbeli szegregációellenes küzdelmek elmúlt százéves története alapvetõen éppen
ekörül a kérdés körül forgott. �Separate but equal� (külön, de egyenlõen) � ez volt a 19. század
végétõl (az 1896. évi �Plessy versus Ferguson� ügytõl) egészen a �Brown versus Topeka város okta-
tási hivatala� ügyig (1954) az alkotmányjogi szabályozás iránymutató szemlélete. 1954-ben azonban a
Legfelsõbb Bíróság állásfoglalása nyomán egy gyökeresen új szemlélet fogalmazódott meg. Az egyen-
lõ szolgáltatás nyújtása önmagában nem elegendõ, a szegregáció per se elfogadhatatlan. Amint azt a
Legfelsõbb Bíróság elnöke megfogalmazta: �Azonos korú és iskolai osztályba járó gyerekek szétvá-
lasztása pusztán azon az alapon, hogy különbözik a bõrük színe, alsóbbrendûségi érzést okoz a kisebb-
séghez tartozó gyermekben, ami olyan érzelmi és értelmi károsodáshoz vezethet, melyeket minden
valószínûség szerint soha nem lehet helyrehozni. A faji elkülönítés erõs társadalmi megbélyegzést
jelent, fokozza a faji sztereotípiákat, tápot ad azon körülményeknek, melyekre e sztereotípiák hivat-
koznak. Társadalmi jelentése az, hogy a kisebbséghez tartozók alsóbbrendûek, ez pedig éles ellentét-
ben áll az alkotmány azon tételével, hogy minden állampolgárt egyenlõ mértékû védelem illet meg.�
A döntést azután több hullámban, egyes államokban jelentõs többségi ellenállással szemben kellett
végrehajtani. Guryan [2004] igen jelentõsnek becsüli ezeknek a �deszegregációs� intézkedéseknek a
hatását a fekete amerikaiak iskolai fejlõdésére: az iskolarendszerû oktatásból kimaradó tanulók aránya
a hetvenes években 14 százalékról 2-3 százalékponttal csökkent tisztán ezen intézkedések hatására.
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AZ ISKOLAI SZEGREGÁCIÓ DECENTRALIZÁLT MECHANIZMUSA

A jászladányi iskolamegosztási ügy igen alkalmas példának bizonyult arra, hogy mo-
dellszerû keretben megmutassuk az iskolai szegregáció hosszabb távú következmé-
nyeit. A valóságban remélhetõleg kivételesnek mondható az ilyen durvább, államigaz-
gatási aktusból kiinduló szegregációs folyamat. Noha ebben nem lehetünk teljesen
biztosak,41 mégis érdemes rámutatni a folyamatot elõidézni képes sokkal általánosabb
és személytelenebb (decentralizált) mechanizmusokra is. Mint a bevezetõben hangsú-
lyoztuk, a probléma messze nem korlátozódik a cigány tanulók iskolai szegregációjá-
ra, hanem annál sokkal általánosabb. Voltaképpen arról van szó, hogy a rendszervál-
tás nyomán szabaddá vált iskolaválasztás következtében Magyarországon olyan álta-
lános iskolai rendszer jött létre, amely lehetõséget teremt arra, hogy a szülõk � a
költözéssel járó költségek vállalása nélkül � átvigyék a gyermekeiket és a gyermekeik
után járó oktatási jogosítványokat (a �fejkvótát�) az iskolakörzetükön kívüli oktatási
intézményekbe.

A rendszer felfogható úgy is, mintha minden tanuló családja kapna egy utalványt,
amelyet az ország bármely iskolában beválthat, és az iskolákban elvileg fizetendõ (min-
denütt azonos összegû) tandíjat ezzel fedezné.42 Utalványokat használó közoktatási rend-
szerek a világ számos országában mûködnek. Ezek a rendszerek azonban több ponton is
különböznek egymástól: különbözhetnek például az utalványokban részesülõ családok
köre, az utalványok nagysága, az azokat elfogadó iskolák köre vagy az iskolák felvételi
gyakorlata és ennek szabályozottsága tekintetében. Ezek a különbségek alapvetõ jelen-
tõségûek a rendszerek mûködése és eredményessége � különösen a társadalmi egyenlõt-
lenségre gyakorolt hatása � szempontjából.

A magyarországi szabad iskolaválasztás elemei

Érdemes tehát összefoglalni a Magyarországon ma érvényben levõ rendszer legfonto-
sabb elemeit. A legáltalánosabb jogi kereteket a közoktatási törvény (1993. évi XXXIX.
törvény) jelöli ki. A törvény egyrészt világosan rendelkezik a szabad iskolaválasztás
jogáról: �13. § (1) A szülõt megilleti a nevelési, illetõleg nevelési-oktatási intézmény
szabad megválasztásának joga. A nevelési, nevelési-oktatási intézmény szabad megvá-
lasztásának joga alapján gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklõdésének, saját
vallási, illetve világnézeti meggyõzõdésének, nemzeti vagy etnikai hovatartozásának
megfelelõen választhat óvodát, iskolát, kollégiumot.� Másrészt az állam részérõl köte-

41 A jászladányihoz igen hasonló esetrõl számol be Ladányi János nemrégiben napvilágot látott csereháti
beszámolója: �új keletû jelenség, hogy öt-hat település iskolatársulást hoz létre, és � két intézményt
tart fenn: a cigányokat az egyik, a nem cigányokat egy másik falu iskolájába buszoztatják� (Ladányi
[2004]).

42 Arra a lehetséges ellenérvre, hogy gyermekek után járó normatív támogatást nem a közvetlenül az
iskolák, hanem az iskolafenntartó önkormányzatok kapják, amelyek e költségvetési összegeket az iskolá-
ik között � elvileg � gyerekszámtól függetlenül szabadon átcsoportosíthatják, a késõbbiekben részletesen
kitérünk.
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lezettséget vállal arra, hogy az ingyenes és kötelezõ általános iskolai oktatásból43 egyet-
len tanköteles tanuló sem maradhat ki. Ennek érdekében minden tanköteles tanulóra
nézve meghatároz egy kötelezõ felvételt biztosító iskolát, és elõírja: �66. § (2) Az
általános iskola � beleértve a kijelölt iskolát is � köteles felvenni, átvenni azt a tanköte-
les tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található
(kötelezõ felvételt biztosító iskola).�

Világosabban kifejtve, az általános iskolai rendszerben ez a következõ szabályok érvé-
nyesítését jelenti: A1. Az oktatás ingyenes. A2. A körzeti iskola számára kötelezõ a beis-
kolázási körzetéhez tartozó tanköteles gyermek felvétele. A szülõ a gyermeke után járó
ingyenes oktatási �jogosítványát� gyermeke körzeti iskolájában minden körülmények között
�beválthatja�. A3. A szülõ azonban nem köteles a körzeti iskolába íratni tanköteles gyer-
mekét, más iskolát is kereshet neki: ingyenes oktatási jogosítványát körzeten kívüli okta-
tási intézményben is beválthatja. A4. A körzeten kívüli iskola számára viszont nem köte-
lezõ a körzeten kívüli tanulók átvétele: a felvételt, helyhiányra hivatkozva, jogában áll
megtagadni. Ez esetben a szülõ nem tudja a gyermeke után járó ingyenes oktatási jogosít-
ványát más iskolakörzetben beváltani.44 A5. A törvény nem rendelkezik a tekintetben,
hogy amennyiben a körzeten kívüli jelentkezések esetleges túlzott mértéke miatt zsúfolt-
ság keletkezne egy iskolában, milyen elvek szerint rostálhatják meg a jelentkezõket. En-
nek hiányában gyakorlatilag minden iskolának szabad mérlegelési joga van abban, hogy a
körzeten kívülrõl jelentkezõk közül kit vesz fel. A továbbiakban a szabad iskolaválasztás
rendszerén az A1�A5. szabályok szerint mûködõ rezsimet értjük.

A rendszer mûködésének és hatásainak elemzéséhez induljunk ki a rendszerváltás
elõtti állapotból: a körzet szerinti kötelezõ beiskolázás gyakorlatából! Az egyszerûség
kedvéért tegyük fel, hogy ennek a szabálynak maradéktalanul sikerült is érvényt szerez-
ni. Minden gyermeket a saját iskolakörzetébe írattak be. Az iskolák között ilyen körül-
mények mellett is lehetnek komolyabb szisztematikus minõségi különbségek, ha az is-
kolakörzetek társadalmi összetétele jelentõsen különbözik egymástól. Az iskolakörzetek
(illetve körzeti iskolák) különbségei a különbözõ státusú társadalmi rétegek lakóhelyi
elhelyezkedésébõl következnek.45 Ilyen körülmények között is lehetséges iskolák közöt-

43 �3. § (3) Az állam az ingyenes és kötelezõ általános iskoláról az állami szervek és a helyi önkormány-
zatok intézményfenntartói tevékenysége, illetve az állami, a helyi önkormányzati feladatellátás kereté-
ben gondoskodik.�

44 Az oktatási jogok biztosa egy konkrét ügy kapcsán ily módon foglalt állást: �A közoktatási törvény 66.
§ (2) bekezdése értelmében az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (kötelezõ felvételt biztosító isko-
la). A kötelezõ felvételt biztosító iskolának akkor is fel kell vennie az oda jelentkezõ gyermeket, ha a
tanulócsoport létszáma meghaladja a törvényi mértéket, ilyenkor az önkormányzatnak akár új osztály
indításáról is gondoskodnia kell. Amennyiben azonban a gyermek esetében a szülõ által választott
iskola nem a kötelezõ felvételt biztosító iskola, és az intézményben helyhiány van, akkor nem jogsértõ
a felvétel elutasítása. (K-OJOG-578/2003.)� Az Oktatási Jogok Biztosának beszámolója a 2003. évi
tevékenységérõl, Oktatási Jogok Biztosának Hivatala, 51. o.

45 Az iskolai szegregáció ennél valójában erõsebb is lehet. Ladányi [1989] szerint Budapesten az iskola-
körzetek a lakóhelyi szegregálódásnál is egyenlõtlenebbek voltak, mivel �a cigányok által viszonylag
sûrûn lakott körzetekben a tanügyi hatóságok � az általános iskolai körzetek városszociológusokat
megszégyenítõ érzékkel történõ lehatárolásával � a lakóhelyi elrendezõdésnél homogénebb »cigány«,
illetve »nem cigány« iskolakörzeteket [hoztak] gyakran létre�.
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ti választás, de csak lakóhely-, illetve lakásváltoztatás vagy pedig a (Magyarországon
igen alacsony) magániskolai kínálat igénybevétele révén. A szigorúan körzet szerinti
beiskolázás rendszerében a szülõ egyrészt ezen a közvetett módon � a lakásmobilitás
révén46 �, másrészt magán-, alapítványi vagy egyházi iskolába való (át)jelentkezéssel
képes gyermekének körzeti iskolájánál jobb iskoláztatási feltételeket (jobb kortárs cso-
portot, jobb tanárokat) biztosítani.47

Hogyan reagál egy ilyen rendszer a szabad iskolaválasztás (az A1�A5. szabály) beve-
zetésére? Induljunk ki abból az elvileg általános esetbõl, amikor az iskolák és a tanulók
összepárosítását biztosító kétirányú keresési folyamatban � a családok a megfelelõ iskolát,
az iskolák a megfelelõ tanulókat keresnek maguknak � mind a tanulók, mind pedig az
iskolák oldalát kellõ mértékû heterogenitás jellemzi. Az alábbiakban összefoglaljuk, mi-
lyen érdekek és milyen korlátok alakítják a szereplõk (a családok, illetve az iskolák)
döntéseit, és ezek alapján hogyan alakul ki, hogy mely családok gyermekei mely iskolákba
járnak. Elõször a családok szemszögébõl vizsgáljuk a problémát, majd az iskolák szem-
szögébõl, végül pedig azt, hogy ezek alapján milyen eredményt várhatunk. A közgazda-
ságtan nyelvén: mi lesz az egyensúlyi állapot, és hogyan jön létre az egyensúly?

A családok iskolaválasztási döntése

A családok számára � akik gyermeküknek a lehetõ legjobb oktatást szeretnék biztosítani,
információiknak, várakozásaiknak és költségvetésüknek megfelelõen � elvileg mindig
vannak választási lehetõségek: valamilyen ingázási távolságon belül több (és minõségi-
leg heterogén) oktatási intézmény között válogathatnak. Az ingázási határok tágításá-
val, illetve az ingázási költségek növelésével a heterogén oktatási kínálathoz való elvi
hozzáférhetõség mindenképpen biztosítható. Kevés olyan települése van az országnak,
ahonnan fél-háromnegyed órai közlekedéssel (legrosszabb esetben: gépkocsival) ne le-
hetne egy városba eljutni, ahol több alapfokú oktatási intézmény is van.48 Mondjuk azt
az egyszerûség kedvéért, hogy a heterogén kínálat �jó�, illetve �rossz� iskolák49 férõ-
helyeiben ölt testet.

A családok azonban különböznek egymástól jövedelmük és társadalmi beágyazottsá-
guk tekintetében. Az egyszerûség kedvéért tegyük fel, hogy kétféle család van: �sze-
gény�, illetve �középosztálybeli�. Hogy még egyszerûbb legyen a gondolatmenet, fel-
tesszük, hogy a szegény családok gyermekei rosszabb �képességûek� (inkább küzdenek

46 Az iskolaválasztásnak ezt a közvetett módját Tiebout [1956] klasszikus írása óta a közgazdasági iroda-
lomban Tiebout-választásnak nevezik.

47 Csanádi�Ladányi [1983] könyve kimutatta, hogy a hetvenes évek Magyarországának kötött beiskolá-
zási rendszerében is igen erõteljes szelektivitás mûködött. Mivel azonban az iskolák közötti mobilitás
korlátozott volt, az iskolai szegregáció domináns mechanizmusa az iskolán belüli, párhuzamos (tago-
zatos�nem tagozatos, napközis�nem napközis, normál�kisegítõ) osztályok közötti szegregálás volt.

48 A munkavállalási célú ingázás tapasztalatai ezt igazolják. Lásd: Köllõ [1997].
49 A korábbi fejezetekkel összhangban, azokat az iskolákat nevezzük �jó� iskoláknak, amelyeknek diák-

állománya zömében a társadalom középrétegébõl származik; kevés a szegénysorból származó, tanulási
problémás; viselkedési zavaros gyermek, és a tanári szolgáltatások minõsége is jó. A �rossz� iskola
ennek az ellentettje.
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tanulási nehézségekkel), mint a középosztálybeli családok gyermekei. Noha a kapcsolat
nyilvánvalóan sztochasztikus � rengeteg kiváló képességû gyermek származhat nagyon
szegény családokból, és a középosztályi családokból is származhat számos tanulási prob-
lémás gyerek �, a család társadalmi státusa és a gyermek tanulmányi teljesítménye kö-
zött pozitív korreláció áll fenn (ceteris paribus többek között a tanári teljesítményre kon-
dicionálva is). A modell tisztasága kedvéért az együttes eloszlás vegyes eseteit figyel-
men kívül hagyjuk. Magyarán úgy vesszük, mintha a szegény családok gyermekei mind
rosszabb képességûek, a középosztálybeli családok gyermekei pedig mintha mind jobb
képességûek lennének.50 A legfontosabb tartalmi eredményeket ez a modellszerû egy-
szerûsítés lényegében nem befolyásolja.51

Vizsgáljuk meg a jelentkezõk társadalmi státusának hatását a jobb iskolákba való
jelentkezés valószínûségére! Vegyünk egy azonos iskolakörzetben lakó szegény (ala-
csony iskolázottságú, állástalan szülõkbõl álló, segélyekbõl élõ) családot és egy közép-
osztálybeli (felsõfokú végzettségû, fehérgalléros foglalkozású, átlagnál magasabb jöve-
delmi szinten élõ) családot, mely azt fontolgatja, hogy hétéves gyermekét a helyi isko-
lánál jobb iskolába adja. Jobb iskolát a lakóhelyüktõl félórányi ingázással elérhetõ városban
találhatnak. A döntést befolyásoló tényezõk gondos számbavételével erõsen valószínû-
síthetjük, hogy a körzeten kívüli, jobb iskolába való jelentkezési hajlandóság lényege-
sen alacsonyabb lesz a szegény családok körében, mint a középosztálybeli családok
körében � mégpedig egyszerû költség�haszon megfontolások miatt. A szegény csalá-
dok gyermekei a körzetükön kívüli jobb általános iskola elvégzésébõl (várható érték-
ben) kevesebb hasznot remélhetnek, mint a középosztálybeli szülõk gyermekei; jelent-
kezési, illetve iskolalátogatási költségeik tekintetében pedig (relatíve) nagyobb terhek-
kel kell számolniuk. Lássuk elõször a költségoldalt!

Az ingázási költségek nagymértékben befolyásolják a távolabbi iskolába való jelent-
kezés valószínûségét. A falun élõk számára az elvileg megközelíthetõ iskolák egy része
tömegközlekedéssel nem, csak személygépkocsival érhetõ el olyan idõpontokban, amit
az iskolába járás megkövetel.52 Ez pedig a szegényebb családoknál effektív korlátot
jelenthet. De létezõ tömegközlekedési kapcsolatok esetén is kisebb eséllyel választják a
szegény családok a távolabbi iskolát, egyszerûen azért, mert e költségek nagyobb há-
nyadot képviselnek családi költségvetésükben.53 A szegény családok ezen túl informá-

50 Képességeken természetesen nem valami genetikailag meghatározott dolgot, hanem az iskolaválasztás
elõtt a családban felhalmozódott humán tõke volumenét � az iskolával konform jártasságok, készségek
és diszpozíciók együttesét � értjük.

51 Amennyiben az iskola részérõl tökéletlen információt feltételezünk, akkor �vegyes� esetek elõfordulá-
sát is megengedhetjük. Amennyiben az iskola a társadalmi státuson nyugvó jelzések alapján szûri meg
a jelentkezõket (vagyis statisztikai diszkriminációt alkalmaz), ugyanahhoz az eredményhez jutunk,
mintha egy determinisztikus világban minden alacsony státusú családból származó gyereket egyöntetû-
en rossz tanulmányi teljesítményûnek tekintene.

52 Lásd ezzel kapcsolatban Köllõ [1997] számításait.
53 Elvben persze elgondolható olyan tökéletes hitelpiac, amely lehetõséget nyújtana arra, hogy a szegé-

nyebb családok hitelt vegyenek fel gyermekeik jobb minõségû általános iskolai taníttatásának költsége-
ire a gyermek magasabb jövõbeli keresetének terhére. Ez esetben a család aktuális jövedelmi szintje
nem szabna effektív korlátot. Ilyen hitelt a bankok azonban nem nyújtanak, és ha nyújtanának is,
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ciós és kapcsolati hátrányban vannak a középosztályi családokkal szemben. Egy közép-
osztályi családnak közvetlen környezete révén jobb képe lehet arról, hogy mely iskolák
�jobbak�, és kapcsolatai révén nagyobb valószínûséggel tudja elérni, hogy gyermekét e
jobb iskolák fel is vegyék.

Mindezeken túl a szegény családok kisebb várható hasznot is remélhetnek a jobb
iskoláktól. Mivel kisebb valószínûséggel folytatják tanulmányaikat érettségit adó közép-
iskolában, majd felsõfokon, hiszen a család szegénységébõl fakadó korlátok ezen a
szinten hatványozottan érvényesülnek, annak a várható értéke, hogy a jobb iskola hoza-
mát realizálják, kisebb. Márpedig a jobb általános iskola elvégzése igazán akkor térül
csak meg � a magasabb jövõbeli keresetekben �, ha a gyermek közép- és felsõfokon
továbbtanul. Végül, ha a munkaerõ-piaci sikerességben az iskolai végzettség mellett a
társadalmi háttér is szerepet játszik (a kapcsolatok vagy � mondjuk � az etnikai hovatar-
tozást figyelembe vevõ statisztikai diszkrimináció miatt), akkor ugyanannak az iskolai
végzettségnek az értéke is kisebb a szegény családok számára.

Magasabb relatív költségeik, információs és kapcsolati hátrányaik, valamint alacso-
nyabb várható hasznuk miatt a szegény családok kisebb hajlandósággal keresik a jobb
iskolákat, mint a középosztálybeliek.

Az iskolák felvételi döntése

Az iskolák � ismét nagyfokú egyszerûsítéssel élve � három dolgot tartanak szem elõtt:54

1. ki akarnak jönni a rendelkezésükre álló pénzügyi erõforrásokból, 2. minél kedve-
zõbb feltételeket szeretnének saját pedagógusi munkájukhoz biztosítani, és 3. hírnévben
és megbecsülésben sikereket szeretnének elérni. E célokat befolyásolja az iskolába járó
tanulók száma és társadalmi háttere.

A magyar iskolafinanszírozás rendszere a szabad iskolaválasztás hazai gyakorlatával
párosulva � mint arra már korábban többször is utaltunk � jól leírható egy univerzális
utalványrendszer analógiájára. A rendszer felfogható úgy, mintha minden tanuló csa-
ládja kapna egy utalványt, amelyet az ország bármely iskolájában beválthat, és az isko-
lákban elvileg fizetendõ � mindenütt azonos összegû � tandíjat ezzel fedezné. Ennek az
értelmezésnek elsõ látásra ellentmondani látszik az a körülmény, hogy a tanulók után
járó normatív támogatás összegét nem közvetlenül az iskolák, hanem az iskolafenntartó
önkormányzatok kapják. Így a tanulók mozgása nem feltétlenül jár együtt a normatív
támogatási összegek átcsoportosításával, ha a tanuló azonos önkormányzaton belül vál-

elkerülhetetlenül csak igen magas kamatra tennék a visszafizetés igen nagyfokú bizonytalansága miatt.
Ez esetben ismét beleütköznénk a szegény családok folyó jövedelmének korlátaiba. Kötetünk 3. tanul-
mánya a közlekedési költségek és a faluról városba irányuló, munkavállalási célú ingázás vizsgálata
során azt találta, hogy a kilencvenes években a magyarországi falvak egy nem elhanyagolható részé-
ben a közlekedési költségek olyan mértékben terhelték volna meg az iskolázatlanabb, ezért alacso-
nyabb keresetû munkavállalók költségvetését, amely mellett az ingázás számukra nem jelentett kifize-
tõdõ alternatívát.

54 Feltételezzük, hogy az iskola érdekeit képviselõ iskolaigazgató és a tanári kar érdekei egybeesnek.
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toztat iskolát. Mi mégis amellett érvelnénk, hogy ez a rendszer a gyakorlatban úgy
mûködik, hogy a tanulók iskolák közötti mozgását az esetek túlnyomó többségében a
normatív támogatási összeg iskolák közötti átcsoportosítása kíséri.

Két alapesetet kell megkülönböztetnünk. Az egyik az az eset, amikor a tanulók iskolák
közötti mozgása egyben települések közötti mozgást is jelent. Ha egy tanuló iskolát vált,55

az utána járó normatív támogatás (a fejkvóta) is átkerül az új iskoláját fenntartó önkor-
mányzat költségvetésébe. Magyarországon � 2001. évi népszámlálási adatok szerint56 �
csaknem 1600 olyan község van, ahol egy és csakis egy teljes (alsó és felsõ tagozatot
egyaránt mûködtetõ) általános iskola van. Az eljáró (de helyben lakó) gyerekek utáni
fejkvótát a gyermek lakóhelyén mûködõ egyetlen iskola nyilvánvalóan elveszíti.57 Költ-
ségvetése ezzel arányosan csökken. Vajon mi történik a befogadó településen az ily mó-
don elnyert normatív támogatással? Itt két alesetet kell elkülönítenünk. Amennyiben a
befogadó településen is csak egy iskola van, akkor a helyzet egyszerû: amit a kibocsátó
település iskolája elveszített, azt a befogadó település iskolája nyerte meg. Bonyolultabb a
helyzet, ha a befogadó település önkormányzata több iskolát is mûködtet.

Ez az aleset, logikáját tekintve, nem különbözik attól a másik (általánosabb) esettõl,
amikor a tanulók és családjaik úgy élnek a szabad iskolaválasztás jogával, hogy a saját
önkormányzatuk által mûködtetett iskolaválasztékból keresnek maguknak beiskolázási
körzet szerinti iskolájuktól különbözõ iskolát. A nagyobb településeken ez a lehetõség
fennáll. Ez a másik alapeset. Ilyenkor merül fel valóban annak a lehetõsége, hogy az
iskolai kiadások elosztásakor az önkormányzatok nem a tanulók számának megfelelõen
�osztják le� a normatívából befolyt és az egyéb, fenntartásra szánt összegeket.

Hogy valóban ez történik-e, az empirikus kérdés. Ezt a hipotézist megpróbáltuk
ellenõrizni egy viszonylag új, nagymintás � mintegy 1000 iskolára kiterjedõ �, iskolai
költségvetési adatokat is tartalmazó reprezentatív adatbázison.58 Hogy a különbözõ ön-
kormányzatok eltérõ anyagi lehetõségeinek hatását kiszûrjük, az iskolai költségvetés,
illetve tanulószám önkormányzati átlagtól való eltérését vizsgáltuk. E két változó össze-
függését mutatja a 9.2. ábra.

55 A probléma szempontjából alapvetõen az ingázási helyváltoztatás a mérvadó, hiszen lakóhely-változ-
tatással � a szabad iskolaválasztás rendszere nélkül is � találhat bárki jobb iskolát a gyermekének.

56 Az adatforrásról és a számítási metódusról lásd a 358�359. oldalt.
57 Ilyen településeken élt a 2001/2002. tanévben az állami általános iskolákba járó gyerekek 37 százaléka

(334 ezer gyerek). Közülük pedig 78 ezer ingázik át más település általános iskolájába. Ez az eset tehát
méreteit tekintve nem csekély jelentõségû. Lásd 9.6. táblázat.

58 A felhasznált iskolai kiadási adatok forrása az Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központjának
2001-2002-es �Önkormányzati oktatásfinanszírozás és oktatáspolitika� címû adatfelvétele. Az adatfel-
vétel az OM 2001. évi statisztikai adatbázisában szereplõ intézmények véletlen mintáján készült. Az
iskolák költségvetése a 2001. évi iskolai mûködési kiadásokat jelenti. Nem profitorientált intézmé-
nyekrõl lévén szó, a kiadások az iskolák esetében jól mérik a bevételeket. Köszönettel tartozunk az
adatfelvétel készítõinek � Hermann Zoltánnak és Horn Dánielnek �, hogy adatbázisukat nagyvonalúan
a rendelkezésünkre bocsátották. Az adatbázis részletes leírása megtalálható Hermann [2002] írásában.
Erre az adatbázisra támaszkodva, Hermann [2001] és Horn [2003] elsõként tettek kísérletet Magyaror-
szágon arra, hogy az oktatási szolgáltatások egy fõre jutó költségeit korrekt módon (sokváltozós elem-
zési technikával) megbecsüljék.
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A 9.2. ábrán a folytonos vonal a két változó nemparaméteres regressziós egyenese
(�lowess� simítás). Az ábra szinte tökéletes lineáris összefüggést mutat, ami azt jelenti,
hogy az önkormányzatokon belül eggyel több tanuló esetén mindig ugyanannyival töb-
bet allokálnak az iskoláknak. Az összefüggés nemcsak lineáris, hanem igen szoros is: a
két változó közötti korreláció 0,83. Mindez azt mutatja, hogy az önkormányzatok ugyan
elvileg szabadon dönthetnek a tanulói fejkvóták allokálásáról, a gyakorlatban azonban
ezzel a szabadsággal viszonylag kis mértékben élnek.

Az iskolák bevételei tehát jelentõs részben az iskolába járó tanulók számától függ-
nek. Költségeik egy része azonban a tanulók számától független: a változó költségek
mellett igen jelentõsek a fix költségek. Minden iskola számára alapvetõ fontosságú,
hogy férõhelyeit lehetõleg jól kihasználja, hiszen fix költségei miatt az egy tanulóra jutó
költségeit leginkább ezen a módon tudja csökkenteni (lásd errõl Horn [2003]). Mivel a
kilencvenes évek eleje óta a kohorszok mérete folyamatosan csökken, az általános isko-
lák egyre kevesebb gyermek között válogathatnak. Az iskolák között ezért �mennyiségi
verseny� alakul ki.

Az iskola egyéb céljai miatt azonban az is fontos szempont, hogy tanulói között
minél nagyobb arányban legyenek jobb képességû, illetve magasabb társadalmi státusú
gyerekek. A tanárok ugyanis így tudnak a maguk számára jobb munkafeltételeket �
könnyebben megvalósítható feladatokat, kevesebb stresszt � biztosítani, illetve ily mó-
don könnyebben érhetnek el diákjaikkal tanulmányi sikereket, s tehetnek szert hírnévre,
megbecsülésre a hozzájuk hasonló társadalmi státusú helyi középosztály köreiben. Az is-

9.2. ábra
Általános iskolai költségvetés és tanulólétszám
(több iskolát is fenntartó önkormányzatok, 2001)

Függõleges tengely: Iskolai költségvetés eltérése az önkormányzati átlagtól (millió forint)
Vízszintes tengely: Tanulók számának eltérése az önkormányzati átlagtól (fõ)

09 -- Általános iskolai szegregáció.p65 2005.04.19., 23:48343



344 II. ISKOLAI HÁTRÁNYOK

kolák ennélfogva �minõségi versenyben� állnak egymással a jobb képességû vagy kö-
zéposztálybeli tanulókért.59 Mindezeket megfontolva, a maguk szempontjából racionáli-
san akkor döntenek, ha képesség szerint rangsorolva veszik fel a gyermekeket: elõször
az általuk jobbnak ítélt diákokat, utána pedig a többit. Az iskola által várt képességek
szerinti rangsorolás azonban szükségszerûen vezet a gyermekek származás szerinti rang-
sorolásához, ahol a rangsorban a jelentkezõk között a középosztálybeliek megelõ-
zik a szegényeket.60

Az iskolák nem egyenlõ eséllyel indulnak a tanulókért folytatott versenyben. A sza-
bad iskolaválasztás bevezetésekor már jelentõs különbségek voltak közöttük. Az egy-
szerûség kedvéért feltesszük, hogy eleve voltak �jó� iskolák (átlagosan több jobb ké-
pességû gyermekkel), és �rossz� iskolák (átlagosan több rosszabb képességû gyermek-
kel). Mivel a társadalmi összetételét tekintve jobb iskolákban inkább vállalnak munkát a
jobb tanárok, és a kortárs csoport hatása is elõrelendíti a tanulmányi teljesítményeket,
ezért ezek az iskolák valóban jobb minõségû oktatást biztosítanak. A családok iskolavá-
lasztási döntését tárgyaló érvelésbõl következik, hogy a jobb tanulók középosztálybeli
családjai nagyobb eséllyel fognak élni a szabaddá vált iskolaválasztás lehetõségével,
mint a szegény családok. A jobb iskolákba inkább õk jelentkeznek. A �kezdetben� maga-
sabb presztízsû iskolák ezért inkább válogathatnak, míg az eleve rosszabbnak ítélteknek
a mennyiségi szempontok miatt fel kell venniük bármely jelentkezõt. A �kezdeti� felté-
telek különbsége meghatározó jelentõségû.

Az iskolák vegyíthetik is egymással a mennyiségi és minõségi verseny szempontjait:
emelt szintû képzési kínálattal lefölözhetik a jó diákokat, normál szintû képzési kínálat-
tal versenybe szállhatnak rosszabb diákokért, ha jól teljesítõ diákokkal nem tudják kel-
lõen feltölteni férõhelyeiket. Ez esetben azonban mereven szét kell választaniuk egy-
mástól az iskolán belül e kétfajta képzési formát, ha azt akarják, hogy továbbra is vonzó
maradjon a középosztályi szülõk számára az iskola. Az iskolák közötti és az iskolán
belüli61 szegregáció nyilván nem ugyanaz a jelenség, ám következményeiket tekintve
hasonlóak. Figyelmünket ezért a továbbiakban is az iskolák közötti szegregáció problé-
májára fordítjuk.

59 Amennyiben a hátrányos helyzetû tanulók oktatásáért az iskolák pótlólagos erõforrásokat kapnak,
a bevételi céloknál is szempont lesz a tanulók származása, a másik két szemponttal ellentétes elõjellel.
A következõkben feltételezzük, hogy ha van is ilyen ellentétes irányú hatás, annak mértéke kisebb,
mint a jobb minõségû diákok pozitív hatása a többi szempont alapján. A nem megfelelõ feltételekhez
kötött vagy nem ellenõrzött támogatások várható hatását (iskolán, osztálytermen belüli elkülönített
tanítás) itt az egyszerûség kedvéért nem elemezzük.

60 A gondolatmenet során feltettük, hogy a szegény családok gyermekei mind rosszabb, a középosztály-
beli családok gyermekei pedig mind jobb képességûek. A származás szerinti rangsorolás azonban eme
egyszerûsítõ feltevés nélkül is megvalósul, ha az iskolák nem ismerik tökéletesen a képességeket, és a
származás és a képességek közti, általuk is jól ismert pozitív korreláció alapján veszik fel a gyerekeket,
vagy ha a felvételkor a középosztálybeliek jobb kapcsolatai közvetlenül is érvényesülhetnek.

61 A 2003. évi reprezentatív romafelvétel adatain Kemény�Janky�Lengyel [2004] kimutatták (86. o.),
hogy a roma általános iskolai tanulók 12,5 százaléka olyan osztályba jár, ahol kizárólag vagy túlnyo-
mórészt roma gyerekek veszik körül õket. Ugyanez az adat a falvakban 8, a városokban 14, Budapes-
ten pedig 22 százalék. Az iskolákon belüli elkülönítés tehát szintén nagy mértékû.
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Egyensúly: a családok és az iskolák egymásra találása

A szereplõk érdekei és különbségei (szegény, illetve középosztálybeli családok az egyik
oldalon, a szabad iskolaválasztást megelõzõen rosszabb, illetve jobb iskolák a másikon)
a szabad iskolaválasztás (az A1�A5. szabály) feltételei között olyan összepárosítási egyen-
súlyhoz vezethetnek, amelyben a szelektálódás pozitív irányú. Végeredményben � az
�egyensúlyban� � a középosztálybeli családok és a jobb iskolák (iskolán belüli osztá-
lyok), illetve a szegény családok és a rosszabb iskolák (osztályok) fognak �egymásra
találni�. E spontán folyamatok eredményeként ezért az iskolák kezdeti egyenlõtlensége
� ami a körzeti iskolarendszerben az egyenlõtlen lakóhelyi viszonyok miatt alakult ki �
a szabad iskolaválasztás rendszerében tovább növekszik. A növekedés mértéke függ a
képességek és a társadalmi háttér közötti korreláció erõsségétõl, a relatív költségek
eloszlásától, a kapcsolatok fontosságától, az információs bizonytalanságtól stb.62 Ha
ezek a tényezõk nagyjából állandóak (stacionaritás), akkor egy átmeneti idõszak után
beáll az új egyensúly, melyet a kezdeti állapotnál erõteljesebb egyenlõtlenség jellemez
minden tekintetben.

Az átmenet lényeges eleme, hogy ahogyan növekedésnek indul az iskolák (illetve
iskolán belüli csoportok) képesség szerinti egyenlõtlensége, úgy válnak egyre polarizál-
tabbá az iskolák, ami a maga részérõl visszahathat a szegregálódást elõidézõ folyama-
tokra. Pozitív visszacsatolás alakulhat ki. Lehetnek olyan középosztálybeli családok,
amelyek az eredeti állapotok mellett még nem akarták volna elvinni a gyermeküket a
körzeti iskolából, a szegregálódási folyamatok beindulása után azonban már nem tartják
elfogadhatónak a társadalmi összetételében romló helyi iskolát. Ha õk is elviszik a gyer-
meküket, a helyi iskola tovább romlik, ami további középosztályi családokat ösztönöz-
het a �dezertálásra�. Ez a mechanizmus � az Amerikából jól ismert �white flight� �
teljesen kihúzhatja a helyi iskola lába alól a talajt. Ez az egyik jellegzetes módja annak,
ahogyan a szegények, illetve az etnikai kisebbségek gettóiskolái kialakulnak.63

Könnyen lehet, hogy a folyamat újraindul a következõ generációban: éppen az isko-
larendszer nagyobb egyenlõtlensége miatt tovább növekszik a relatív költségek és a
várható hasznok szóródása a következõ generációban, ami az iskolák közötti egyenlõt-
lenség további növekedését idézi elõ, és így tovább. A rosszabb iskolai képzés ugyanis
a gyermekek felnõtté válása után (ceteris paribus tehát a �képességekhez� képest is)

62 Az oktatáspolitikai intézkedések hatása is vizsgálható ebben a keretben, illetve egy ilyen alapokra építõ
bonyolultabb modellben. Az egyszerû, a felvételen túl más követelményhez nem kötött kisebbségi
fejkvóta valószínûleg csökkenti az iskolák közötti szegregációt, de semmi hatása nincs az iskolákon
belüli szegregációra. Az újabb, jóval szigorúbb követelményeket támasztó integrációs fejkvóta való-
színûleg ez utóbbit is csökkenti. Minthogy azonban azt nem kötelezõ felvenni, az önmagán belül
szegregáló iskolák egy része dönthet úgy, hogy inkább lemond errõl a plusz erõforrásról, cserébe a
szegregáció nyújtotta elõnyökért.

63 Ennek a mechanizmusnak (neighborhood tipping) a modellszerû leírását Schelling [1971], [1972]
klasszikus írásainak köszönhetjük. Schelling modelljének empirikus alkalmazására jó példa Galster
[1990] írása. A fehér családok gyermekeinek dezertálása az etnikailag vegyes övezetek iskoláiból, ha
ott valamilyen oknál fogva megnõ a fekete bõrû népesség részaránya, nagyon is létezõ probléma. Lásd
errõl Welch�Light [1987] híres elemzését!
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növeli a szegény családból származók még szegényebbé válásának a valószínûségét �
amihez hozzáadódik, hogy a házaspárok jellemzõen hasonló társadalmi helyzetû egyé-
nekbõl állnak össze �, és így a következõ generációban a családok közötti egyenlõtlen-
ség is tovább nõhet. Ez pedig tovább erõsítheti a szegregálódási tendenciákat (azok
mértéke ugyanis függ a relatív költségek eloszlásától), és így tovább, generációkon át.

A mechanizmus teljesen decentralizált: a szereplõk saját érdekeiket követik, és a lehe-
tõségeik szerint igyekeznek céljaikat elérni, mindennemû adminisztratív beavatkozás nél-
kül. Következményei azonban gyakorlatilag azonosak a jászladányi önkormányzat által
adminisztratív úton kezdeményezett iskolamegosztás következményeivel. A résztvevõk
preferenciái ugyanazok, a mechanizmus más, de az eredmény ugyanaz. A szegregálódás
következtében a rosszabb helyzetbõl induló, szegényebb, illetve roma diákokat nagyobb
arányban tanító iskolákban ugyanazok a folyamatok mennek végbe, mint példánkban a
B iskolában. A kortárs csoport összetételének és a romló oktatási körülményeknek �
mindenekelõtt az alacsonyabb elvárásokkal élõ és kevésbé eredményes pedagógusi mun-
kának � a következtében a rosszabb iskolákban még inkább lemaradnak a szegény,
illetve roma tanulók. A különbség a két mechanizmus között az, hogy míg a jászladányi
típusú esetet központi (önkormányzati) beavatkozás hozza létre, a decentralizált mecha-
nizmushoz elegendõ, hogy minden szereplõ szabadon válogathasson � iskolák, illetve
tanulók között � anélkül, hogy e döntések összes költségét (mindenekelõtt az externális
hatások költségét) számításba kellene vennie.

A SZABAD ISKOLAVÁLASZTÁS ÉS AZ ISKOLAI UTALVÁNYRENDSZEREK
NEMZETKÖZI TAPASZTALATAI

A szabad iskolaválasztás hazai rendszere jelentõs mértékben megnövelte a szülõk dön-
tési szabadságát és az iskolák közötti versenyt. Alapvetõ közgazdasági érvek szólnak
amellett, hogy a helyi monopóliumként mûködõ körzeti iskolák nem a legjobban hasz-
nálják ki a rendelkezésükre álló erõforrásokat, és nem a legjobb minõséget nyújtják. Ha
megfelelõ keretek között növelni lehetne versenyt az iskolák között, akkor � így szól a
standard közgazdasági érvelés � elvileg minden fogyasztó (vagyis minden tanuló) szá-
mára jobb eredményeket lehetne elérni. Valóban: amennyiben a verseny megfelelõ ke-
retek között érvényesül, és minden szereplõ számára jobb helyzetet teremt (vagy az
esetleg hátrányosan érintetteket megfelelõen kompenzálja).

A verseny potenciális elõnyei

A hazai iskolák a szabad iskolaválasztás rendszerében is megmaradtak közpénzekbõl
gazdálkodó, önkormányzat által felügyelt intézményeknek, amelyek alkalmazottaikat
országosan meghatározott, merev bérstruktúrában fizetik. A közgazdaságtan amellett is
igen nyomós érveket hoz fel, hogy miért várunk jobb gazdálkodást (vagyis azonos
minõség olcsóbb elõállítását) a profitot vagy az egyéb eredményességi mutatókat köze-
lebbrõl figyelõ tulajdonosok valós ellenõrzése alatt álló szervezetekben, és miért várunk
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jobb minõségû munkát olyankor, amikor az alkalmazottak javadalmazása tükrözi a mun-
kájuk eredményességét.

Az iskolák közötti verseny jótékony hatását többen is kimutatták. Az Egyesült Álla-
mokban az állami iskolák helyi önkormányzati irányítás alatt állnak, és körzeti iskola-
ként mûködnek � vagyis csak az iskolakörzetben lakókat oktatják. Velük versenyeznek
a tanulók jóval kisebb részét oktató magán- és egyházi iskolák. Hoxby [2000a] innova-
tív ökonometriai módszert alkalmazó becslései kimutatták, hogy ahol az állami iskolák
között a lakóhelyválasztás sajátságai nyomán intenzívebb verseny (a már fent említett
�Tiebout-választáson� alapuló verseny) alakul ki, ott az iskolák jobb eredményeket
produkálnak, ráadásul alacsonyabb költségek mellett. Coleman�Hoffer�Kilgore [1982],
Coleman�Hoffer [1987], valamint Evans�Schwab [1995] pedig igazolták, hogy az ame-
rikai magániskolák, illetve egyházi (katolikus) iskolák jobb eredményeket produkál-
nak.64 Ennek fontos, de nem kizárólagos oka lehet az, hogy ezek az iskolák a körzeti
állami iskoláknál jóval erõsebb versenynek vannak kitéve. A magán- és egyházi isko-
lák, bár nem profitorientált intézmények, más tulajdonos alá tartoznak, és a pedagógusi
bérek tekintetében is kívül maradnak az Amerikában is rendkívül merev állami rendsze-
ren. Jobb eredményességük ezért származhat a jobb gazdálkodásból és a rugalmasabb
bérezésbõl éppúgy, mint az erõsebb versenybõl (a kettõ nyilván összefügghet, de szá-
munkra eltérõ tanulságaik vannak). Hoxby [2002] empirikusan is kimutatja, hogy a ma-
gániskolák jobb képesítéssel rendelkezõ pedagógusokat alkalmaznak, és ami a mi szem-
pontunkból még fontosabb, bérezés tekintetében nagyobb különbséget is tesznek alkal-
mazottaik között.

Mindezek azt mutatják, hogy a versenynek és (vagy) a jobb gazdálkodásnak, illetve
rugalmasabb bérezésnek jótékony hatása lehet a tanulók átlagos eredményességére. Azért,
hogy ezeket az elõnyöket a leginkább rászorulók is élvezhessék, az Egyesült Államok-
ban sokan érvelnek államilag finanszírozott utalványok bevezetése mellett, amelyek
segítségével az alacsonyabb jövedelmûek fizethetnének tandíjat a magániskolákban.
Néhány városban kísérleti jelleggel be is vezettek ilyen támogatási rendszereket (példá-
ul Milwaukee városban állami finanszírozással, Daytonban, Washingtonban, valamint
New Yorkban magánalapítványok finanszírozásával). Ezek a programok nem teljesen
egyformák, de sok tekintetben hasonlók, és ezek a hasonlóságok alapvetõ fontosságúak.
Elõször is: az utalványokat célzottan adják, alacsony jövedelmû családoknak. Másod-
szor: az utalványt tandíjként elfogadó magániskolák túljelentkezés esetén kötelesek vé-
letlenszerûen válogatni a jelentkezõk között (Peterson és szerzõtársai [2003] 109�111.
o.), vagyis nem válogathatják ki a (szerintük) legjobbakat. Harmadszor: a tipikus kísér-
letek általában az adott város tanulóinak nagyon kis részét érintették, így az adott tele-
pülés �oktatási piacának� egészét gyakorlatilag érintetlenül hagyták.

64 Coleman�Hoffer�Kilgore [1982] és Coleman�Hoffer [1987] mutatta ki elõször meggyõzõen, hogy a
magán- és egyházi iskolák jóval eredményesebbek az államiaknál, mind az elért tanulói teljesítmény-
ben, mind a tanulók fejlõdésében mérve. Mindez azonban a szolgáltatások jobb minõsége mellett
fakadhat abból is, hogy az ilyen iskolákba járó gyermekek eleve jobbak, vagy magasabb fejlõdési
potenciál van bennük. Evans�Schwab [1995] a katolikus iskolák tekintetében többféleképpen is kezeli
ezt a szelekciós problémát, és kimutatja, hogy az elõnyök nem a szelekciónak köszönhetõk. Ezt a
következtetést Neal [1997] más adatokon alapuló elemzése is megerõsíti.
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A rászorultakat segítõ utalványkísérletek tapasztalatai

A Milwaukee városbeli kísérlet a legnagyobb (de abszolút mértékkel mérve ez is kicsi:
az eddigi tapasztalatokat feldolgozó elemzések adataiban a tanulók 1,5 százaléka kapott
utalványt), ám a kísérlet nem terjed ki egyházi iskolákra (a tanulók ott nem válthatják be
az utalványokat), és hatásvizsgálat szempontjából is meglehetõsen problematikus. A többi
program, bár kisebb nagyságú, jóval alkalmasabb a hatások vizsgálatára. A programok
során ugyanis a részvételre hajlandó és a jövedelmi kritériumoknak megfelelõ csalá-
dok egy véletlenszerûen kiválasztott része számára elérhetõvé tették az utalványrend-
szert (�kezelt csoport�), a többiek számára nem (�kontrollcsoport�). A véletlenszerû
hozzárendelés miatt a két csoport összehasonlításával megfelelõen mérhetõ az utalvány-
rendszer hatása az abban részt vevõk számára. Az eredményeket összefoglalva, Ladd
[2002] arra a következtetésre jut, hogy az utalványok segítségével magániskolába került
tanulók általában nem fejlõdtek kimutathatóan jobban, mint kontrollcsoportbeli (és így
utalvány híján állami iskolában maradt) társaik. Kivételt ez alól a fekete amerikaiak
csoportja képez, akiknek a fejlõdését javította, ha magániskolába kerültek. Úgy tûnik
tehát, hogy ha van hatása a célzott utalványrendszernek, akkor ez a leginkább hátrányos
helyzetûek � a jövedelmi hátrány mellett etnikai szegregáció által sújtott fekete kisebb-
ség � számára létezik. Nem elhanyagolható probléma azonban, hogy az utalványok
használatára jogosultaknak végül is kevesebb mint a fele vitte magániskolába a gyerme-
két: a pozitív hatások õket nyilván nem érintették. Ráadásul inkább olyan családok
döntöttek végül az utalvány felhasználása mellett, amelyek eleve valamivel jobb hely-
zetben voltak, illetve több hasznot várhattak egy ilyen döntéstõl. Az õ gyermekeik
eredményességébõl ezért nem következtetünk valamennyi rászorult potenciális eredmé-
nyességére.

Az utalványok célzott jellege és az iskolák felvételi gyakorlatának szabályozása miatt
e kísérletek a szegényebb családoknak kedveznek, és csökkentik (de semmiképp nem
növelik) az eltérõ társadalmi háttér okozta iskoláztatási egyenlõtlenségeket. A magyar
szabad iskolaválasztási rendszert is felfoghatjuk egyfajta utalványrendszerként, olyan rend-
szerként azonban, ahol minden család kap utalványt (nem csak a hátrányos helyzetûek,
bár azok egy kicsivel többet); ahol semmi sem szabályozza azt, hogy az iskolák hogyan
szelektálnak a jelentkezõk között túljelentkezés esetén; továbbá ahol az iskolák irányítása
meglehetõsen kötött (ami a legfontosabb: a pedagógusok javadalmazása független a
teljesítményüktõl). A kicsiben mûködõ, célzott támogatásokat adó, az iskolák felvételi
rendszerét szabályozó, és a magániskolákban rugalmas irányítást engedõ amerikai kí-
sérletekbõl ezért nem vonhatunk le semmiféle következtetést a szabad iskolaválasztás
A1�A5. rendszerébõl fakadó versenyhelyzet hazai hatására vonatkozóan.

A fejlett világban szinte mindenütt az amerikaihoz hasonló a helyzet: szigorúan kör-
zeti alapon mûködõ állami iskolák dominálják a közoktatást, és ezeknek kiegészítõ jel-
leggel támasztanak versenyt a magán-, alapítványi és egyházi iskolák, � gyakran csak a
tandíjat fizetni hajlandó és bíró családok számára. A hazaihoz hasonló szabad választású
iskolarendszer rendkívül ritka. E kivételek közül a szakirodalom Új-Zéland és Chile
közoktatási rendszerének a tanulságait dolgozta fel. Hasznos tanulságokkal szolgál még
a chicagói szabad választású állami iskolák nemrégiben bevezetett rendszere is.
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Az univerzális utalványrendszerek tapasztalatai

A chicagói állami iskolai rendszerben bevezetett szabad iskolaválasztás a legnagyobb
olyan kísérlet az Egyesült Államokban, amely fontos elemeiben hasonlít egy univerzális
utalványrendszerhez. A program több mint 60 állami középiskolát érint, amelyek a 9�
12. osztályokat tanítják.65 A chicagói tapasztalatok közvetlenül nem vihetõk át a ma-
gyarországi rendszerre, mégis hasznos tanulságokkal szolgálhatnak.

Cullen�Jacob�Levitt [2005] azt vizsgálják, hogy az 1993�1995-ben 9. osztályba lé-
põk késõbbi eredményességét befolyásolja-e, ha a program adta lehetõségeket kihasz-
nálva más iskolában folytatják a tanulmányaikat. Azt tapasztalják, hogy a tanulók több
mint fele igénybe veszi a szabad választási lehetõségeket, és átlép a körzeti iskolából
valamilyen más intézménybe. Az átjelentkezõ diákok csaknem 8 százalékkal nagyobb
valószínûséggel fejezik aztán be sikerrel az iskolát, mint a helyükön maradók. Elsõ ráné-
zésre úgy tûnik: a kedvezõ hatások nem korlátozódnak a jobb tanulókra: a tanulók 8.
osztályos eredményekben mérve legrosszabb egynegyedében is több mint 6 százalékos
javulás mérhetõ átjelentkezés esetén. A szerzõk azonban kimutatják, hogy ez a javulás
szinte teljes mértékben látszólagos, és pusztán a szelekciónak köszönhetõ � vagyis mind-
össze azt mutatja, hogy azok a tanulók jelentkeztek át más iskolába, akik eleve jobban
teljesítettek volna.66 A kisebb méretû programokat indító, szakképzést is nyújtó speciális
iskolák (career academics), úgy tûnik, kismértékben valóban javítják a sikeres végzés
esélyeit, a hagyományos középiskolákba történõ átjelentkezések nem hoznak valós javu-
lást a tanulók eredményeiben � még a legjobb eredményekkel büszkélkedõk esetén sem.67

A chicagói tapasztalatok megkérdõjelezik a szabad iskolaválasztás nyújtotta elõnyök
univerzális jellegét, és azt sugallják, hogy a szabad választásnak akkor van pozitív hatá-

65 Amerikában a középiskolák jóval homogénebbek a hazaiakénál. Hagyományosan körzeti iskolák, és a
18 éves tankötelezettség miatt is inkább hasonlítanak a hazai általános iskolákhoz, mint a középisko-
lákhoz. A középiskolai tanulók nem elhanyagolható része azonban magániskolába jár: ez az arány
Chicagóban 20 százalék.

66 Becslésük alapja az 1992�1994-ben 8. osztályt végzettek mintegy 60 ezer fõs mintája. A tanulókról
iskolai mutatók és standardizált teszteredmények mellett igen részletes kérdõívet is kitöltöttek, amely
olyan fontos és általában nem mérhetõ információkat tartalmazott, mint azt, hogy a szülõk mennyire
segítenek a tanulásban, vagy hogy a tanulónak milyen tervei vannak a jövõre nézve. Ezek a változók,
a 8. osztályos teszteredményeken túl is jelentõsen meghatározzák a tanulók késõbbi eredményeit.
Rendkívül erõs prediktorai a más iskolába jelentkezésnek is (a teszteredményeket is kontrollálva), ami
önmagában utal a szelekciós torzítás szerepére. A szerzõk az alternatív iskolák távolságát használják a
másik iskolába való átjelentkezés instrumentumaként, ami egyrészt befolyásolja annak a valószínûsé-
gét, hogy valaki más iskolába jelentkezzen át (ennek az az oka, hogy Chicagóban viszonylag egyenet-
lenül oszlanak el a középiskolák), másrészt azonban semmilyen összefüggésben nem áll a tanulók
ismérveivel (még a szülõi segítséget és a motivációt mérõ változókkal sem). Az instrumentális becslé-
sek eredményei azt mutatják, hogy nincs ok-okozati összefüggés az átjelentkezés és a jobb eredmények
között: a mért 8 százalékos javulás teljes egészében a szelekciónak tudható be.

67 Ezek az eredmények igen meglepõek, hiszen a családok fele mégis úgy dönt, hogy átíratja gyermekét
egy másik iskolába. Tehetik ezt a tanulmányi eredményekben nem mérhetõ elõnyök miatt, vagy mert
nincsenek tisztában a valós hozzáadott értékekkel � de az is lehetséges, hogy a Cullen�Jacob�Levitt
[2005] által vizsgált függõ változó, az iskola sikeres befejezése mellett vannak olyan eredménymutatók
is, amelyekre mégis csak hatással van az átjelentkezés.
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sa, ha az speciális igényeket kielégítõ iskolai kínálattal párosul. A hazai általános isko-
lákra nézve ezek a tanulságok csak közvetve hasznosíthatóak, hiszen egy igen eltérõ
iskolarendszer eredményeirõl van szó (középiskolák sok magániskolával). Az új-zélandi
és a chilei tapasztalatok közvetlenebb tanulságokkal szolgálhatnak.

A négymillió lakosú Új-Zélandon 1989-ig teljesen centralizált irányítású körzeti iskola-
rendszer mûködött. 1989-ben az iskolák ellenõrzését a központi hatóság helyett a tanulók
szüleibõl álló, szülõk által választott felügyelõ testületek kezébe adták. A tanterv alapvo-
nalait továbbra is központilag határozták meg, a finanszírozás (és annak ellenõrzése) is
állami maradt, de az iskolák irányítása decentralizálttá vált. 1991-ben pedig egy újabb,
még radikálisabb reform keretében szabad iskolaválasztási rendszert vezettek be a zömé-
ben államilag finanszírozott alap- és középfokú oktatásban. Az új rendszerben a szülõk
szabadon dönthettek arról, hogy gyermekeiket hova járatják iskolába, az iskolák pedig
szabadon dönthetnek arról, hogy kit vesznek fel (a körzetben lakók taníttatásának kötele-
zettségén felül). A reform utáni új-zélandi rendszer gyakorlatilag azonos a magyarorszá-
gival, két különbséggel: 1. az iskolák irányításában a tanuló szüleinek explicit szerepe
van, és 2. az új iskolarendszer bevezetése nagy nyilvánosság mellett történt.68

Az új-zélandi reform tanulságait Fiske�Ladd [2000] rendkívül alapos könyve, vala-
mint Ladd�Fiske [2001] tanulmánya alapján a következõképpen foglalhatjuk össze. A köz-
vetlen szülõi kontroll általában sikeres intézménynek bizonyult, mind a gazdálkodás,
mind a szülõk és az iskola általánosabb kapcsolata tekintetében. Minthogy Új-Zélandon
nem végeznek idõbeli összehasonlításokat is lehetõvé tevõ standardizált tanulói kompe-
tenciavizsgálatokat, nem lehet egyértelmûen megmondani, vajon a tanulók teljesítmé-
nyében mérve hoztak-e országos szintû javulást a reformok. Az iskolák vezetõi és a
pedagógusok körében a kilencvenes évek derekán végzett felmérések azt sugallják, hogy
a reformok pozitív hatással voltak a tanulók eredményességére, valószínûleg mind a
tananyag, mind a tanítási módszerek javulása következtében. Részletesebb elemzések
(Ladd�Fiske [2001]) azonban kimutatták, hogy ezek a hatások nem a megnövekedett
versenynek köszönhetõk. Azokban az iskolákban, amelyek élesebb versenyhelyzetbe
kerültek a reformok hatására, a tanárok a színvonal csökkenésérõl számoltak be (az
iskolaigazgatók pedig stagnálásról). Mindezek azt sugallják, hogy a pozitív eredmények
valószínûleg inkább a szülõi részvételnek (és a reform többi, itt nem részletezett elemé-
nek) köszönhetõk. A verseny hatására, ha nyertek is a jobb iskolákba járó gyermekek,
legalább ekkora (ha nem nagyobb) volt azok vesztesége, akik a versenyben alulmaradó
iskolákban rekedtek. A verseny egyértelmû hatása az iskolák közötti különbségek jelen-
tõs növekedése volt. A reform bevezetését követõ négy-öt év alatt rendkívüli mértékben
megnõtt az iskolák közötti egyenlõtlenség a tanulók társadalmi státusa és etnikai hova-
tartozása mentén.

Új-Zélandhoz hasonlóan polarizálódásról és változatlan átlagos teljesítményszintrõl
tanúskodnak a némileg eltérõ, de alapvonalaiban hasonló chilei rendszer tapasztalatai is

68 Ez utóbbi különbség nemcsak az új iskolarendszer kialakulásában figyelemreméltó: míg Új-Zélandon
a gazdaság- és társadalompolitikai változások általában nagy ívû programok keretében, nyilvános viták
után valósulnak meg, addig Magyarországon jobbára a nyilvánosság mellõzésével történõ és kis lépé-
sekben megvalósuló változtatások a gyakoribbak.
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(Gauri [1998], Hsieh�Urquiola [2003]). Chilében 1981-ben vezették be a szabad iskola-
választási rendszert olyan módon, hogy minden olyan tanuló családjának utalványt ad-
tak, aki tandíjat nem szedõ magániskolában akart tanulni. Az utalvány összege meg-
egyezett az egy tanulóra jutó állami iskoláztatási költségekkel. A reform eredményeként
ma háromféle iskolában folyik az oktatás Chilében: állami iskolákban, tandíjat nem
szedõ magániskolákban (ahol az utalványokat be lehetett váltani � ezek jelentõs része
egyházi iskola), és tandíjat szedõ elit magániskolákban (akik választhatnák az utalvá-
nyon keresztüli finanszírozást, de nem teszik). Az 1981-es reform az állami iskolák
irányítását is decentralizáltabbá tette (központi helyett helyi felügyelet), és jelentõsen
megemelte az egy tanulóra fordított állami kiadásokat is (melyeket az állami, és utal-
vány formájában a nem tandíjas magániskolák használhattak fel). Bár az állami iskolák
körzeti ellátási kötelezettségei megmaradtak, a magániskolák felvételi rendszere is telje-
sen szabad maradt, így az utalványrendszer elvileg teljesen szabad iskolaválasztást (és a
másik oldalon szabadabb tanulóválasztást) eredményezett, hasonlóan Új-Zélandhoz és
Magyarországhoz. A rendszer fontosabb ismérvei tekintetében fennmaradt a Pinochet-
diktatúra összeomlása után is. Eredményeként a kilencvenes évek végére az állami isko-
lákban tanulók aránya 80 százalékról 60 százalék alá süllyedt, a tandíjat nem szedõ ma-
gániskolák részesedése 15 százalékról 30 százalék fölé emelkedett, az elit tandíjas
magániskolák részesedése pedig néhány százalékponttal emelkedve 10 százalék körüli
szinten állt be.

A chilei reform hatását elemezve Hsieh�Urquiola [2003], akik � az új-zélandi hely-
zettõl eltérõen � idõben és nemzetközileg is összehasonlítható teszteredményeket is tud-
tak vizsgálni, szintén nem tudtak pozitív hatást kimutatni a tanulók átlagos eredménye-
iben. Ez azért rendkívül erõs eredmény, mert Chilében a verseny erõsödése mellett a
vélhetõen jobb minõségû oktatást nyújtó magán- és egyházi iskolák súlya is megnõtt.
Az országos átlag változatlanságával szemben jelentõs mértékben megnõttek ugyan-
akkor az iskolák közötti egyenlõtlenségek, mind a tanulók társadalmi hátterében, mind
a tanulók eredményességében mérve. Hsieh és Urquiola elemzései azt mutatják, hogy
azokban a városokban (illetve kistérségekben), ahol a magániskolákba beiskolázottak
aránya az átlagosnál egy szórásegységnyivel jobban nõtt, ott az állami iskolákba beis-
kolázott gyermekek családjainak jövedelme 0,4 szórásegységnyivel csökkent � vagyis
az állami iskolákban �rekedtek� jóval szegényebb családokból kerültek ki, mint akik
a reform után magániskolába kerültek. Ezzel egy idõben az ilyen körzetek állami
iskoláiban szintén 0,4 szórásegységnyivel alacsonyabbá váltak a matematikai tesztered-
mények.

Az általános szabad iskolaválasztás (a hazai A1�A5. rendszerhez hasonló keretek)
bevezetése után az egyenlõtlenségek növekedése és az aggregált eredményesség stagná-
lása elvileg fakadhat abból, hogy az egyéni teljesítmények semmit nem változtak, csak
a jobbak és a rosszabbak jobban elkülönülnek egymástól. Ekkor szigorúan a teljesít-
mény szempontjából senki nem járt se jobban, se rosszabbul.69 Elméleti érveink alapján

69 Más jellegû érvek természetesen szólhatnak a diverzitás fontossága mellett, ami miatt a szegregáltabb
helyzetet rosszabbnak értékelhetjük.
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azonban valószínûleg ennél többrõl van szó: a lemaradó iskolákban rekedtek helyzete
romlott, a jobb iskolákba járóké javult. Az irodalom elsõsorban a kortárs csoport hatá-
sát hangsúlyozza, véleményünk szerint azonban legalább ennyire fontos az iskolai szol-
gáltatások, ezen belül is elsõsorban a pedagógusi munka egyenlõtlenebbé válása. Ebben
az esetben viszont a folyamatoknak valódi vesztesei és nyertesei vannak � ami azért is
jóval valószínûbb, mint a következmények nélküli elkülönülés, mert a középosztály-
beli szülõk éppen a várható elõnyök miatt viszik el gyermekeiket a leromló összetéte-
lû iskolákból. Az aggregált eredményességnövekedés hiánya ekkor azt jelenti, hogy a
szabad iskolaválasztás vesztesei tanulói eredményességben mérve nagyjából ugyan-
annyit veszítenek, mint amennyit a nyertesek nyernek. A rendszer költséghatékonysá-
ga persze ezzel egy idõben javulhat a verseny következtében, ekkor pedig elvileg
mindenki számára elõnyössé lenne tehetõ a változás akkor, ha a nyertesek valahogyan
kompenzálnák a veszteseket. Ilyen kompenzálást azonban elképzelni is igen nehéz �
Vajon mennyi pénzzel ellentételezhetõ, és ellentételezhetõ-e egyáltalán pénzzel a csa-
ládok számára gyermekeik romló iskolai eredményessége? �, redisztributív megva-
lósítása pedig még problematikusabb. A hátrányos helyzetbõl induló tanulók kilátásai
egy teljes körû utalványrendszerben tehát még tovább romlanak azáltal, hogy sziszte-
matikusan rosszabb iskolákba kerülnek, és ezáltal jobb módú társaikhoz képest lemara-
dásra ítéltetnek.

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI SZEGREGÁLÓDÁS FOLYAMATA MAGYARORSZÁGON
ÉS AZ ISKOLAI TELJESÍTMÉNYKÜLÖNBSÉGEK

Mindeddig elméleti megfontolások és nemzetközi tapasztalatok alapján érveltünk amel-
lett, hogy a szabad iskolaválasztás A1�A5. szabályokkal leírható rendszere növeli a
társadalmi státus, etnikai hovatartozás és képességek szerinti szegregációt. Azt állítot-
tuk, hogy a folyamat iskolák között és iskolákon belül is felerõsödik az intenzívebbé
váló minõségi és mennyiségi verseny miatt. Ennek egyik fontos következménye az
iskolák közötti (illetve iskolán belül a csoportok közötti) szóródás növekedése a tanári
munka minõségében és � részben emiatt � a diákok teljesítményében mérve.

Ebben a részben magyarországi adatokat mutatunk be. A rendelkezésre álló ada-
tok nem teszik lehetõvé, hogy módszeresen alátámasszuk az érveinket. Segítségükkel
nem lehet megmutatni azt, hogy a szabad iskolaválasztás hogyan vezetett az eltérõ szár-
mazású tanulók iskolák közötti, illetve iskolán belüli szegregálódásához, az pedig ho-
gyan vezetett az iskolai szolgáltatások, elsõsorban a pedagógusi munka egyenlõtlenebbé
válásához, és végeredményben mindez hogyan nagyította fel a tanulói eredmények is-
kolák és társadalmi háttér szerinti különbségeit. Mindezek helyett mindössze a vázolt
folyamatokkal összhangban álló bizonyítékok néhány mozaikját próbáljuk elrendezni.
A folyamatok valódi feltárásához jóval részletesebb adatokon nyugvó vizsgálatok szük-
ségesek.
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Demográfiai folyamatok az általános iskolákban

Elsõként az Oktatási Minisztérium által gyûjtött teljes körû általános iskolai adatfelvéte-
lek alapján mutatunk be néhány folyamatot az 1980 és 1999 közötti idõszakban. Elõször
a demográfiai változásokat mutatjuk be. Az adatok alátámasztják az iskolák közötti
mennyiségi és minõségi verseny intenzívebbé válását: az egy iskolára jutó tanulók szá-
ma jelentõsen csökkent, míg a problémásabb gyermekek országos aránya valószínûleg
jelentõsen nõtt. Ezután kimutatjuk, hogy a rendszerváltás óta a különösen hátrányos
helyzetû tanulók � és valószínûleg a roma tanulók � szerint is jelentõsen megnõtt az
iskolák szegregálódása. A 9.3. ábra az 1�8. osztályos tanulók és az õket oktató iskolák
számának alakulását mutatja Magyarországon, 1980 és 1999 között.

A demográfiai hullám 1985-ös tetõzésekor az általános iskolai tanulók országos szá-
ma 1,3 millió fõ volt. Ez 1999-re több mint 25 százalékkal csökkent, 961 000 fõre. Az
általános iskolák száma jelentõs késéssel, csak 1995-ben kezdett el csökkenni, és akkor
is viszonylag kis mértékben. Ennek következtében az egy iskolára átlagosan jutó tanu-
lólétszám jelentõs mértékben, csaknem 30 százalékkal csökkent (1985-ben 367, 1999-
ben 260 tanuló). E csökkenés mértéke a városokban, elsõsorban Budapesten volt a
legnagyobb; az iskolák között a tanulókért folytatott mennyiségi verseny ennek megfe-
lelõen valószínûleg itt vált a legerõsebbé.

A 9.4. ábra a veszélyeztetett (vagyis halmozottan hátrányos helyzetû) tanulók, vala-
mint a roma tanulók országos számát és arányát mutatja. A minisztériumi statisztikák
1992-vel bezárólag tartalmazzák a cigány tanulók iskolánkénti számát. A tanulók etni-

9.3. ábra
Az 1–8. osztályos általános iskolás tanulók és az általános iskolák országos száma
Magyarországon, 1980–1999
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kai hovatartozását az osztályfõnök besorolása határozta meg.70 Ezt a statisztikai gyakor-
latot � minthogy alkotmányellenesnek minõsül � 1993-ban megszüntették. Azóta az
iskolastatisztikák nem tartalmaznak információkat a roma tanulók számáról. A veszé-
lyeztetett és a roma tanulók iskolai aránya közepesen erõs (0,35 és 0,40 közötti) korre-
lációt mutatott azokban az években, amikor mindkettõre volt adat.

9.4. ábra
Az 1–8. osztályos általános iskolás roma és veszélyeztetett tanulók száma és aránya Magyarországon,
1980–1999

70 Az osztályfõnök megítélésén alapuló etnikai besorolás megegyezik azzal, amit a társadalmi kirekesz-
tettség vizsgálatánál megfelelõnek tartunk (Havas�Kemény�Kertesi [1998], és jelen kötet 13. tanulmá-
nya).

71 Az 1993�1994. évi reprezentatív romafelvételben a 6�14 évesek számát mintegy 13 százalékkal halad-
ta meg az 1�9 évesek (vagyis 1999 elején 6�14 évesek) száma. Ebbõl az általános iskolás roma tanulók
számának évenkénti 2,7 százalékos növekedése következik. A szintén Kemény István vezette � az
1993�1994. felvételhez hasonló, de kisebb, és bizonytalanabb körülmények közt kiválasztott mintán
felvett � 2003. évi romafelvétel adatai alapján is megbecsülhetjük az általános iskolás roma tanulók
számának növekedését. Analóg módon azzal, ahogyan ezen adatok alapján Kemény�Janky�Lengyel
[2004] becsüli a teljes roma népességet, 2003-ra 110-140 ezerre becsülhetõ az általános iskolás roma
tanulók száma. Ez lineáris interpolációval 1999-re 98-115 ezres létszámot valószínûsít, amely az elõ-
zõnél jóval magasabb növekedést jelent: még az alsó becslés is évenkénti több mint 4 százalékot.
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Az ábra tanúsága szerint a roma tanulók száma 1980 és 1985 között jelentõsen meg-
emelkedett, majd stagnált. Arányuk azonban a többi tanuló számának csökkenése miatt
1985 után jelentõsen nõtt � hét év alatt 6-ról több mint 7 százalékra �, és minden
valószínûség szerint azóta is nõ. Becsléseink szerint 1999-re elérte a 8,7 százalékot,
részben a nem roma tanulók számának további csökkenése, részben azonban a roma
tanulók számának újraindult növekedése miatt.71 A veszélyeztetett tanulók száma és
aránya ennél alacsonyabb, de hasonló trendet követ. A kilencvenes évek végén számuk
rohamosan emelkedni kezdett, arányuk 1999-re megközelítette a 8 százalékot.
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Iskolák közötti szegregálódás

A továbbiakban a roma és veszélyeztetett tanulók iskolák közötti szegregálódását vizs-
gáljuk. A szegregálódás mértékét, vagyis a tanulók eloszlásának egyenlõtlenségét két
mérõszámmal jellemezhetjük: a disszimilaritási és az izolációs indexszel. Jelölje i az
egyes iskolákat: összesen N iskola van. Legyen Ki az i-edik iskolába járó kisebbségi
(roma vagy veszélyeztetett) tanulók száma, ∑= iKK  az összes kisebbségi tanuló szá-
ma, Ti az i-edik iskolába járó többségi (nem roma vagy nem veszélyeztetett) tanulók
száma, ∑= iTT  pedig jelölje az összes többségi tanulót.

Az iskolák disszimilaritási indexe azt fejezi ki, hogy a kisebbségi tanulók hány száza-
lékának kellene többségi tanulóval �helyet cserélnie� az iskolák között, hogy minden
iskolában éppen az országos arány teljesüljön.72 Képlete:
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D = 0 esetén minden iskolában ugyanolyanok az arányok, D = 1 esetén az iskolák
teljesen szegregáltak (vagy csak a kisebbségi, vagy csak többségi tanulók látogatják
õket).

A másik mérõszám, az izolációs index abból indul ki, hogy a kisebbségi tanulók
várhatóan milyen gyakorisággal találkoznak többségi tanulókkal. Azt foglalja össze,
hogy a kisebbségi tanulók hány százaléka jár olyan iskolákba, ahol az átlagostól eltérõ
mértékben találkozik többségi tanulókkal (normálva a lehetséges maximális elkülönülés
mértékével). Ha ki = Ki/Ti a kisebbségi tanulók arányát jelöli az i-edik iskolában (és
k = K/T ugyanezt jelöli az összes iskolában), akkor a mutató képlete:
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I = 0, ha minden iskolában ugyanolyanok az arányok, és I = 1, ha tökéletes a
szegregálódás.73 Az I = 0 esetben minden kisebbségi tanuló olyan mértékben lát maga
körül többségi tanulót (és fordítva), mint az országos arány. A két index ugyanazon

A 2003. évi romafelvétel mutatói azonban arra utalnak, hogy a mintában felülreprezentáltak a kevésbé
asszimilált, rosszabb körülmények között élõ és több gyereket nevelõ családok. Ezért ez a becslés
valószínûleg felfelé torzít. Véleményünk szerint az évenként kicsivel 3 százalék alatti növekedés (amit
az 1993�1994. évi felvételbõl valószínûsíthetünk) a reális becslés.

72 A disszimilaritási index levezethetõ abból a Lorenz-görbébõl is, amelynek vízszintes tengelyén az
iskolák a legkisebbtõl a legnagyobb kisebbségi arányig rangsorban helyezkednek el, függõleges tenge-
lyén pedig a kisebbségi csoport kumulált aránya található. A disszimilaritási index ekkor nem más, a
45 fokos egyenes és a Lorenz-görbe közötti maximális távolság.

73 Az izolációs indexet a régebbi irodalom szegregációs indexnek is nevezi. Az index átírható a követke-
zõ formába: ( ) )),1(/()1(1 kKkKI ii −−−= ∑  ami azt is kifejezi, hogy a kisebbségi tanulók arányában
mutatkozó átlagos négyzetes elérésnek (mean-squared deviation) mekkora hányada tudható be az isko-
lák közötti négyzetes eltérésnek (szemben az iskolákon belülivel). A négyzetes eltérés (MSD) ugyanis
a következõképpen bontható fel: .)1()1()( 2∑ ∑ −−−=−= iiii kKkKkkPMSD
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esetekben veszi fel a szélsõ értéket, és ugyanúgy szigorúan monoton nõ az elkülönülés
mértékével, azonban más módon: az izolációs index érzékenyebb a szélsõségesen
szegregált iskolák arányának a növekedésére.

A szegregáció mérhetõ más mutatókkal is; a fenti két index mellett intuitív tartalmuk
és nemzetközi elterjedtségük szól. (Massey�Denton [1988], valamint Cutler�Glaeser�
Vigdor [1999] elemzése alapján a két index tartalmaz gyakorlatilag minden információt
az egyenlõtlen eloszlással és a csoportközi érintkezésekkel kapcsolatban.)

A szegregációs mutatókat országos, kistérségi és városi szinten is kiszámoltuk. Az
országos szegregáltsági index az ország valamennyi iskoláját hasonlítja össze etnikai és
társadalmi összetétel alapján, míg a kistérségi és városi indexek csak az adott kistérség-
ben, illetve városban található iskolákat. Az országos index tartalmazza a területi kü-
lönbségeket is az etnikai, illetve a veszélyeztetett tanulók arányában; a kistérségi inde-
xek ebbõl kiszûrik a kistérségek közötti különbségeket, de megtartják az azokon belülieket;
a városi indexek pedig csak egyetlen településen belüli egyenlõtlenséget vizsgálnak.
Mivel a kistérségek, illetve a városok reálisabb képet adnak az egy tanuló számára
elérhetõ iskolákról, ez utóbbi két index jobban közelíti a költözés nélkül elérhetõ isko-
lák közötti egyenlõtlenségeket. A kistérségen belüli iskolaválasztás költségesebb, mint a
városokon belüli. A kistérségen belüli szegregálódás mértéke ezért nagyobb a városo-
kon belüli szegregálódás mértékénél. Az országos index a kistérségek közötti és a kis-
térségeken belüli különbségeket is tartalmazza, ezért átlagosan nagyobb annál.

A 9.5. és 9.6. ábrán az országos index mellett a kistérségeken, illetve a városokon
belüli indexek országos átlagainak idõsorait mutatjuk be.

A veszélyeztetett tanulók aránya szerint kisebb az iskolák közti egyenlõtlenség, mint
etnikai összetétel szerint. 1989-tõl kezdve � hosszú stagnálás után � rendkívüli mérték-

9.5. ábra
Magyarország általános iskolás tanulóinak társadalmi státus (veszélyeztetett tanulók aránya)
és etnikai hovatartozás (roma tanulók aránya) szerinti szegregálódása az iskolák között, 1980–1999
(disszimilaritási index)
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9.6. ábra
Magyarország általános iskolás tanulóinak társadalmi státus (veszélyeztetett tanulók aránya)
és etnikai hovatartozás (cigány tanulók aránya) szerinti szegregálódása az iskolák között, 1980–1999
(izolációs index)
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ben megnövekedtek a veszélyeztetett tanulók arányában fennálló különbségek. Az or-
szágos disszimilaritási index 37-rõl 49 százalékosra emelkedett, a kistérségeken belül
átlagosan 31-rõl 42-re, a városokon belül 21-rõl 31-re. Az izolációs indexben még
nagyobb növekedés tapasztalható: a fenti sorrendben az indexek 6-ról 16, 4-rõl 9, illet-
ve 1,5-rõl 4,5 százalékosra növekedtek. A szegregációs folyamatok nagyrészt 1989 és
1995 között játszódtak le; az évtized végére lelassultak, illetve megállni látszanak.

Az iskolák közötti etnikai szegregáció jóval erõsebb, a disszimilaritási index orszá-
gosan megközelíti a 60 százalékot, az izolációs index pedig meghaladja a 15 százalékot.
A rendelkezésre álló adatok sajnos nem teszik lehetõvé, hogy a kilencvenes években
lejátszódó folyamatokat követni tudjuk. Az ábrák tanúsága szerint a nyolcvanas évek-
ben e téren sem történt sok minden: az évtized elején és közepén némileg csökkent a
szegregáció, majd ez a folyamat 1989-tõl megfordult, a disszimilaritási indexben kevés-
bé, az izolációs indexben jobban látható módon.

Mobilitás és szelekció – a jobb iskolákba járó általános iskolások családi háttere

Elõrejelzéseink szerint a községekben élõ családok közül a jobb helyzetben levõk, az
iskolázottabbak, a magasabb társadalmi státusúak hajlamosabbak rá, hogy gyermekei-
ket ne a helyi iskolába, hanem valamely környezõ település (fõként város) jobb iskolá-
jába írassák be. Ezt a kimenetelt valószínûsíti a nagyközségi, illetve városi iskolák
érdekeltsége is. Ha ez igaz, akkor arra számíthatunk, hogy a falun élõ, magasabb társa-
dalmi státusú családok (iskolázottabb szülõk) gyermekeinek körében nagyobb arányban
találunk lakóhelyüktõl különbözõ települések iskoláiba járó gyermekeket, mint az ala-
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csonyabb státusú családok (iskolázatlanabb szülõk) gyermekeinek körében. Ezt az össze-
függést a 2001. évi népszámlálás teljes körû adatain ellenõrizhetjük. A teszt természete-
sen csak azon községek esetére fogalmazható meg értelmesen, ahol van � alsó és felsõ
tagozatot egyaránt magában foglaló � általános iskola,74 továbbá ahol a helyi választék
eléggé korlátozott.75 Ebben az esetben ugyanis a gyermekek csak települések közötti
ingázás révén képesek a nagyobb iskolaválasztékhoz hozzáférni. A gondolatkísérletnek
leginkább megfelelõnek tûnnek azok a községek, ahol egy és csakis egy komplett (alsó
és felsõ tagozatot egyaránt tartalmazó) iskola van. A teszt alapjául szolgáló adatbázist �
a teljes körû, településközi, honnan hová jellegû átmenetmátrixot76 � megrendelésünk
alapján a KSH népszámlálási fõosztálya állította elõ.

A 9.6. táblázat az egyiskolás községekbõl eljáró általános iskolás tanulók arányát
adja meg a különbözõ iskolázottságú szülõk csoportjain belül. Kétféle formában ellen-
õrizzük elõrejelzésünket. A táblázat elsõ két oszlopában számításba vettük az ország
összes olyan községét � szám szerint 1591-et �, ahol egy csak és csakis egy komplett
általános iskola van; a harmadik és negyedik oszlopban pedig e községek halmazát leszû-
kítettük azon községekre, amelyek nem részei valamely agglomerációnak. Ez a szûkítés
azt a célt szolgálja, hogy a mérési eredményekbõl kiszûrjük a szuburbanizáció hatását.
Elképzelhetõ ugyanis, hogy a falun élõ gyermekek iskolai ingázása � részben � abból
származik, hogy a korábban városban lakó középosztályi családok egy része a szabad
iskolaválasztás bevezetése óta eltelt idõben kiköltözött kertvárosi jellegû, falusi telepü-
lésekre, gyermekét azonban továbbra is városi iskolába járatja.

A teszt eléggé robusztus módon támasztja alá elõrejelzéseinket. Az egy és csakis egy
iskolával rendelkezõ településekrõl igen nagy számban � 334 ezerbõl 78 ezren � ingáz-
nak át más településekre a gyermekek. A kötött beiskolázás rendszerében ez az esemény
gyakorlatilag nem fordulhat elõ: a ma komplett iskolával rendelkezõ falvaknak nagyjá-
ból mindnek volt 20 évvel ezelõtt is komplett iskolája. Mivel volt a településen iskola,
nem kellett máshova ingázni, a kötött rendszer miatt pedig nem is volt szabad.77 Ehhez
a viszonyítási alaphoz mérve a dolgot, a megnövekedett (zérus szintrõl 23 százalékra
emelkedõ) mobilitást igen nagynak tekinthetjük, � különösen akkor, ha azt is figyelem-

74 Ennek hiányában természetesen minden gyermek ingázásra kényszerül.
75 Ellenkezõ esetben a településeken belül jön létre minõségileg különbözõ iskolaválaszték (iskolák kö-

zötti szegregálódás). Ez a jelenség azonban települések közötti ingázási adatokkal nem mérhetõ.
76 Az átmenetmátrix egy cellája azt adja meg, hogy Magyarország egy tetszõleges településérõl egy

másik tetszõleges településére hány általános iskolás � iskolai pályafutásának elsõ 8 évében járó �
gyermek jár iskolába. Egy ilyen adatmátrixnak elvileg körülbelül 10 millió cellája lehet (3200 × 3200
település), a zérus esetszámú cellák nagy száma miatt � borsodi falvakból például aligha jár valaki Vas
megyei települések iskoláiba � a fájl mérete kezelhetõ. A fájl azt az információt is tartalmazza, hogy a
helyben iskolába járó, illetve az eljáró gyerekek szülei milyen iskolai végzettséggel rendelkeznek
(valamint hogy van-e munkájuk). E helyütt szeretnénk köszönetet mondani a KSH népszámlálási fõ-
osztályának (személyesen pedig: Pachmann Zsuzsának és Váczi Barnabásnak) a szóban forgó adatfájl
elõállításáért.

77 Minden bizonnyal akkor is elõfordultak kivételek. Protekciós családok járathattak gyermekeiket körze-
tükön kívüli iskolákba. Ez azonban aligha érhetett el hasonló fokot, mint amit a 2001-ben ebben a
településtípusban mért mobilitási arány tükröz, hiszen ami ma törvényes és bevett gyakorlatnak számít,
az akkor kivételes bánásmód eredménye lehetett csak.
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be vesszük, hogy a szóban forgó idõszak alatt a gyermekszám igen jelentõs mértékben
lecsökkent (lásd a 9.3. ábrát!).

Ez a jelentõs mértékû mobilitás igen nagyfokú szelektivitás mellett ment végbe. A teljes
érintett településkategóriában lakó általános iskolai tanulók 23 százaléka jár más telepü-
lés iskolájába. A legfeljebb szakmunkás végzettségû anyák, illetve hasonló iskolázottságú
apák gyermekei körében ez az arány 20 százalékos. Az iskolázottabb szülõk ennél jóval
nagyobb arányban � a felsõfokú végzettségû anyák 37 százalékban, a felsõfokú végzett-
ségû apák 42 százalékban � küldik más iskolába a gyermekeiket.

Ugyanezt találjuk � valamivel tompítottabb mértékben � a szûkített településmintá-
ban, amely a szuburbanizáció hatását maximális mértékben kiszûri. Úgy gondoljuk
azonban, hogy e valamivel gyengébb hatás nem feltétlenül gyengíti elõrejelzéseink ér-
vényességét, hiszen az agglomerációhoz tartozó � a szûkített mintából kihagyott � tele-
pülések esetében két eset lehetséges. 1. A középosztályi szülõk egy része a kilencvenes
évek nagy szuburbanizációs hullámát megelõzõen is ott lakott, és jelenleg onnan viszi át
a gyermekét egy környezõ város jobb iskolájába. Ez az eset nem különbözik attól, amit
a nem agglomerációhoz tartozó települések esetében várunk. 2. A másik eset az, ha a
középosztálybeli család egy agglomerációs központból költözött ki a város kertvárosi
környezetét jelentõ faluba, és onnan járatja vissza gyermekét a város jobb iskolájába.
A kérdés itt az, hogy a szabad iskolaválasztás A1�A5. rendszerének bevezetése nélkül

9.6. táblázat
Az egyiskolás településekrõl eljáró általános iskolás tanulók aránya a szülõk iskolázottsága alapján, 2001

A szülõ iskolai végzettségi csoportjában hány százalékot
tesz ki azoknak az aránya, akiknek a gyermeke

a lakóhelyének településérõl más településre jár el iskolába?

az anya az apa az anya az apa
Iskolai végzettség

iskolai iskolai iskolai iskolai
végzettsége végzettsége végzettsége végzettsége

minden érintett agglomerációhoz nem tartozó
település települések

Legfeljebb szakmunkásképzõ 20 20 18 19
Érettségi 28 29 25 25
Fõiskola vagy egyetem 37 42 31 34

Együtt 23 23 21 21

Települések száma 1591 1295
Helyben lakó tanulók száma 333 941 250 410
Eljáró tanulók száma 78 340 52 407

Forrás: 2001. évi népszámlálás (teljes körû adatok), saját számítás. Egyiskolás település: olyan település,
ahol egy és csakis egy általános iskola van, és abban van felsõ tagozat is. Agglomerációhoz nem tartozó
település: minden olyan település, amely a KSH területi számjelrendszerében településképzõdménybe nem
tartozó településnek minõsült (9-es kódot kapott).
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vajon kiköltöztek volna-e a szóban forgó kertvárosi övezetbe? Ha nem, akkor a szabad
iskolaválasztás rendszere a szuburbanizáció támogatásán keresztül fejti ki a hatását az
iskolarendszerre, hiszen a kiköltözõ családok gyermekeit megkíméli a falusi (kertvárosias)
környezetbe való kiköltözés egy súlyosabb negatív következményétõl: a rosszabb minõ-
ségû helyi iskolába való beiskolázás kötelezettségétõl.78

A megnövekedett mobilitás és az azt kísérõ felerõsödött szelektivitás egyik jellegze-
tes formája az volt, hogy a szerkezetváltó iskolák � a nyolc-, illetve hatosztályos gimná-
ziumok � elterjedésével megteremtõdött a (felsõfokú továbbtanulást elõkészítõ) minõsé-
gi iskolakínálat. Az ambiciózusabb családok gyermekei innentõl fogva növekvõ szám-
ban folytathatták alapfokú tanulmányaikat elit oktatási intézményekben. Errõl tanúskodik
a 9.7. ábra, amely megmutatja, hogy a kilencvenes években hogyan nõtt meg az alap-
fokú képzés 5., illetve 8. évfolyamán tanuló gyermekek körében a nyolc-, illetve hat-
osztályos gimnáziumokban tanulók aránya. A leglátványosabb változást a nyolcadik

9.7. ábra
A hat- és nyolcosztályos gimnáziumba járók aránya az alapfokú képzés ötödik,
illetve nyolcadik évfolyamára járó tanulók körében Magyarországon
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78 A népszámlálási adatok alapján sajnos nem lehet rekonstruálni azt, hogy a gazdagabb iskolaválaszték-
kal rendelkezõ városokon belül milyen mértékû ez a mobilitás. Egy friss kutatás � egyelõre publikálat-
lan � eredményei azonban arról tanúskodnak, hogy a városi tanulók jóval nagyobb hányada járhat
körzeti iskolájától különbözõ iskolába. Bajomi Iván, Berényi Eszter, Erõss Gábor és Imre Anna az
2001/2002. tanévben felmérést készített egy pesti munkáskerület (egy kivételével) valamennyi általá-
nos iskolájában. (A felmérés a negyedikes, hatodikos és nyolcadikos tanulók körében teljes körû volt.)
A kutatók azt találták, hogy a kerületi iskolákba járó tanulók mindössze 45 százaléka lakott a szóban
forgó iskolák beiskolázási körzetében; a gyerekek 22 százaléka más kerületbõl járt a kerület iskoláiba;
33 százalékuk pedig a kerületben lakott ugyan, de nem a körzet szerinti iskolájába járt, hanem a kerület
egy másik iskolájába. Az alacsonyabb társadalmi státusú családok gyerekei körében alacsony volt
azoknak az aránya, akik körzeti iskolájuktól különbözõ iskolát választottak. Az itt szereplõ informá-
ciók Berényi Eszter szóbeli közlésein alapulnak.
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évfolyamos tanulók esetében tapasztalhatjuk. A gimnáziumban tanulók aránya az évti-
zed elejétõl az évtized végére 1 százalék körüli értékrõl 7,5 százalék körüli értékre
emelkedett.79

A szóban forgó iskolatípusokban oktatott tanulók társadalmi státusának különbségé-
rõl nem állnak rendelkezésre országos adatok. Nahalka [1998] írásában azonban � mely
11 megye és 4 nagyváros 1997. évi oktatáspolitikai fejlesztési tervét elemzi � találha-
tunk ilyen jellegû információkat, igaz, hogy csak egy településre: Budapestre (Nahalka
[1998], 1. táblázat). Ezek az adatok összhangban állnak az elõrejelzéseinkkel: az általá-
nos iskolák, illetve a nyolc- és hatosztályos gimnáziumok igen jelentõs mértékben kü-
lönböznek egymástól a diákok társadalmi összetételét tekintve. A szelektivitás itt is
erõsen érvényesül. Amíg a fõiskolai, egyetemi végzettségû szülõk gyermekei mindössze
egyharmados arányban képviseltetik magukat az általános iskolákba járó gyermekek
szülei körében, addig ugyanez az arány nagyjából kétharmadot tesz ki a szerkezetváltó
iskolák (hat- és nyolcosztályos gimnáziumok) diákjainak körében. Noha ezek az ará-
nyok az iskolák valamennyi évfolyamára vannak értelmezve, nem tartjuk valószínûnek,
hogy a gimnáziumok felsõ négy évfolyamának összetétele oly mértékben különbözne az
alsó két vagy négy évfolyam társadalmi összetételétõl, vagy hogy az általános iskolák
alsó négy évfolyamának összetétele oly mértékben különbözne a felsõ négy évfolyam
társadalmi összetételétõl, hogy ezeket a markáns különbségeket alapvetõen megkérdõ-
jelezhetnénk.

Tanulói eredmények és szülõi háttér

Az elméleti részben amellett érveltünk, hogy a növekvõ szegregálódás eredményeként
felerõsödik a szülõi háttér és a tanulók eredményessége közötti összefüggés. Mint azt a
nemzetközi tapasztalatok alapján fent kifejtettük, a tanulók teljesítményét standardizált
teszteredményekben, illetve ezek egyénenkénti változásában (vagyis a tanulók egyéni
fejlõdésében) érdemes mérni. Ilyen adatok egyéni szinten ma Magyarországon nem

79 A grafikon adatait valamennyi év esetében elemi � iskolaszintû � adatokból számítottuk ki. Mivel a
számítás alapjául szolgáló általános iskolai adatfájlokban az iskola igazgatási besorolása az 1997/98-as
tanévig igen megbízhatatlan volt, ezért a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok azonosítását azon a
kerülõ úton oldottuk meg, hogy hatosztályos gimnáziumoknak tekintettük azokat az iskolákat, melyek-
nek csakis 7. és 8. évfolyamunk volt, 8 osztályos gimnáziumoknak pedig azokat, amelyeknek csak 5�
8. évfolyamuk volt. Ez az eljárás azonban azzal a veszéllyel járhat, hogy így a nyolcosztályos gimná-
ziumok közé bekerülhetnek nem ide tartozó intézmények, például csak felsõ tagozattal rendelkezõ
általános iskolák. Ennek a torzításnak a nagyságát azonban az 1998/99-es és az 1999/2000-es adatfájl
segítségével ellenõrizhettük. Az 1999/2000-es adatok átvizsgálása során � amikor minden olyan isko-
lát tételesen ellenõriztünk, amely az évfolyamszám alapján nyolcosztályos gimnáziumnak minõsült, az
igazgatási kód alapján azonban arra gyanakodtunk, hogy az mégsem középiskola � arra jutottunk,
hogy a becslési eljárás által kapott abszolút szám a nyolcadikosok esetében körülbelül 20 százalékkal,
az ötödikesek esetében pedig 15 százalékkal haladhatja meg a valódi értéket. Ha ezt a korrekciót
érvényesítjük, akkor a grafikonon található százalékos arány az ötödikesek esetében 2,9 százalékról
2,5 százalékra, a nyolcadikosok esetében pedig 8,1 százalékról 7,6 százalékra módosul.
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9.8. ábra
A társadalmi különbségek hatása az olvasási, illetve matematika teszteredményekre a 2000. évi
PISA-vizsgálatban (olvasási teszt) és az 1995/1999. évi TIMMS-vizsgálatok valamelyikében (matematika
teszt) egyaránt résztvevõ országok körében

A szaggatott vonalak a részt vevõ országok összességének átlagos tesztkülönbségértékeit jelölik (súlyozatlanul)
Felsõ ábra: a legalább érettségivel rendelkezõ, illetve alacsonyabb iskolai végzettségû anyák gyermekei-
nek átlagos teszteredményeiben mért különbség értéke.
Alsó ábra: A 100-nál több, illetve 100-nál kevesebb könyvvel rendelkezõ családok gyermekeinek átlagos
teszteredményeiben mért különbség értéke.
Forrás: Micklewright�Schnepf [2004], 4. és 5. ábra
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állnak rendelkezésre, és az iskolaszintre aggregált eredmények sem hozzáférhetõk. Egy
eredetileg más témájú nemzetközi összehasonlító tanulmány alapján azonban közvetett,
de annál figyelemreméltóbb bizonyítékokat mutatunk be a hazai iskolarendszer egyen-
lõtlenséget növelõ hatására.

A PISA (Programme for International Student Assessment) felmérés a 15 éves kor-
osztály reprezentatív mintájára tartalmaz nemzetközileg összehasonlítható olvasáskész-
ségi teszteket (ezek Magyarországon többnyire 9. osztályos tanulók); a TIMMS (Trends
in International Mathematics and Science Study) matematikai feladatok összehasonlít-
ható eredményeit tartalmazza a 8. osztályosok körében. Elõbbi inkább az alkalmazási
szintû készséget méri, utóbbi kicsit jobban hasonlít az iskolás jellegû feladatokhoz.
A magyar fiatalok átlagosan mindkét teszt tekintetében le vannak maradva az élvonalbe-
li országokhoz képest, az alkalmazási szintû ismereteket mérõ PISA-eredmények tekin-
tetében pedig különösen riasztó a hátrányuk. A 9.8 ábra segítségével azonban nem az
átlagos szintrõl, hanem a tanulók közötti különbségekrõl, vagyis a teljesítményben mért
egyenlõtlenségrõl mutatunk nem kevésbé megdöbbentõ adatokat.

A 9.8. ábra Micklewright�Schnepf [2004] tanulmányából való, akik az OECD-or-
szágokat hasonlították össze a fenti (és egyéb) teszteredmények alapján. Összehasonlító
célzattal többek között magyar adatok is szerepelnek az ábráikon. Az ábra a PISA- és a
TIMMS-eredményeknek és a szülõi háttérnek az összefüggéseit mutatják be az egyes
országokban. A felsõ ábra azt mutatja, hogy a teszteredmények átlagosan mennyivel
magasabbak azon tanulók esetében, akiknek az édesanyja legalább középiskolai végzett-
séggel rendelkezik, azokhoz képest, akiknek az édesanyja nem rendelkezik középisko-
lai végzettséggel. Az alsó ábra azt mutatja, hogy a teszteredmények átlagosan mennyi-
vel magasabbak azon tanulók esetében, akiknél legalább 100 könyv van otthon, azok-
hoz képest, akiknél ennél kevesebb van. A vízszintes tengely a PISA-, a függõlegesen a
TIMMS-tesztekre vonatkozó eredmények láthatók. Magyarország esetében mindegyik
mutató kiugróan magas. Ez azt jelenti, hogy az OECD-országok között hazánkban egye-
dülálló mértékben meghatározza a tanulók iskolai teljesítményét az, hogy milyen csalá-
di környezetbõl érkeznek. Régóta vitatott kérdés az, hogy mennyire számítanak az örök-
lött, és mennyire a nevelés és tanulás során elsajátított készségek. Nyilvánvaló azonban,
hogy Magyarországon nem lehetnek ennyire mások ezek arányok a modern világ többi
országához képest. A magyarázat ehelyett az, hogy Magyarországon a gyermekkor
során � elsõsorban valószínûleg az iskolában � az OECD-átlaghoz képest kiugró mér-
tékben nõnek meg a származással járó egyenlõtlenségek.80

A nemzetközi összehasonlítás felhívja a figyelmet arra, hogy a családi háttér
ilyen mértékû szerepe nem szükségszerû velejárója egy modern kapitalista társada-

80 A PISA-adatok ráadásul azt is bizonyítják, hogy �azok az országok teljesítenek gyengébben, amelyek-
ben a szociális mezõ széthúzottabb, ahol nagyobb esélyegyenlõtlenségek vannak. Továbbá azok az
országok is rosszabbul teljesítenek, amelyekben a társadalmi egyenlõtlenségek az iskolák közötti kü-
lönbségekben is tükrözõdnek, vagyis ahol szelektívebb az iskolarendszer. Magyarország mindkét terü-
leten � a társadalmi egyenlõtlenség mértékeit és a szelektivitást tekintve is � a legnagyobb mutatókat
produkálók között van. Ha valaki azt hitte volna, hogy a mezõny széthúzottsága legalább azt lehetõvé
teszi, hogy a legjobbak, a leendõ elit magasabb szinten képes teljesíteni, akkor annak a lelkesedését le
kell hûtenem. Magyarország az olvasástesztben a huszonkettedik helyen szerepelt, és nem teljesített
jobban a legjobb 5 százalék sem. Az is pont a huszonkettediken végzett.� (Nahalka [2002].)
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lomnak: nálunk jóval modernebb országokban sokkal kevésbé határozza meg a tanu-
lók fejlõdését a családi háttér. Nehéz megmondani, hogy ebben mekkora szerepe van
az általános iskolai rendszernek, de az nyilvánvaló, hogy ilyen mértékû különbségek-
nek különleges oka van. Véleményünk szerint mindebben kulcsszerepet játszik a sza-
bad iskolaválasztás magyarországi rendszere � amelynek következtében felerõsödtek
a szegregálódási folyamatok, drámaian megnõttek az iskolai szolgáltatásban meglevõ
különbségek, és � többek között � ezáltal is újratermelõdnek a generációkon átívelõ
társadalmi egyenlõtlenségek. Erre utalnak Csapó Benõ és kutatócsoportjának úttörõ
kutatási eredményei is.

Csapó Benõ kutatócsoportja a kilencvenes évek során több magyarországi nagyvá-
rosban (Szegeden és négy másik megyei jogú városban) intenzív kutatásokat folytatott
az általános iskolás, illetve középiskolás tanulók tudását meghatározó tényezõkrõl.
Mindegyik kutatásban a mintavétel egysége az iskolai osztály volt. A szegedi kutatás
során az osztályokat úgy választották ki, hogy összességükben arányosan reprezentál-
ják a város különbözõ iskoláit. A mintába � a középiskolás osztályok mellett � 26,
hetedik évfolyamos általános iskolai osztály került be, amelyek diákjait teljes körû-
en felmérték. A négy nagyvárosban a felmérés az iskolák szintjén is teljes körû volt:
a települések összes iskolája és valamennyi � 5�11. évfolyamos � osztálya részt vett a
felmérésben. E vizsgálatok � minthogy egy-egy, nagyobb iskolakínálattal rendelkezõ
városra koncentráltak, ahol az iskolák közötti fizikai távolság nem túl nagy � igen
alkalmas terepet biztosítanak a szabad iskolaválasztásból (is) adódó szelekciós folya-
matok következményeinek a felmérésére. A felvétel készítõi mindegyik terepen igen
erõteljes képesség, illetve társadalmi háttér szerinti szelekciót mutattak ki. A tanulók
társadalmi hátterét a szülõk iskolai végzettségével, a tanulók képességeit különbözõ
tantárgyi (angol, magyar, történelem, fizika stb.) tesztekkel (a szegedi vizsgálatban),
illetve egy, az induktív gondolkodást mérõ teszttel értékelték (a négy másik nagyváro-
si vizsgálatban). Az ismertetés során mi csak az általános iskolásokra kapott eredmé-
nyekre térünk ki.

A társadalmi szelekció igen nagy mértékét jól jelzi az anyák iskolai végzettsége
szerinti szóródás. A szegedi vizsgálatban felmért 7. évfolyamos általános iskolai osztá-
lyok között e tekintetben szélsõségesen nagyok a különbségek. Van olyan osztály ahol
az érettségizett anyák aránya 30, és van olyan ahol 90-95 százalék; van olyan osztály,
ahol egyetlen diplomás apa sem található, és van olyan is, ahol az arányuk csaknem 80
százalék (Csapó [2002] 286. o.). A tudásszint szerinti különbségek még ennél is na-
gyobbak. Az osztályátlagok például a legnagyobb különbséget eredményezõ tantárgy �
az angol � esetében olyan széles sávban szóródnak, hogy a legrosszabb három osztály
30 százalék alatti átlagos teszteredményt produkált (két esetben 20 százalék alatti átlag
is elõfordult), a legjobb három pedig 80 százalék fölöttit. Magyarból a 35�85 százalé-
kos, történelembõl a 25�60 százalékos tartományban helyezkedtek el az átlagteljesítmé-
nyek (uo. 277�278. o.). Pontosan ugyanilyen erõs szelekciós hatásról tanúskodnak a
négy másik nagyváros diákjainak teszteredményei. Az egyik nagyvárosban például �
megint csak a 7. évfolyamot alapul véve � vannak olyan osztályok (a 33 közül 3 is),
amelyek az induktív gondolkodást értékelõ teszten az 5. évfolyamosok átlaga alatt telje-
sítettek, és vannak olyan osztályok is (33-ból 9-en), amelyeknek diákjai a 11. évfolya-
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mosok átlagos szintjénél is jobban teljesítettek (Csapó [2004] 236. o.).81 �Ezek a kü-
lönbségek nem magyarázhatók változtathatatlan helyi adottságokkal, regionális különb-
ségekkel vagy a település sajátosságaival, hiszen az összes iskola ugyanazon a települé-
sen van, fenntartója megegyezik. A tanulók � elméletileg � bárhol laknak is a városon
belül, bármelyik iskolába eljuthatnának.� (Uo. 237. o.) A szabad iskolaválasztás ez
bárkinek lehetõvé teszi.

Esettanulmány Miskolc általános iskoláiról, 1980–1999

Legutoljára egy olyan, Magyarországon nagynak számító, de egységesnek tekinthetõ
�oktatási piac� esetét vizsgáljuk meg néhány adat tükrében, ahol a szegény, illetve
roma családok magas aránya miatt különösen jelentõs lehetett a szabad iskolaválasztás
szegregációt növelõ hatása. Ez a �piac� Miskolc város iskolarendszere, ahol 1999-ben
46 általános iskola mûködött, több mint 17 ezer tanulóval. A miskolci elemzéssel az a
célunk, hogy egyes iskolákat nyomon követve, a rendelkezésünkre álló � korántsem
ideális � adatokon keresztül bemutassuk, miként növekedtek meg az iskolák közötti
kezdeti egyenlõtlenségek drámai mértékben a kilencvenes évek végére. Bár a miskolci
eset � mérete és a hátrányos helyzetû családok magas aránya miatt � kivételesnek szá-
mít, mégis jól szemlélteti a decentralizált szegregálódási folyamatokat és e folyamatok
következményeit.

A 9.9. ábra tanúsága szerint a Miskolc iskolái közötti egyenlõtlenség a nyolcvanas
években nagyjából megegyezett az ország városainak átlagával, vagy annál mérsékel-
tebb volt (a roma tanulók szerinti disszimilaritási index 1989-ben Miskolcon 0,38 volt,
az országos átlag 0,40, a veszélyeztetett tanulók szerint ugyanezek a számok 0,25 és
0,37, és az izolációs indexek is kisebbek voltak.). A roma, illetve veszélyeztetett tanu-
lók aránya (mindkettõ 7 százalék felett) ugyanakkor meghaladta a városok országos
átlagát (4, illetve 6 százalék). A 9.9. ábra bemutatja, hogy a miskolci iskolák etnikai,
illetve hátrányos helyzetû tanulók szerinti szegregálódása a rendszerváltás után ugyan-
olyan irányú volt, mint az országos trendek � ám azoknál jóval meredekebb növekedést
mutatott. 1992 után itt sem ismerjük a cigány tanulók arányát valamennyi iskolában, ám
az iskolák körülbelül egyharmadában 1995-ben készült felmérés alapján van ilyen ada-
tunk.82 Ez a minta (az 1995-ös felvétel neve nyomán �TOK� minta) azokat az iskolákat

81 Az 5�8. évfolyamos osztályok közötti különbségeket statisztikailag megragadó F érték a négy nagyváros-
ban 8 és 16 között alakult (Csapó [2004] 237. o.). �Viszonyításként érdemes megjegyezni, hogy ha 1000
tanulót véletlenszerûen 30 osztályba osztanánk szét, körülbelül 1,7 körüli F értékre számíthatnánk. Min-
den megfigyelt esetben jelentõs tehát a képességek szerinti elkülönítés (234. o.).�

82 A felmérést a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium megbízásából 1995 márciusában és áprilisában
az Észak-dunántúli Tankerületi Oktatásügyi Központ (TOK) folytatta le az ország összes megyei
tankerületi oktatásügyi központjának bevonásával. A felvétel az ország valamennyi olyan óvodájá-
ra, általános iskolájára és eltérõ tantervû általános iskolájára kiterjedt, ahol a cigány tanulók száma
vagy aránya meghaladott egy alsó küszöböt. A felvétel 898 általános iskolára terjedt ki (lásd Rigó
[1995]). A tanulmányunkban közölt adatok a felvétel iskolaszintû fájlján végzett saját számításokra
támaszkodnak.
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tartalmazza, ahol sok roma tanuló volt 1992-ben. A minta tehát nem reprezentatív.
A TOK-felvételben szereplõ iskolák közötti szegregálódási folyamatokat a 9.10. ábra
mutatja. Az ábra a reprezentativitás híján nem tükrözi hûen az összes miskolci iskolát
érintõ trendeket, ám összhangban van azzal a feltevésünkkel, hogy az etnikai szegregálódás
1992 után sem állt meg, sõt, valószínûleg tovább gyorsult.

A 9.7. táblázat szintén a miskolci iskolák erõteljes szegregálódását mutatja be. A táb-
lázatban a roma tanulók 1992. évi aránya szerinti kategóriákban mutatjuk be a túlkoros

9.9. ábra
Miskolc általános iskolás tanulóinak szegregálódása az iskolák között társadalmi státus (veszélyeztetett
tanulók aránya) és etnikai hovatartozás (roma tanulók aránya) szerint, 1980–1999

9.10. ábra
Miskolc TOK-mintában szereplõ általános iskoláinak szegregálódása társadalmi státus (veszélyeztetett
tanulók aránya) és etnikai hovatartozás (roma tanulók aránya) szerint, 1980–1999
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és veszélyeztetett tanulók, valamint a roma felzárkóztatásban részt vevõ elsõs tanulók
arányát. Mindegyikük aránya jóval nagyobb volt a �kezdetben� (1992-ben) magasabb
roma arányú általános iskolákban is, ám 1999-re a különbségek jelentõsen megnõttek.
A túlkoros tanulók aránya átlagosan harmadával nõtt, az 1992-ben a roma tanulókat 10
százalék feletti arányban tanító iskolákban felével. A veszélyeztetett tanulók arányában
az átlagos növekedés 75 százalék, a 10 százalék feletti roma kategóriában 140 százalék
volt; az elsõsök körében ugyanezek a számok 75 százalék és 225 százalék(!) voltak.
A különbségek növekedését foglalja össze az egyes mutatók romák kategóriánkénti átla-
gos arányát vizsgáló varianciaanalízis. Az arányszámok iskolák közötti szóródása a
roma tanulók 1992-es aránya szerint képzett csoportok között minden mutató tekinteté-
ben rendkívüli mértékben, két-háromszorosára növekedett.

9.7. táblázat
Az iskolák közötti szelekció mértékének növekedése Miskolc általános iskoláiban, 1992–1999
(százalékos részarány)

Elsõsök közül
Elsõsök közül

Túlkorosok
Veszélyez-

a veszélyez-
a roma felzár-

Roma tanulók aránya tetettek
tetettek

kóztatásban
az iskolában 1992-ben résztvevõk

1992 1999 1992 1999 1992 1999 1992 1999

5 százalék alatt 13,0 16,8 6,0 10,3 5,2 6,5 1,7 9,7
5�10 százalék 16,5 21,6 9,3 12,8 8,3 8,6 6,7 10,1
10 százalék fölött 21,8 32,6 13,3 31,9 13,1 42,5 13,6 50,2

Együtt 15,9 21,1 8,5 14,8 7,8 13,8 5,7 18,8

F * 6,1 11,3 4,5 14,6 3,5 30,0 8,4 18,1
Prob > F 0,01 0,00 0,02 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00
Csoportközi SS százalék** 27 41 21 47 17 66 33 61

** Egyszempontú varianciaelemzés.
** A csoportátlagok fõátlagtól való eltéréseinek négyzetösszege a teljes eltérésnégyzet-összeg százalékában.

A 9.8. táblázat eredményei azt mutatják, hogy ezzel párhuzamosan a hátrányosabb
helyzetbõl induló, és � a 9.7. táblázat eredményei alapján � tanulói összetételben még
jobban leszakadó iskolákban az átlagost meghaladó mértékben nõtt a pedagógusi fluk-
tuáció, illetve a tanulók osztályismétlésben mért eredménytelensége. A pedagógusi
fluktuáció az iskola minõségének egy igen tökéletlen proxyjaként értelmezhetõ. Az ál-
lomány valamekkora cserélõdése nyilván elkerülhetetlen és szükséges is, ám e szint
fölött károsan hat a tanulók fejlõdésére. A magas fluktuáció emellett azt is jelzi, hogy
nehéz megtartani a meglevõ állományt. A fluktuáció átlagosan csökkent az 1990-es
évek során Miskolcon, ami a csökkenõ tanulói létszám mellett nem meglepõ. A csökke-
nés a cigány tanulókat 1992-ben legkisebb arányban oktató iskolákban volt a legna-
gyobb mértékû, míg a 10 százalékot meghaladó arányú iskolákban valamelyest még
növekedett is a fluktuáció. A tanulók eredményességét mérõ osztályismétlési arány átla-
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gosan kismértékben csökkent a vizsgált idõszakban, kivéve a roma tanulókat nagyobb
arányban oktató iskolákban, ahol egyharmaddal nõtt. Minthogy érveink alapján az isko-
lák színvonalának csökkenésének egyik fontos eleme a tanulókkal szembeni követelmé-
nyek csökkenése, azt várjuk, hogy a romló színvonalú iskolákban egyre kevésbé buktat-
ják meg a tanulókat. Az osztályismétlési arányban mutatkozó különbségek így nagy-
mértékben alulbecsülik a tanulói teljesítménybeli különbségeket. Az a tény, hogy még
az így mért különbségek is megnõttek, összhangban áll azzal, hogy a roma, illetve
hátrányos helyzetû tanulókat (lásd 9.7. táblázat) nagyobb arányban oktató iskolák to-
vábbi szegregálódásával párhuzamosan az ott tanuló diákok eredményei drámai mérték-
ben tovább romlottak.

9.8. táblázat
A pedagógusi fluktuáció és a tanulói osztályismétlés alakulása Miskolc általános iskoláiban, 1992–1999
(százalék)

Roma tanulók aránya
Pedagógusok fluktuációs Az elõzõ évben végzettek

az iskolában 1992-ben
indexe* közül nem lépett tovább**

1992 1999 1992 1999

5 százalék alatt 6,0 3,3 5,1 4,2
5�10 százalék 8,6 4,8 7,8 6,3
10 százalék fölött 8,5 8,7 9,1 12,1

Együtt 7,4 4,8 6,8 6,3

F *** 1,09 2,66 3,00 9,33
Prob > F 0,35 0,08 0,06 0,00
Csoportközi SS százalék**** 6 14 15 35

**** 100 × [(belépõk száma + kilépõk száma)/2]/elõzõ év végi állomány.
**** Legalább egy tárgyból elégtelen osztályzatot kapott, vagy javítóvizsgán nem jelent meg; vagy javító-
vizsgán évfolyamismétlésre utalt, vagy osztályozóvizsgát nem tett, vagy osztályozóvizsgán évfolyamismét-
lésre utalt, vagy az eredményesek közül engedéllyel osztályt ismételhetett.
**** Egyszempontú varianciaelemzés.
**** A csoportátlagok fõátlagtól való eltéréseinek négyzetösszege a teljes eltérésnégyzet-összeg százalé-
kában.

E fejezet eredményeit összefoglalva elmondhatjuk, hogy Magyarországon a ki-
lencvenes évek során jelentõsen megnõttek az általános iskolák közötti egyenlõtlensé-
gek a tanulók származását tekintve. A szülõk iskolai végzettségének és a gyermekek
iskolai eredményességének az összefüggése nemzetközi mércével mérve szintén kivé-
telesen erõs az ezredforduló Magyarországán. Bár nincsen bizonyítékunk arra, hogy
mindez mennyiben tulajdonítható a szabad iskolaválasztási rendszer következtében
megnövekedett általános iskolai szegregálódásnak, illetve az iskolák nyújtotta szol-
gáltatások ennek következtében jelentõsen növekvõ egyenlõtlenségének, a miskolci
adatok legalábbis összhangban állnak azzal, hogy ez az összefüggés nem elhanyagol-
ható.
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ÖSSZEGZÉS ÉS TÁRSADALOMPOLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEK

A tanulmányban az általános iskolák közötti egyenlõtlenségek növekedését és az egyen-
lõtlenségek következményeit vizsgáltuk. A jászladányi iskolamegosztási eset kapcsán
bemutattuk, hogy a származás szerinti elkülönítés hogyan vezet képesség szerinti szeg-
regációhoz, és megfordítva, a képesség szerinti szegregálás hogyan vezet a származás
szerinti különbségek növekedéséhez. Mindezek mögött a társadalmi státus (vagy etnikai
hovatartozás) és a tanulásban várható sikeresség (a �képességek�) közötti összefüggés
áll, amit statisztikai tényként kezeltünk, de aminek a magyarázata kívül esett a tanul-
mány fókuszán.

A legújabb kutatási eredmények alapján bemutattuk, hogy a pedagógusi munkának
döntõ hatása van a tanulók fejlõdésére. Ezek után amellett érveltünk, hogy a kortárs
csoport hatására, illetve a nehezebb feladatokért nem megfelelõen kompenzált pedagó-
gusok alacsonyabb szintû munkájának következtében miért romlik le az oktatás színvo-
nala a szegregált iskolákban. A szegregáció és a szegregált kisebbség leromló oktatási
színvonala közti összefüggés nem esetleges: a rosszabb háttérrel induló kisebbség részé-
re nagy valószínûséggel a korábbinál gyengébb minõségû oktatás jön létre, éppen a
növekvõ szegregálódás következtében.

Magyarországon a rendszerváltás óta szabad iskolaválasztás mûködik. A családok
bárhová beírathatják gyermekeiket, az iskolák pedig gyakorlatilag azt vesznek fel a
körzeten kívül jelentkezõk közül, akit akarnak. Ez a rendszer egy igen szelektíven
mûködõ kétoldalú összepárosítási piacként funkcionál, és erõsen szegregált egyensúlyi
helyzethez vezet: a középosztálybeli családok a jobb iskolákba, a szegényebbek a rosszabb
iskolába járatják a gyermekeiket. A szelekció hátterében az áll, hogy bár minden sze-
replõ ugyanazt akarja, a kezdeti állapot egyenlõtlenségei (jövedelem, információk, tár-
sadalmi beágyazottság és várakozások a szülõi oldalon; kezdeti minõség és hírnév az
iskolai oldalon) eltérõ mértékben korlátozzák a különbözõ társadalmi hátterû szereplõ-
ket. A szabad iskolaválasztás rendszere e szelektív mechanizmusokon és az oktatás
minõségének polarizálódásán keresztül nagyítja fel az iskolák közötti társadalmi kü-
lönbségeket.

A nemzetközi tapasztalatok nem túl nagy számúak ugyan, de alátámasztják elõrejel-
zéseinket. A hazai adatok alapján még kevesebbet mondhatunk, az azonban nyilvánva-
ló, hogy az iskolák közötti egyenlõtlenségek rendkívül mértékben megnõttek mind a
tanulók társadalmi státusa, mind eredményei tekintetében. Oksági kapcsolat a rendelke-
zésre álló adatok alapján nem vizsgálható, szembetûnõ ugyanakkor az, hogy a szülõk
iskolázottsága és gyermekeik teljesítménye közötti összefüggés Magyarországon a fej-
lett világhoz képest kirívóan erõs � vagyis a hazai viszonyok különösen kedveznek az
egyenlõtlenségek átörökítésének.

A szabad iskolaválasztás veszteseit semmi sem kárpótolja mindezekért. A kísérleti
utalványrendszerek nemzetközi tapasztalatai � összhangban a pedagógusi munka ered-
ményeit vizsgáló tanulmányokkal � ugyanakkor azt mutatják, hogy a hátrányos társa-
dalmi helyzetbõl induló gyermekeken lendíthet a legtöbbet a megfelelõ iskolai oktatás.
A felelõs társadalompolitikának ezért mindent meg kellene tennie azért, hogy a legin-
kább rászorultakhoz jusson el a segítség. Egy ilyen társadalompolitikai rendszer részle-
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tei rendkívül bonyolultak. Valószínûleg nem kerülhetõ el a nehezebb körülmények kö-
zött tanító pedagógusok munkájának magasabb díjazása,83 és kívánatos lenne a legsze-
gényebb családok iskoláztatási költségeihez való közvetlen hozzájárulás,84 az iskolavá-
lasztási döntésben való közvetlen segítségnyújtás, illetve az iskolák felvételi rendszeré-
nek a szabályozása85 is. Az integrációs fejkvóta hazai rendszerének bevezetése jó irányba
történt lépésként értékelhetõ, ám önmagában valószínûleg kevés.

A józan ész mellett a nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják: egyáltalán nem tör-
vényszerû az egyenlõtlenségek ilyen mértékû növekedése és bebetonozódása. A folya-
matok megállítása azonban alaposan átgondolt és meglehetõsen költséges társadalompo-
litikai intézkedéseket követel.
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10. REFORMTERV A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ,
TANULÁSI PROBLÉMÁS
GYERMEKEK MEGSEGÍTÉSÉRE

Magyarországon nincs kialakult rendszere a tanulási problémákkal küszködõ gyerme-
kek pedagógiai ellátásának.* Nincs kiforrott metodika, nincs megfelelõ intézményrend-
szer és nincs megfelelõ � egységes és normatív jellegû � finanszírozás. A helyi fejlesz-
tõ, felzárkóztató programok kialakítása teljesen decentralizált módon történik. Ez ugyan
kétségkívül lehetõvé teszi a helyi igényekhez való alkalmazkodást, de komoly hátrá-
nyokkal is jár. Ha mindenfajta szakmai kontroll nélkül, a helyi oktatókra van bízva,
hogy a gyermekekkel ad hoc módon, a nemzetközi tapasztalatok, a hazai fejlesztõ peda-
gógia és gyógypedagógia ismereteinek figyelmen kívül hagyásával és mindenfajta ha-
tásvizsgálat mellõzésével kísérletezzenek, akkor nagy a veszélye annak, hogy a jó szán-
dékú, de dilettáns helyi segítségnyújtás kimerül abban, hogy külön csoportokban vagy
osztályokban elkülönítve oktatják, korrepetálják a lemaradó gyermekeket. Ez a megkö-
zelítés a nemzetközi és a hazai tapasztalatok fényében alkalmatlan a nehézségek kezelé-
sére. Sõt: mivel akarva-akaratlanul is hozzájárul az érintett gyermekek iskolai elkülöní-
téséhez, tartósítja a probléma akut megoldatlanságát. Ez a gyakorlat tarthatatlan. Meg-
próbálunk felvázolni egy alternatív elképzelést.

A tanulmány felépítése a következõ. Elõször nagy vonalakban bemutatjuk a problé-
ma hátterét: a versenyképtelen társadalmi rétegek leszakadását. Majd néhány nem telje-
sen közismert tény bemutatásával amellett érvelünk, hogy a versenyképtelen rétegek
mind erõteljesebb társadalmi leszakadása szoros összefüggésben áll a magyar lakosság
még mindig igen jelentõs részének súlyos aluliskolázottságával. A közkeletû nézetekkel
ellentétben, a fiatal felnõttek körében Magyarországon még az ezredforduló környékén
is nagyon sok az alacsony iskolázottságú ember. Hogyan lehetne ezen e helyzeten az
oktatási rendszer keretei között változtatni? A bajok gyökerét abban látjuk, hogy az alap-
fokú oktatás intézményei nem képesek megbirkózni a hátrányos társadalmi helyzetû �
és gyakran súlyos tanulási problémákkal küszködõ � gyermekek minõségi oktatásának
feladatával. A probléma megoldása több szakma összehangolt erõfeszítéseit igényli. Az
itt közreadott vázlatos reformterv célja az, hogy felhívja a figyelmet a probléma króni-
kus megoldatlanságára, és vitát kezdeményezzen.

* A tanulmány az MTA Közgazdaságtudományi Intézete által Oktatás és munkaerõ-piaci érvényesülés
címmel szervezett konferencián (Szirák, 2000. november 23�24.) tartott elõadás szerkesztett változata.
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A VERSENYKÉPTELEN TÁRSADALMI RÉTEGEK PROBLÉMÁJA

Magyarországon � ahogyan Közép-Kelet-Európa más országaiban is � a piacgazdasági
átalakulás igen súlyosan érintette az alacsony iskolázottságú embereket. Az átmenettel
együtt járó válságban körülbelül egymillió munkahely szûnt meg, s e megszûnt álláshe-
lyek között aránytalanul nagy súlyt képviselnek az alacsony képzettséget feltételezõ
állások. Az iskolázatlanok helyzete nem javult az 1995. évi stabilizáció után fokozato-
san kibontakozó gazdasági fellendülés idején sem. Az 1997 óta csaknem töretlenül tartó
gazdasági növekedéssel együtt járó � szerény mértékû � foglalkoztatásnövekedés nem
terjedt ki az alacsony iskolázottságú munkaerõre, és nem terjedt ki az ország válságöve-
zeteire. A helyzet e tekintetben inkább csak romlott: az iskolázatlan munkaerõ foglal-
koztatási lehetõségei jelentõs mértékben tovább szûkültek a gazdasági növekedés idõ-
szakában.

A foglalkoztatásbõvülés fõ akadálya az, hogy � a kilencvenes évek nagy oktatási
expanziója ellenére is � még mindig igen magas az iskolázatlan munkaerõ aránya, és
sok olyan elmaradott régió van az országban, ahol a népesség iskolázottsági szintje
igen alacsony, rossz és drága a közlekedés, fejletlen az üzleti infrastruktúra. Az
ilyen övezetekben nem szívesen létesítenek új munkahelyeket a befektetõk. Úgy
tûnik, az ezredfordulóra olyan helyzet stabilizálódik, hogy a gazdasági növekedés
ellenére is tartósan alacsony marad a foglalkoztatás szintje � különösképpen alacsony
marad az iskolázatlanoké �, és nem enyhül a válságövezetek foglalkoztatási szem-
pontból értelmezett zártsága sem. A rossz közlekedési helyzet és a magas közlekedési
költségek miatt ingázás révén sem lehet kitörni. Ez a gond is elsõsorban az alacsony
iskolázottságú embereket érinti: az õ ajánlati béreik nem elegendõk az ingázás költsége-
inek fedezéséhez.

Az iskolázatlan embereket sújtó mély foglalkoztatási válság súlyos társadalmi kö-
vetkezményekkel jár: akár a társadalom kettészakadásának veszélyét is magában hor-
dozhatja. A növekedés elõnyeibõl közvetlenül csak a versenyképes társadalmi rétegek
részesülnek, ami önmagában is növeli a társadalmi egyenlõtlenséget. A tartóssá váló
növekedés körülményei között ugyanakkor joggal feltételezhetõ, hogy a növekedés gyü-
mölcseibõl költségvetési transzfereken keresztül, közvetett módon elõbb-utóbb a ver-
senyképtelen rétegek is részesülnek, ami egyfelõl valamelyest mérsékli ugyan a
jövedelemeloszlás egyenlõtlenségét, másfelõl azonban erõsödõ segélyfüggõség kialaku-
lásához vezethet az érintett népességen belül, és rossz � a valódi felemelkedés esélyét is
kizáró � magatartási mintákat konzerválhat. A fenti két hatás együttes következménye-
ként arra számíthatunk, hogy hosszú távon olyan helyzet stabilizálódik, amelyben a
munkaképes népesség egy részét kitevõ és súlyában lassan növekvõ, versenyképes tár-
sadalmi réteg képes lesz az egész társadalmat eltartani. A versenyképtelen � alacsony
iskolázottságú és elmaradott övezetekben élõ � társadalmi rétegek szegénysége valószí-
nûleg enyhül majd egy, remélhetõleg jóindulatú szociálpolitika hatására, de a társada-
lomba történõ tényleges integrációja elmarad. A magyar társadalom egyre inkább ketté-
szakad egy �elsõ-� és �másodrendû� állampolgárokból álló, duális társadalommá, s e
kettészakadás a regionális különbségekben is megmutatkozik. Ez nyilvánvalóan nemkí-
vánatos állapot. Aktív és integrált társadalompolitikával tenni kell ellene. A legelsõ
lépés az, hogy leszámoljunk a hamis illúziókkal.
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A MAGYAR LAKOSSÁG ISKOLÁZOTTSÁGI SZINTJE – MÍTOSZOK ÉS VALÓSÁG1

Le kell számolni azzal a mítosszal, hogy a magyar lakosság iskolázottsági szintje ma-
gas. A tények sajnos egészen mást mutatnak: a munkaképes korú � 20�60 éves férfi- és
20�55 éves nõi � népesség iskolázottsági adatai meglehetõsen lehangoló képet tárnak
elénk. Az 1998. évi KSH-munkaerõ-felvétel harmadik negyedévi adatai szerint a 20�60
éves, már iskolába nem járó férfiak 24 százalékának nincs nyolc osztálynál magasabb
iskolai végzettsége (634 ezer fõ); a 20�55 éves, iskolába már nem járó nõknél ugyanez az
arány még magasabb, 30,6 százalék (736 ezer fõ). Az 1998-ban munkaképes korú, isko-
lába nem járó népesség mintegy 27 százaléka � összesen 1 millió 370 ezer fõ � tehát a
munkaerõpiacon értékesíthetõ ismeretek szempontjából teljesen képzetlennek tekinthetõ.

A munkaerõ-állományba frissen belépõk � az iskolarendszerbõl kilépõk � iskolázott-
ságáról az 1996. évi KSH-mikrocenzus és az 1998. évi KSH munkaerõ-felvétel2 adatai
alapján alkothatunk képet.3 Ennek alapján megállapítható, hogy a munkaerõpiacon érté-
kesíthetõ képzettség nélküliek � legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezõk �
állományát 1980 és 1992 között minden évben a 16 évesek állományából legalább 20
százaléknyi képzetlen (legfeljebb nyolc osztályt végzett) fiatal gyarapította. Vagyis a
képzetlenek gyakorlatilag változatlan ütemû újratermelése egészen a legutóbbi idõkig
folyt. Ennek következményeit még legalább húsz évig érezni fogjuk.

Enyhe javulást csak 1993-tól kezdõdõen figyelhetünk meg, fõként annak következté-
ben, hogy a szóban forgó korcsoport létszáma ekkortól kezdett meredeken csökkenni.
Az 1993. évi csúcs 193 ezer fõ volt, a 2003-ra tehetõ mélypont pedig körülbelül 120
ezer fõ volt. A további évekre várhatóan ezen a szinten stabilizálódik a kilépõ korosz-
tályok létszáma. Az iskoláskorú népesség jelentõs csökkenése természetesen még válto-
zatlan képzési kapacitások mellett is lehetõvé tett valamiféle középfokú expanziót. En-
nek hatására 2006�2010 környékére várhatóan már az adott korosztály 10 százalékára �
esetleg az alá � csökkenhet a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezõ kép-
zetlenek aránya. A nyolcvanas évtized és a rendszerváltás éveinek kedvezõtlen iskolá-
zási folyamatai miatt azonban még 2000-ben is körülbelül 450 ezer,4 20�36 éves, érté-
kesíthetõ képzettség nélküli, iskolába már nem járó fiatalja van az országnak. E 450
ezer fiatalból 90 ezernek még sohasem volt munkája, 112 ezernek pedig legalább két
éve nincs munkája. A 450 ezer képzetlen fiatal 45 százaléka � több mint 200 ezer fõ �
van tartósan munka nélkül!

A nyolc osztálynál nem magasabb végzettségû, 20 éves fiatalok száma 1996-ban
nagyjából 25 ezer fõ volt. Az 1993�1994. évi romafelvétel adatai azt mutatják, hogy
ugyanebbõl az évjáratból a romák körében nagyjából 25 százalék tudott nyolc osztály-
nál magasabb végzettségre szert tenni. Ha a romák létszámát ebben az évjáratban dur-
ván 10 ezer fõnek vesszük, akkor e 25 ezer fõs képzetlen tömegnek mintegy 30 száza-

1 Az itt közölt adatok a jelzett adatbázisok egyéni fájljain elvégzett saját számításokon alapulnak.
2 Harmadik negyedévi adatok.
3 A mérést mindig a mindenkori 20 évesekre végezzük el, hogy jól közelíthessük a nyolc osztálynál nem
magasabb, befejezett iskolai végzettségûek arányát. Például az 1992-ben 16 évesek döntéseit az 1996-
ban 20 évesek állapotmutatóival mérjük.

4 A megfelelõ korcsoporthoz viszonyítva 22,4 százalék!
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léka (körülbelül 7500 fõ) lehetett roma. A romák e szerint a képzetlenek körében jelen-
tõsen felülreprezentáltak. Ezek a már eleve kedvezõtlen arányok a közeljövõben rövid
idõ alatt várhatóan tovább romlanak: 2006�2010-re, amikor is országosan 10 százalék-
ra süllyedhet a korosztályból hasznosítható képzettség nélkül � legföljebb nyolcosztá-
lyos végzettséggel � kilépõk aránya, a romák részaránya elérheti az 50-60 százalékot,5

� amennyiben a romák körében is hasonló mértékû (10 százalékos) javulást prognoszti-
zálunk. (Ha a relatív lemaradás nõ, akkor a romák részaránya még ennél is nagyobb
lehet.) Vagyis igen rövid távon a nyolcosztályos végzettség igen erõteljes etnicizálódására
számíthatunk. Ez is roppant kedvezõtlen fejlemény.

SZEMPONTOK ÉS ELÕZETES MEGFONTOLÁSOK A VÁLTOZTATÁSHOZ

Mindenekelõtt figyelembe kell venni az iskolázatlanság csökkentésével és az etnikai
kisebbségek oktatási hátrányainak felszámolásával kapcsolatban felhalmozódott széles
körû nemzetközi tapasztalatokat. Fõként az amerikai tapasztalatok kínálkoznak hasznos
támpontként, ahol évtizedek óta nagyszámú oktatási, képzési, felnõttképzési program
mûködik, és ahol e programok értékelése, illetve utólagos hatásvizsgálata megszokott
dolog. E tapasztalatok szerint az ilyen oktatási-képzési programok annál sikeresebbek
lehetnek, minél fiatalabb életkorban kerül sor rájuk.6 A programok sikerének esélyeit
növeli, ha több erõforrást (pénzt és idõt) áldoznak rájuk, ha nagyobb pedagógiai szak-
értelemmel tervezik meg és mûködtetik õket, ha nagyobb gondot fordítanak a program
feltételeit biztosító, megfelelõ intézményrendszer, valamint a megfelelõen ösztönzõ fi-
nanszírozási formák megtervezésére, és ha törekednek arra, hogy a program (rövid és
hosszabb távú) hatásait megmérjék, megteremtve ezzel a lehetõséget a hibák felismeré-
sére és menet közbeni korrekciójára. Másodszor: fel kell tárni az iskolai sikertelenség
okait. Elemezni kell a családi háttérbõl, a települési-lakóhelyi helyzetbõl, valamint a
többségi társadalom kirekesztõ viselkedésébõl adódó hátrányokat. E problémák mögött
igen szerteágazó és bonyolult mechanizmusok húzódnak meg. A család hátrányos társa-
dalmi helyzete és a gyermekek tanulási problémáinak várható gyakorisága közötti szo-
ros összefüggés világszerte megfigyelhetõ jelenség. A szegénység generációk közötti
továbbörökítésének egyik domináns mechanizmusát képviseli. Az alacsonyabb társadal-
mi státusú családok gyermekei (illetve a roma családok gyermekei) középosztálybeli
társaiknál átlagosan nagyobb nehézségekkel kezdik az általános iskolát: iskolával konform
készségeik és diszpozícióik a társadalom átlagánál többnyire alacsonyabb szinten áll-
nak. Ezekre a bajokra rárakódhatnak egyéb természetû � például települési-lakóhelyi �
hátrányok is. Az infrastruktúrával rosszul ellátott régiókban és falvakban komoly prob-
lémát jelent az ott lakók számára a szociális és oktatási intézmények � óvodák, általános
iskolák, középiskolák � hiánya. Minél alacsonyabb státusú a család, annál kevesebb

5 A 2006-ra becsült 10 800 fõbõl 7020 fõt.
6 Ezt támasztja alá az a tapasztalat is, amely szerint a felnõttoktatási, illetve átképzési programok igen
gyakran nem járnak tartós sikerrel. A programból való kilépés után hatásaik ugyanis � számos egybe-
hangzó tapasztalat szerint � szinte teljesen elenyésznek (Heckman [1999]).

10 -- Oktatási reformterv.p65 2005.04.19., 23:49380



38110. REFORMTERV A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ…

lehetõsége van arra, hogy az ebbõl adódó nehézségeken úrrá legyen. Hasonló gondot
jelent a közlekedési infrastruktúra elmaradottsága � ismét súlyosabb hátrányokat róva
az iskolázatlan, állástalan, szegény szülõk gyermekeire. A középosztály elkülönítési
törekvései és az iskolai intézményrendszer spontán mûködésébõl származó nagyfokú
oktatási szegregáció is sokat rontanak a tanulási problémákkal küszködõ, szegény csa-
ládból származó gyermekek helyzetén. Az iskolai elkülönítés különösen durva formája
az, ha a tanulási nehézségekkel küzdõ, de szellemileg nem sérült és nem visszamaradott
gyermekeket kiszorítják a fogyatékos intézményekbe, ami a hátrányok tartós konzervá-
lásának biztos módja.

A családból hozott társadalmi-kulturális hátrányok közül külön ki kell emelni egy
igen súlyos problémát, amely az iskolázatlan szülõs, szegénységben élõ családokat gyakran
jellemzi: az írás-olvasási események csaknem teljes hiányát. A nyelvész kutató, Réger
Zita ezt a problémát a roma gyerekek iskolai nehézségeivel kapcsolatban fogalmazza
meg, de a probléma nyilvánvalóan teljesen általános: a szülõk iskolázatlanságából és a
családok szegénységbõl következik.

�Iskolázott családokban végzett olvasáspszichológiai vizsgálatok azt mutatják: a szü-
lõk és az idõsebb gyermekek tudatos tanító-gyakoroltató tevékenységének eredménye-
ként a gyermekek már az iskola elõtti életkorban rengeteg tapasztalatra tesznek szert
írott vagy nyomtatott szövegek használatával kapcsolatban. Ennek során számos olyan
nyelvhasználati, interakciós � kapcsolatteremtõ-együttmûködési � készséget sajátítanak
el, amelyek alapvetõen fontosak az olvasás és írás eszközszerû használatának késõbbi
elsajátításához, s az írott-nyomtatott szövegekhez kapcsolódó iskolai kommunikáció-
hoz. ... Mindezekbõl a készségekbõl a hagyományos cigány közösségek gyermekei
úgyszólván semmit sem sajátítanak el. A hagyományos cigány közösségekben a cigány
kisgyermeket körülvevõ tárgyi világból hiányzik a gyermekkönyv (s többnyire hiányza-
nak a játéktárgyak is). A felnõttekkel való közös tevékenységbõl, a mindennapi élet
helyzeteibõl rendszerint hiányoznak azok a tipikus helyzetek, tevékenységek, amelyek-
ben... az »írásbeliséggel kapcsolatos események« elõfordulhatnának. Ez azt jelenti,
hogy ... funkcionálisan írástudatlan szülõk gyermekeként nevelõdve, a cigány gyerme-
kek híján lesznek mindama tárgyi és nyelvi ismeretnek, fogalmi készletnek, viselkedési
és interakciós mintának, amelyeket a környezõ kultúrában élõ gyermekek a felnõttek
közvetítésével a könyvekbõl, a könyvekhez kapcsolódó tevékenységek során elsajátíta-
nak. ... Az iskola feltételezi, sõt elvárja ezt a könyvekbõl, az írásbeliséggel kapcsolat-
ban megszerzett tárgyi és nyelvi tudást, és kezdettõl fogva épít rá. ... Az otthon elvárt és
az oktatás által megkívánt nyelvhasználati módok szélsõségesen különbözõ mivolta sú-
lyos nehézségek, kudarcok forrása a gyermekek számára az iskolában. Ez a tényezõ
valószínûleg már önmagában is mintegy »garantálja« az iskolai eredménytelenséget.�
(Réger [1995] 103�104. o.)

A hátrányos társadalmi helyzetû családok gyermekeire váró � a késõbbi társadal-
mi, munkaerõ-piaci kudarcokat mintegy megalapozó � iskolai kudarcok felszámolá-
sában a fõ feladat az, hogy lehetõleg minél fiatalabb életkorban hozzájuttassuk a gyer-
mekeket azokhoz a készségekhez, amelyek a késõbbi eredményes iskolai pályafutás
zálogai lehetnek.
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Az ehhez szükséges a fejlesztõ pedagógiai segítségnyújtás megfelelõ módjait megta-
lálni igen bonyolult szakkérdés: pedagógiai-oktatáspszichológiai, intézménytervezési és
finanszírozási problémák sokaságának a szimultán megoldását feltételezi. Magyarorszá-
gon mind ez ideig kísérlet sem történt erre. Ehelyett a helyi fejlesztõ-felzárkóztató progra-
mok teljesen decentralizált formája jött létre, amelyben mindenfajta szakmai kontroll nél-
kül bízzák a helyi oktatókra, hogy ad hoc módon kísérletezzenek a gyermekekkel � a
nemzetközi tapasztalatok, a hazai fejlesztõ pedagógia és gyógypedagógia, valamint min-
denfajta hatásvizsgálat eredményeinek ismerete nélkül. Az a tény, hogy a kiegészítõ etni-
kai normatív támogatásokból finanszírozott cigány felzárkóztató programok az esetek nagy
részében a tanulási problémákkal küszködõ roma gyermekek szegregálásának eszközeivé
váltak, csak részben vezethetõ vissza arra, hogy a többségi társadalom igyekszik elkülöní-
teni magától a roma gyermekeket. A cigány felzárkóztató programok eltorzulásában �
hogy a fejlesztés helyett a szegregálás, minõségi segítség helyett a csökkentett minõségû
oktatás eszközévé váltak � legalább ilyen fontos szerepet játszik az a körülmény, hogy a
tanulási problémákkal küszködõ kisgyermekek felé irányuló pedagógiai segítségnyújtás
metodikája, intézményrendszere és finanszírozásának módja teljesen kidolgozatlan Ma-
gyarországon. A jó szándékú, de dilettáns helyi segítségnyújtás ennek hiányában többnyi-
re kimerül abban, hogy külön kiscsoportokat vagy osztályokat létrehozva, korrepetálják a
lemaradó (roma vagy nem roma) gyermekeket � amivel azonban akaratlanul is hozzájárul-
nak az érintett gyermekek iskolai elkülönítéséhez és a probléma fenntartásához. Ez a gya-
korlat tarthatatlan. Megpróbálok felvázolni egy alternatív elképzelést. Tervezetemet vitain-
dítónak szánom. Azt gondolom, itt az ideje, hogy pedagógusok, pszichológusok, nyelvé-
szek, szociológusok, közgazdászok, jogászok és kormányzati tisztviselõk � felismerve a
probléma súlyát és komplexitását � együttesen és komolyan munkához lássanak, és közö-
sen kialakítsanak, kikísérletezzenek egy, a mainál lényegesen jobb megoldást.

EGY REFORMELKÉPZELÉS VÁZLATA7

A továbbiakban vázlatosan áttekintjük a megoldandó problémákat, amelyek egy ilyen
jellegû program megtervezésekor okvetlenül felmerülnek. A lista természetesen nem
teljes. Ez az írás csupán vitaindító szerepre kíván vállalkozni. A megoldás részleteinek
kidolgozásához több tudományterület képviselõinek együttes, koordinált cselekvésére
van szükség.

7 2000 óta történt néhány fontos változás a hátrányos helyzetû gyermekek oktatásában. A legfontosab-
bak ezek közül: 2003-ban az Oktatási Minisztérium létrehozta Országos Oktatási Integrációs Hálóza-
tát, amely mintegy száz általános iskolára kiterjedõen folytat modellkísérleteket a hátrányos helyzetû
vagy roma gyerekek integrált oktatását illetõen, valamint ezzel egy idõben megszûnt a roma gyerekek
felzárkóztatását szolgáló kiegészítõ normatív támogatás, és helyette bevezetésre került az úgynevezett
integrációs normatíva, illetve képességkibontakoztató normatíva, amelyet olyan iskolák tudnak igény-
be venni, amelyek a hátrányos helyzetû gyerekeket integrált körülmények között oktatják. Noha ezek
a változtatások helyes irányba történõ lépéseket testesítenek meg, még mindig messze vagyunk attól a
céltól, hogy az ország valamennyi (nagyjából: 3400) általános iskolájában gondját viseljék a hátrányos
helyzetû gyermekeknek.
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A képességek problémája

Szakítani kell a képességek statikus koncepciójával. A képességek nem exogén módon
adottak, hanem tanulás révén fejleszthetõk és alakíthatók, a tanulás révén fejlesztett
képességek pedig ösztönzõleg hatnak a további tanulásra. A képességek nem egydimen-
ziósak, s különösképpen nem azonosak a kognitív képességekkel. Legalább öt különbö-
zõ típusú képességet kell megkülönböztetnünk, amelyek valamilyen mértékben fontos
szerepet játszanak a tanulásban, illetve amelynek tanulással való fejlesztése jelentõs
mértékben befolyásolja az egyének életkilátásait: a kognitív képességeket, a szociális
jártasságokat, a motivációt, az önbecsülést, az érzelmi érettséget és stabilitást (és nyil-
ván még több más képességet is).

A kognitív képességekre összpontosító pedagógiai beavatkozások komoly károkat
okozhatnak: sikertelenség esetén frusztrációt válthatnak ki, rombolják a gyermekek
önbecsülését és tanulási motivációját. A sikeres korai beavatkozások nemzetközi tapasz-
talatai8 arról gyõznek meg bennünket, hogy a gyermekek szociális jártasságai és a meg-
felelõ motivációi legalább olyan fontosak, mint az IQ-juk. Ráadásul ezek könnyebben
változtathatók, mint a kognitív képességek.

A különbözõ országokban lezajlott sikeres pedagógiai programok hosszú távú ered-
ményességét mérõ követési vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a késõbbi életpálya so-
rán a motivációnak, önbecsülésnek és szociális jártasságoknak kulcsszerepe van a hátrá-
nyos helyzetû fiatalok társadalmi integrálódásában: javítják a továbbtanulási és foglal-
koztatási esélyeket, csökkentik a bûnözés, a segélyfüggõség és a korai terhesség
valószínûségét.

A család szerepe

A család, illetve a szülõ alapvetõ és megkerülhetetlen szerepet játszik a fejlesztõ peda-
gógiai munka során. A szülõk túlnyomó többsége szereti gyermekét, gondoskodik róla,
és képes arra, hogy � a számára adott korlátok között � kompetens döntéseket hozzon a
gyermeke sorsáról. Még az iskolázatlan és szegény sorban élõ szülõk is képesek kü-
lönbséget tenni jó és rossz iskola, jó és rossz tanár között. Semmilyen segítõ pedagógiai
programot nem lehet a szülõk feje fölött, a szülõk megkerülésével bevezetni. Ennek
garanciáiról az ösztönzési rendszer megtervezésekor gondoskodni kell. A pedagógus-
nak erõfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a szülõk lehetõség szerint részt
vállaljanak � ha bármilyen minimális mértékben is � a fejlesztõ pedagógiai munkában,
vagy legalábbis erkölcsileg támogassák azt, elõsegítve ezzel a gyermekben a pozitív
hozzáállás kialakulását.

8 Lásd: Barnett [1993], Haskins [1989], Heckman [1995], [1999], Schweinhart�Barnes�Weikart [1993]
összefoglaló beszámolóit.
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Integrált oktatás

Az oktatás egésze csakis integrált keretek között folyhat. Valószínûleg igen ritka eset
az, hogy egy gyermek az oktatás minden területén lemarad, és tanulási problémákkal
küszködik. Az egyéni vagy kiscsoportos fejlesztõ pedagógiai segítségnyújtás nem lehet
indok a tartós és a tanulás minden területére kiterjedõ elkülönítésre. A segítségre szoru-
ló gyermekeket csak az érintett pedagógiai részterületen vagy részképességekre vonat-
kozóan kell elkülönített fejlesztõ segítségnyújtásban részesíteni. Törekedni kell arra,
hogy minden más iskolai foglalkozáson az adott lakóhelyi közösség átlagos képességû
gyermekeivel közösen vegyenek részt. Végsõ esetben, ha nem marad más, legalább a
testnevelés, a rajz, az ének és az osztályfõnöki órákon legyenek együtt a többiekkel. Az
iskolai elkülönítést törvényi úton is meg kell tiltani, gyakorlatát pedig szankcionálni kell.

Pedagógiai szakértelem

A programok megtervezésekor a pedagógiai szakértelem alkalmazása, a minõségi
oktatás döntõ fontosságú. A probléma komplexitása nem engedi meg, hogy teljesen
spontán módon, a világban és hazánkban felhalmozódott pedagógiai tapasztalatok rend-
szerezése és alkalmazása nélkül, pusztán a jóindulatra támaszkodva, mûködtessenek
iskolák fejlesztõ programokat. Ezen a téren legalább négy különbözõ feladatot kell
megoldani.

1. A modern fejlesztõ pedagógia eredményeit adaptálni kell a közoktatásban. Ennek
az 1990-es években Magyarországon szûk körben elterjedt pedagógiai szemléletnek a
kiindulópontja egészen más, mint a hagyományos felzárkóztató-fejlesztõ módszereké.
A mechanikus korrepetálási gyakorlatok helyett a részképesség-problémák és tanulási
gondok alapjaihoz megy vissza: a modern nyelvészet, a pszichológia és gyógypedagó-
gia eredményeit felhasználva, elemi összetevõire bontja a tanulás összetett kognitív
mechanizmusát, s onnan építi fel újra, elemenként szisztematikusan fejlesztve a tanulás-
hoz szükséges képességeket. Holisztikus szemléletû: nagy súlyt fektet a kognitív és testi
képességek összhangjára, a motiváció, az érzelmi feldolgozás és a szociális jártasságok
szerepére.

A modern fejlesztõ pedagógia Magyarországon a magán- és alapítványi iskolák köz-
vetítésével terjedt el. A tanulási vagy magatartási problémás gyermekeket nevelõ kö-
zéposztályi családok � felismervén, hogy az állami közoktatás keretei között megfelelõ
pedagógiai segítséget nem kaphatnak � fizetõképes keresletet támasztottak a magánin-
tézmények szolgáltatásai iránt, amelyek a megfelelõ pedagógiai kínálatot meghonosítot-
ták hazánkban. E kínálat volumene távolról sem elegendõ, tekintetbe véve azt, hogy
igen hasonló fajtájú pedagógiai segítségre szorul sok tízezer, tanulási problémával küsz-
ködõ, iskolázatlan és szegény családból származó gyermek is. A fejlesztõ pedagógia
széles körben való elterjesztése nem lehetséges a felsõoktatás komolyabb mértékû át-
szervezése nélkül.

2. A felsõoktatásban kiemelten kell kezelni azoknak a tanároknak a képzését, akik
képesek a fejlesztõ pedagógia alkalmazására Az õ képzésükre elegendõ pénzt és szelle-
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mi erõforrást kell áldozni. A felsõoktatási képzésbe be kell vonni a magán- és alapítvá-
nyi iskolák már ilyen jellegû tapasztalattal rendelkezõ tanárait, külföldi tanulmányutak-
ra kell küldeni az erre specializálódó fõiskolai és egyetemi oktatókat. A jelenleg aktív
általános iskolai tanárok közül azokat, akik ilyen jellegû ismeretek iránt érdeklõdést
mutatnak, rendszeres továbbképzésben kell részesíteni.

3. Tanulmányozni kell a sikeres fejlesztõ programok külföldi tapasztalatait, és e
tapasztalatokat be kell építeni a hazai gyakorlatba. A nagyszámú, jól mûködõ amerikai
program mellett külön figyelmet kell fordítani azokra a speciális programokra, ame-
lyekben kulturálisan igen különbözõ etnikai kisebbségek sikeres felzárkóztatására került
sor: mint például Izraelben az Etiópiából bevándorolt zsidók gyermekei vagy Hollan-
diában a suriname-i bevándorlók gyermekei esetében.

4. Meg kell találni azokat a viszonylag jól mûködõ, már meglevõ óvodai és iskolai
programokat, amelyek � többnyire a modern pedagógiai szemléletre támaszkodva �
képesek sikereket felmutatni. Ezeknek az eredményeit egyfelõl be lehetne építeni az új
programokba, másfelõl pedig rájuk támaszkodva lehetne új modellkísérleteket beindíta-
ni. A modellkísérleteket, a hazai és külföldi tapasztalatok figyelembevételével szakértõi
munkacsoportoknak kell megtervezniük. E modellkísérletben szaktanároknak, pszicho-
lógusoknak, gyógypedagógusoknak, fejlesztõ pedagógusoknak, óvónõknek kellene részt
venniük � hogy csak a legfontosabb érintett szakmák képviselõit említsük. A modellkí-
sérletek célja, hogy kikísérletezzenek mûködõképes csoportos és egyéni fejlesztõ prog-
ramokat, amelyeket megfelelõ hatásvizsgálatokkal ellenõriznek. A kipróbált és bevált
programokhoz leírásokat és tanítási segédanyagokat készítenének. A modellkísérleteket
lefolytató óvodák és iskolák egyben mintaóvodákként, illetve mintaiskolákként is mû-
ködnének abból a célból, hogy betanítási terepei legyenek a kikísérletezett pedagógiai
eljárásoknak. A modellkísérletek megtervezése során ügyelni kell az alkalmazott eljárá-
sok megfelelõ változatosságára. Arra kell gondolni, hogy egy országos méretû fejlesztõ
program beindításakor csak a kikísérletezett megoldásokból lehet választani.

Intézményi rendszer és finanszírozás

A kiegészítõ normatív hozzájárulásból finanszírozott cigány felzárkóztató programokat
meg kell szüntetni. Ezek helyett alanyi jogon kell biztosítani minden tanulási problémá-
val küszködõ gyermek számára a fejlesztõ pedagógiai segítséget, etnikai hovatartozástól
függetlenül. Országos szûrõhálózatot kell kiépíteni a tanulási problémás gyermekek �
minél korábbi életkorban történõ � kiszûrésére. A szûrést iskolapszichológusoknak,
fejlesztõ pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak kell elvégezniük. Gondoskodni kell
arról, hogy minden nagyobb iskolában legyen iskolapszichológus, és legyenek speciali-
zált fejlesztõ pedagógusok. A kisebb iskolák pedagógusai résztevékenységként megta-
nulhatnák � továbbképzés keretében � a fejlesztõ módszerek néhány fontosabb elemét,
lehetõleg úgy, hogy egymás tudását kiegészítve, a legfontosabb alkalmazási területeket
többé-kevésbé lefedjék. A kisebb iskolák egymással együttmûködve, közösen alkalmaz-
hatnának iskolapszichológust. Országosan standardizált szûrési eljárást kell kidolgozni.
A szûrést minden óvodában és általános iskolában idõrõl idõre el kell végezni.
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A finanszírozás módját illetõen komoly változtatásokra van szükség. Nem az iskolá-
nak vagy az önkormányzatnak kell juttatni a fejlesztõ programok anyagi fedezetét, ha-
nem közvetlenül az érintett családoknak, hogy � a középosztályi családok magániskolai
keresletével analóg módon � õk is valamilyen tranzaktív kapcsolatba léphessenek a
gyermekeiket oktató iskolával. E programok finanszírozását ki kell emelni az önkor-
mányzati normatív finanszírozás rendszerébõl, és központi céltámogatás formájában
kell megvalósítani.

Ezt egy utalvány jellegû rendszer bevezetésével lehetne a legkönnyebben és legered-
ményesebben megvalósítani: az utalvány összegét kizárólag fejlesztõ pedagógiai segít-
ség igénybevételének finanszírozására lehetne fordítani azon a kínálati körön belül,
amely erre hatósági jogosítványokkal rendelkezik. Az utalványt az iskola attól a pilla-
nattól kezdve válthatná pénzre, amikor megállapodik a szülõkkel a gyermek fejlesztõ
oktatásáról. Az ily módon folyósított pénzösszeg egy része jutna az iskolának, egy
másik része közvetlenül a fejlesztõ pedagógus jövedelme lenne, ezzel is erõsítve a peda-
gógus személyes érdekeltségét.

Az utalványrendszer várhatóan számos elõnnyel járna. 1. A nagyobb településeken
versenyhelyzetet teremtene az oktatási intézmények között (amelyek körében speciali-
zált magánintézmények is megjelenhetnének). A verseny növelné a kínálatot, javítaná
az oktatási szolgáltatások minõségét. 2. Az utalványrendszerû finanszírozás javítaná az
iskolázatlan, szegény családok pozícióját az iskolával szemben. A családok így az isko-
lával egyenrangú szereplõvé válhatnának, akiknek a szükségleteit nem lehet figyelmen
kívül hagyni. 3. Az utalvány az elkülönítési szándékok leghatásosabb ellenszerét jelen-
tené. Maguk az érintett családok válnának alkalmassá arra, hogy utalványaik visszavo-
násával meghiúsítsák az általuk sérelmesnek ítélt elkülönítési törekvéseket. Az esetek
többségében már az utalványok visszavonásának a lehetõsége is elegendõ lenne ahhoz,
hogy gátat szabjon az elkülönítési törekvéseknek. 4. Az utalványrendszerû finanszíro-
zás végül formát teremthetne a szülõk fokozottabb bevonásához a segítõ pedagógiai
munkába.

Gondoskodni kell a programok és fejlesztõ eljárások hatékonyságának mérésérõl, a
fejlesztõ pedagógusok munkája során összegyûlt problémák rendszeres értékelésérõl.
Ehhez megfelelõ, rendszeres esetmegbeszélõ fórumot kell biztosítani.

Járulékos elemek

Röviden meg kell említenünk két igen nagy jelentõségû problémát. Ezek közvetlenül
nem tárgyai ennek a reformjavaslatnak, viszont sikerének elengedhetetlen feltételeit
jelentik. 1. Az ország kistelepülésein nincs megfelelõen kiépítve az óvodai hálózat (vagy
eleve sem volt, vagy visszafejlõdött); számos településen pedig a férõhelyhiány jelent
komoly gondokat. 2. Az alapfokú oktatási intézmények megközelíthetõsége nehéz és
költséges az ország mintegy ezer településén. Mindkét problémára megoldást kell talál-
ni: könnyû belátni, hogy ha a szegény családok gyermekei az óvodai hálózat fejletlensé-
ge vagy az óvodai szolgáltatások költsége miatt nem járnak óvodába, vagy ha a közleke-
dés költsége miatt kimaradnak az iskolából, akkor az eddigiekben javasolt változtatások
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hatástalanok maradnak. Az óvodai hálózat kiépítése (illetve a szegény családok óvodai
térítési díjainak támogatása), valamint egy iskolabusz-hálózat létrehozása tehát sürgetõ
feladat. Nem ennek a tanulmánynak a feladata, hogy e részterületek finanszírozására
részletes javaslatot tegyen.

A fejlesztõ programok anyagi fedezete

Az erre fordítható források egy része már ma is benne van a rendszerben, illetve a
várható demográfiai és gazdasági folyamatok fényében az oktatás GDP-n belüli súlyá-
nak jelentõsebb növelése nélkül is elõteremthetõ. A fõ forrás: a diáklétszám radikális
csökkenésébõl adódó megtakarítás. Ennek két nagyobb összetevõje van: 1. a tanulói
létszám csökkenése miatt csökken a normatív támogatások volumene, 2. a létszámcsök-
kenés következtében számos helyen elkerülhetetlenül iskolabezárásokra � méghozzá a
legmagasabb fajlagos költségû iskolák bezárására � fog sor kerülni. Ennek következté-
ben a létszámcsökkenés mértékénél nagyobb mértékben szabadulhatnak fel források a
rendszerben. Ezeket a pénzösszegeket � bármely jövedelemtulajdonosnál keletkezzenek
is � nem szabad kivonni az oktatási szektorból. A mennyiségi megtakarítást minõségi
fejlesztésre, illetve az oktatást körülvevõ infrastruktúra � mindenekelõtt az óvodák és az
iskolabusz-hálózat � fejlesztésére kell fordítani.

Kisebb jelentõségû, de önmagában tekintélyes összegû forrás lehet a megszüntetendõ
(elkülönített) cigány felzárkóztató programokból felszabaduló pénzösszeg. A harmadik
forrás természetesen nem más, mint maga a gazdasági növekedés. A növekedésbõl
adódó többletforrások néhány éve már igen tekintélyesek, s a jövõben további halmozó-
dásukra számíthatunk.
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11. A CIGÁNY NÉPESSÉG LÉLEKSZÁMA
MAGYARORSZÁGON
A KILENCVENES ÉVEK ELEJÉN
Társszerzõ: Kézdi Gábor

1993 õszén, több mint húsz évvel az 1971. évi cigányvizsgálat után, ismét reprezentatív
adatfelvétel készült hazánkban a roma népesség helyzetérõl. A kutatás célja az volt,
hogy átfogó képet kapjunk a rendszerváltás nyomán a cigányság gazdasági és társadalmi
helyzetében végbement változásokról. A kutatás ennek megfelelõen kiterjedt a társadal-
mi rétegzõdés-vizsgálatok csaknem valamennyi klasszikus kérdésére: a demográfiai hely-
zet alakulására, az iskolázottságra, az egészségi állapotra, a munka és a megélhetés
kérdésére, a gyermekek iskolai pályafutására, a lakáshelyzetre, a családok vagyoni-
jövedelmi helyzetére, az anyanyelv, a nemzetiségi öntudat, a lakóhelyi szegregáció, a
diszkrimináció és a politikai magatartás kérdésére. Egy ilyen átfogó igényû és reprezen-
tativitásra törekvõ kutatás kiindulópontjában egy igen nehéz módszertani probléma áll:
reprezentatív mintát kell vennünk egy olyan népességbõl, amelyre nézve címlisták nem
állnak rendelkezésre, sõt amely népességnek még a statisztikai alaptulajdonságait és a
számát sem ismerjük. Egy ilyen feladat megoldása csak úgy lehetséges, ha valamilyen
elõzetes információ alapján kezelhetõ számú körzetre szûkítjük le a mintavétel feladatát,
ezekben a körzetekben teljes körû összeírást hajtunk végre, s ily módon magunk állítjuk
össze a mintavétel alapjául szolgáló címlistákat. Ez az eljárás természetesen számos
buktatót rejt magában. A felmérés során összegyûjtött információk megbízhatósága alap-
vetõen azon múlik, milyen mértékben sikerül úrrá lennünk a mintavétel során felmerülõ
nehézségeken, illetve milyen módon tudjuk utólag korrigálni a mintavétellel együtt járó
torzításokat.

Ez a tanulmány abból az igénybõl született meg, hogy a lehetõ legnagyobb részletes-
séggel dokumentáljuk e munka lépéseit. Beszámolónk közreadását több körülmény is
indokolja. Egyrészt: mivel a mintavétel során nem standard eljárást követtünk, a minta-
vétel bemutatásakor nem elégedhettünk meg a standard eljárásokat szokásosan jellemzõ
tömör statisztikákkal. Az ellenõrizhetõség miatt nem kerülhettük el a mintavételi algo-
ritmus extenzív leírását. Ez az extenzív leírás azonban emellett � reményeink szerint �
fontos módszertani tanulságokkal is szolgálhat mindazoknak, akik analóg mintavételi
feladatok esetében hasonló megoldásokkal kísérleteznek. Másrészt: kulcskérdésnek te-
kintettük, hogy meggyõzzük az olvasót a cigányfelvétel mintájának helytálló voltáról és
adatainak megbízhatóságáról. Ennek érdekében meglehetõs részletességgel beszámo-
lunk a minta reprezentativitását torzító tényezõkrõl, e torzulások számszerû mértékérõl,
illetve korrekcióiról. Harmadrészt: igyekszünk szakítani azzal a rossz hagyománnyal,
amely a cigány népesség lélekszámának megállapítását dokumentálatlan � némely eset-
ben egyenesen politikai érdekek által motivált �, dilettáns (a szokásos eufemizmussal:
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�szakértõi�) becslésekre bízza. Ezek a becslések � éppenséggel dokumentálatlansá-
guk következtében � rendkívül tág tartományokban mozognak. S minthogy a bizonyí-
tás fáradságos munkáját az általunk ismert becslések készítõi közül egyetlen egy sem
vállalta magára, úgy gondoltuk, hiteles adatokkal csak úgy állhatunk elõ, ha eredmé-
nyeinket a számítási módszer részletes bemutatásával együtt � ellenõrizhetõ formában �
közöljük.

Tanulmányunk három nagyobb részbõl áll. Az elsõ részben beszámolunk a mintavé-
tel koncepciójáról: elméleti érvek alapján tisztázzuk, hogy a népesség mely részét te-
kintjük romának, illetve beszámolunk a mintavétel során alkalmazott algoritmus részle-
teirõl. A második részben szisztematikusan számba vesszük és empirikusan megbecsül-
jük a mintát torzító hatások mértékét; külsõ adatforrások alapján ellenõrizzük a minta
megbízhatóságát; továbbá javaslatot teszünk a mintavételi hibák korrekciójára az aggregált
népességbecslések formuláiban. A harmadik részben alternatív eljárások segítségével
megbecsüljük a roma népesség kilencvenes évek eleji lélekszámát.

AZ 1993. ÉVI CIGÁNYFELVÉTEL MINTAVÉTELI ELJÁRÁSA1

Kutatásunk megfigyelési egysége a háztartás, pontosabban az egy fedél alatt lakók kö-
zössége volt. Egylakásos ház esetén ez a ház lakóit, többlakásos épület esetén az egy
lakásban élõk közösségét jelentette. A felvétel az így definiált cigány háztartások két
százalékos, országosan reprezentatív mintáján kívánta megvizsgálni a magyarországi
cigány népesség társadalmi helyzetét. A mintavételi eljárás során a legnagyobb nehézsé-
get az jelentette, hogy a cigány népesség egészérõl nem áll rendelkezésre megbízható,
kutatási célokra alkalmas, teljes körû összeírás. Ennek hiányában a hagyományos min-
tavételi eljárástól eltérõ utat kellett követnünk. A probléma hátterében az áll, hogy
nehéz eldönteni, hogy kit tekintsünk cigánynak; hogy kiket és milyen kritériumok alap-
ján soroljunk a magyarországi népességnek e részébe, amelyre a kutatás vonatkozik, és
amelybõl mintát veszünk.

Ki a cigány?

A felvétel során az 1971. évi vizsgálathoz hasonlóan azokat a családokat tekintettük
cigánynak, akiket a nem cigány környezet annak tartott. Ezzel tulajdonképpen azt a
kutatási célt tûztük magunk elé, hogy megvizsgáljuk a környezetük által cigánynak
tartott emberek társadalmi helyzetét abban a � mindannyiunk által jól ismert � társadal-
mi közegben, amelyben a magukat nem cigánynak tekintõ, többségi társadalom tagjai
határozottan és világosan megkülönböztetik magukat azoktól az emberektõl, akiket ci-
gánynak tekintenek. Egy ilyen kutatási cél megválasztását jó okok indokolják, hiszen ez

1 A mintavétel koncepcióját Havas Gábor és Kemény István [1992] dolgozta ki. A koncepció ismerteté-
sekor alapvetõen az õ írásukra támaszkodunk. A mintavételi eljárás részleteinek a kidolgozása és maga
a mintavétel jelen tanulmány szerzõinek a munkája volt.
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a vélekedés erõteljesen befolyásolja az érintett � cigány és nem cigány � emberek közöt-
ti társadalmi érintkezést. Különösen releváns szempont ez azokban az élethelyzetekben,
ahol olyan emberek körében fogalmazódik meg ez a különbségtevés, akik mindennapi
életük során többé-kevésbé rendszeres kapcsolatban állnak egymással. Ebben a kontex-
tusban van ugyanis társadalmi értelemben tétje a dolognak. Itt keletkeznek azok a súlyos
társadalmi problémák (az idegenkedés, elõítélet, elutasítás, diszkrimináció, szegregá-
ció, a csoportközi konfliktus, az erõszak), amelyek � legalábbis a szociológiai kutatások
oldaláról � indokolttá teszik a cigányság etnikai csoportként való vizsgálatát. A környezet
vélekedése a cigánynak tekintett emberek számára nem semleges magánvélekedés, hanem
a szó klasszikus értelmében vett társadalmi tény: olyan � többnyire állandósult � cselek-
vésmódok forrása, amelyek képesek kényszerítõ módon hatni az érintett egyénekre.
Ebbõl a szemléletbõl nem következik az, hogy a cigányságot � amennyiben így defini-
áljuk � homogén sokaságnak kellene tekintenünk. Ugyanakkor az, hogy a kutató nem
azonosul a tipikus környezet differenciálatlan vélekedésével, nem jelentheti azt sem,
hogy e differenciálatlan vélekedés következményeként keletkezõ társadalmi határvona-
lat ne kellene társadalmi tényként komolyan vennie. A továbbiakban � amikor kutatá-
sunk kontextusában cigányokról beszélünk � mindig a fenti kutatási célnak és definíci-
ónak megfelelõ értelemben beszélünk róluk.

Az elõzõekben vázolt megismerési cél hozzásegít ahhoz is, hogy közelebb jussunk
egy kutatási célra alkalmas definícióhoz és mérési eljáráshoz. E szerint az általunk
választott megismerési célhoz tartozó cigány népesség lehatárolásához azon emberek
ítélete nyújt támpontot, akik mindennapi életük során rendszeres érintkezésben állnak,
egy közösségben élnek cigány (általuk cigánynak tekintett) emberekkel.2 E definíció
három fontos elemére szeretnénk felhívni az olvasó figyelmét: 1. olyan emberek ítéletét
vesszük alapul, akik mindennapi életük során valamilyen kapcsolatban � interakcióban
� állnak cigány emberekkel; 2. mivel egymással kapcsolatban álló emberek egymásról
alkotott vélekedésérõl van szó, e vélekedéseknek a mindennapi érintkezés során tétje
van (e vélekedések beépülnek a mindennapi viselkedésbe); 3. a helyi közösségeken
belül a többségi csoport3 tagjainak vélekedései mögött meghúzódó elhatárolódási szán-
dékok a szóban forgó csoport tagjai közti kommunikáció révén terjednek és nyernek
további megerõsítést (�mi� és �õk�), s ily módon válnak a többségi társadalomban
valamiféle közvélekedéssé.

Miképpen lehet � egy földrajzilag jól lehatárolt terepen � a �helyi közösség véleke-
dései� alapján megbízható képet kapni a cigány és nem cigány népesség közti határvo-
nalról? Kétfajta megoldást fogunk vázolni: egy elvileg helyes, ámde � etikai, jogi és
költségjellegû megfontolások miatt � kivitelezhetetlen mérési eljárást, és egy megvaló-
sítható, ám az elvileg helyes mérési eljárástól némileg eltérõ, közelítõ megoldást. Az

2 �Ez a meghatározás bizonyosan nem zárja ki azokat, akik öntudatosan vállalják cigányságukat, de
azokat sem, akik erõteljesen megindultak az asszimiláció útján, mert tapasztalataink szerint a nem
cigány környezet a sikeresen asszimilálódókról is még nagyon sokáig számon tartja cigány származá-
sukat. Az így meghatározott cigány népességbõl legfeljebb a nyomtalanul asszimilálódottak maradnak
ki, de [kutatási céljainkkal összhangban] õket nem is lenne helyes a kutatás alanyainak tekinteni.�
(Havas�Kemény [1992])

3 Az a csoport, amelyet a helyi közösség nem tekint cigánynak.
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�ideális�4 (ámde megvalósíthatatlan) mérési eljárás szabályainak rögzítése mindössze
azt a célt szolgálja, hogy nagyjából fogalmat alkothassunk arról, hogy a megvalósítha-
tóság érdekében milyen irányban és mértékben térünk el az elvileg helyes mérési ered-
ményektõl.

Az �ideális� mérési eljárás a következõ volna. Tegyük föl, hogy egy, a mintavételi
eljárás szempontjából kezelhetõ méretû, földrajzilag jól körülhatárolható terepen � min-
tavételi körzetben � ezer háztartás van. Azt kell megmérnünk, hogy a szóban forgó
közösség tagjai kiket tekintenek cigánynak. Tegyük föl továbbá, hogy az ezer háztartás-
ban nagyjából kétezer felnõtt ember él, és csak az õ vélekedéseiket tekintjük mérvadó-
nak. Az a kérdés, amit ebben az �ideális� esetben föltennének nekik az összeírók, így
hangoznék: �Nevezze meg az adott körzeten belül5 lakó családok közül azokat, amelye-
ket valamilyen szinten személyesen is ismer, és saját megítélése alapján cigány csalá-
doknak tart!� Megkérdezett személyenként átlagosan 50�100 személyes ismeretséget
számolva, ez körülbelül 100�200 ezer minõsítést jelentene körzetenként.6 A Szocioló-
giai Intézet cigányfelvételének adatait alapul véve, ahol mintegy 300 mintakörzetben
folytak az összeírások, a szóban forgó eljárás több százezer ember megkérdezését igé-
nyelné. Ez az út nyilván nem járható.

Képzeljünk most el egy másik mérési eljárást! Ahelyett, hogy nagyszámú ember
viszonylag korlátozott ismeretségi körén belül érdeklõdve tájékozódnánk egy adott kö-
zösségben uralkodó vélekedésekrõl, legyen támpontunk az a viszonylag kis számú in-
formációforrás, amely az adott helyi közösség egy-egy részérõl teljes vagy csaknem
teljes áttekintéssel rendelkezik. Ezek az információforrások nyilván nem lehetnek má-
sok, mint az adott helyi közösségben mûködõ intézmények (közigazgatási, oktatási,

4 A szóban forgó mérési eljárást csak valamilyen teljesen egyoldalú méréstechnikai értelemben tekintjük
ideálisnak. Ha egyébként nem szólnának ellene jogi vagy költségjellegû megfontolások, etikai indokok
alapján akkor is elvetendõnek tartanánk.

5 Bizonyos torzítást jelenthet az, ha egy kérdezett személy ismeretségi köréhez tartozó cigány (általa
cigánynak tekintett) család nem az adott mintavételi körzet határain belül él, s emiatt kimarad a minta-
vételi keretbõl. Ez a körülmény azonban csak akkor torzítaná el statisztikailag az �ideális� mérési
eljárásunkat, ha költségjellegû megfontolások miatt nem lehetne elegendõ számú � véletlenszerûen
kiválasztott, területileg, illetve településtípus és -méret szerint megfelelõen rétegzett � mintavételi
körzetrõl gondoskodni. Ellenkezõ esetben azonban ezt a torzítást ellensúlyozzák azok a vélekedések,
amelyek az elõbbiek miatt figyelmen kívül hagyott (vagy azokhoz statisztikailag hasonló) cigány csa-
ládok közvetlen környezetében élõ megkérdezettektõl származnak.

6 Itt természetesen felmerülhetne az a probléma is, hogy egy � többek által ismert � család egymásnak
ellentmondó minõsítést kap. Ennek a lehetséges eseménynek a megítélése az elvileg tökéletes mérési
eljárás szempontjából legalább kétféleképpen lehetséges. 1. Ha a teljes eseményteret � vagyis az is-
mertségek teljes halmazát és a minõsítések eloszlását � ismernénk, akkor az eloszlásfüggvény ismere-
tében megszabhatnánk határértékeket (pl. a családot ismerõ személyek legalább x százaléka tekintette
cigánynak az adott családot). 2. De érvelhetünk más módon is: ha ugyanis legalább egy esetben minõ-
sítettek egy családot cigánynak, akkor biztosan van legalább egy olyan személy, aki ilyen jellegû
vélekedése folytán másként fog viselkedni a szóban forgó családdal, mint ha nem tartaná õket annak.
Ez a körülmény pedig önmagában elegendõ ahhoz, hogy a vizsgált probléma szempontjából cigánynak
tekintsük õket. (A mintavételi körzetek kis mérete, illetve a kis közösségekre jellemzõ kommunikáció
gyakorisága miatt nem tartjuk valószínûnek, hogy jelentõsebb arányt képviselnének az ilyen, problé-
mánk szempontjából esetleg kétesnek számító vélekedések.)
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egészségügyi intézmények, civil szervezetek stb.), amelyek illetékességi körükön belül
igen sok emberrel állnak kapcsolatban. Az intézmények ugyanis � természetükbõl adó-
dóan � nem mások, mint egy adott közösségen belüli társadalmi kapcsolatok fókuszai.
Ez az eljárás eleget tesz a kutatási céljainkkal összhangban megfogalmazott definíciós
követelményeknek, s így megfelelõen helyettesítheti az elõzõekben vázolt ideális mérési
eljárást. Ugyanis: 1. az intézmények munkatársai a tipikus magánszemélyekhez képest
nyilvánvalóan sokkal több emberrel állnak kapcsolatban, vagyis nagyszámú magánem-
ber vélekedéseit helyettesítik; 2. az ügyfelekkel többnyire nem alkalmi, hanem rendsze-
res kapcsolatban állnak; 3. hogy cigánynak tartanak-e valakit, annak valódi tétje van
(ügyfeleikrõl alkotott vélekedéseik viselkedésük részévé válik); 4. abban pedig, hogy
kiket tartanak cigánynak, általában osztják a többségi társadalom átlagos tagjainak ítéle-
teit. Hogy végül is a szóban forgó mérési technika az ideális mérési eljárás mennyire jó
helyettesítõjének bizonyul, az azon múlik, milyen mértékben sikerül az információfor-
rásként fölhasznált intézmények (lásd a 408. oldalon levõ 11.4. táblázatot) révén az
adott lakóhelyi közösség népességét lefedni. Erre az empirikus kérdésre tanulmányunk
következõ fejezetében térünk ki.

A mintavétel koncepciója

Minthogy nem állt rendelkezésünkre teljes körû országos címlista, csakis többlépcsõs
mintavételben gondolkodhattunk. Elsõ lépésben mintát kellett vennünk az ország tele-
püléseibõl, illetve a nagyobb települések � városok � esetén jól körülhatárolt kisebb
körzetekbõl. Majd a területi egységekbõl készült mintán belül teljeskörûen � legalábbis
szándékaink szerint teljeskörûen � összeírtuk az adott körzetben élõ roma háztartásokat.
Végül az így összeírt háztartásokból véletlen mintát választottunk. Mivel elõzetes infor-
mációink szerint a cigány népesség területileg igen egyenetlenül7 oszlik el az országban,
ezért az egyszerû véletlen vagy a teljes népességgel arányos körzetszintû mintavétel
megoldását el kellett vetnünk, minthogy az túlságosan nagy költséggel és fölöslegesen
sok munkával járt volna. A körzeteken belüli összeírás során ugyanis igen sok olyan
körzetet találtunk volna, amelyben egyáltalán nincsenek cigány háztartások, vagy szá-
muk túlságosan kevés. E két eljárás bármelyikét követve, túlságosan sok körzetet kellett
volna feltérképeznünk ahhoz, hogy megfelelõ számú háztartást találjunk; s ennek na-
gyok lettek volna a költségei. A körzeteket ezért elõbb (lehetõségeinkhez mérten) meg-
bízható elõzetes adatok, külsõ források felhasználásával a cigány háztartások várható
száma alapján rétegekbe soroltuk. Ezeken a rétegeken belül választottuk ki azután az
elsõ lépcsõ mintájába bekerülõ körzeteket, majd a kiválasztott körzetekben végeztük el
a címek összeírását. Az így összeállított listákat kizárólag a mintavétel céljára használ-
tuk, ezt követõen pedig megsemmisítettük. Magát a mintavételt a címek ismerete nél-

7 Egyértelmûen errõl tanúskodtak az 1971. évi reprezentatív cigányfelvétel tapasztalatai (lásd: Ke-
mény [1976]), az 1984 és 1987 közötti CIKOBI-felvételek adatai (lásd: Kocsis�Kovács [1991]).
Világosan ezt mutatják az iskolastatisztikák alapján készült térképek is (lásd Kertesi�Kézdi [1998]
63�67. térképeit).
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kül, egyszerû sorszámok kiválasztásával végeztük. A mintába bekerült háztartások cí-
meit csak kérdezõbiztosaink, illetve az ellenõrzésért felelõs instruktoraink ismerték, és
azt is csak õk tudták, hogy az általunk kiválasztott sorszámoknak mely címek felelnek
meg. A kérdõívekre sem a háztartásokban élõ személyek nevei, sem pedig a lakcímek
nem kerültek föl.

A területi, illetve körzetszintû rétegzés során településtípusonként különbözõ infor-
mációkat vettünk igénybe. Más-más ismeretre támaszkodtunk Budapest, Miskolc, a
többi megyeszékhely és az egyéb városok, illetve a községek esetében. Budapest, Mis-
kolc és az összes többi megyeszékhely automatikusan belekerült a mintába, a nem me-
gyeszékhely városok esetében � takarékossági okokból � elõzetes mintavételt alkalmaz-
tunk: egyszerû véletlen mintavétellel kiválasztottuk közülük minden ötödiket. A minta-
vétel hatóköre valamennyi községre kiterjedt.

A következõ lépésben minden várost kisebb körzetekre bontottuk. Az így kialakított
körzeteket pedig � a cigány háztartások várható száma szerint � négy típusba soroltuk:
üres kategóriájúnak neveztük azokat, melyekben várhatóan nincs egyetlen cigány ház-
tartás sem, ritkának, közepesnek, illetve sûrûnek azokat a körzeteket, melyekben várha-
tóan kevés, átlagos számú, illetve viszonylag sok roma háztartás található. A községek-
ben a rétegzés alapjául szolgáló információ � az iskolastatisztikák � sajátosságai miatt
bonyolultabb eljárást kellett követnünk. Minthogy nincs minden faluban iskola, a köz-
ségeket elõször községbokrokká vontuk össze; majd az ily módon összevont körzeteket
soroltuk � a városi körzetekhez hasonló módon � a cigány háztartások várható száma
alapján üres, ritka, közepes, illetve sûrû típusokba.

A körzetszintû mintavételbõl kihagytuk az üres körzeteket � városi övezeteket, illet-
ve községbokrokat �, amelyekben egyáltalán nem számíthattunk cigány háztartások elõ-
fordulására. Összességében így 15 körzetszintû mintavételi kategóriánk maradt: telepü-
léstípusok alapján öt (Budapest, Miskolc, többi megyeszékhely, egyéb városok, közsé-
gek), illetve körzetsûrûség szerint három (ritka, közepes és sûrû). E 15 kategórián belül
véletlen körzetmintát vettünk, majd csak a kiválasztott körzeteken belül végeztük el a
címek teljes körû összeírását. Az így elkészült listák alapján az összeírt háztartásokból
minden egyes körzetben véletlen mintát vettünk úgy, hogy végül a háztartások mintába
kerülési esélye mindenütt 2 százalékos � külön elemzések céljából Budapest esetében 4,
Miskolc esetében 8 százalékos � legyen. Rétegenként és lépcsõnként � költségvetési
okok miatt � eltérõ kiválasztási arányokat alkalmaztunk. A cigányok által várhatóan
ritkán lakott körzetekben arra törekedtünk, hogy minél kevesebb esetben kelljen az
összeírást elvégezni, ezért a ritka körzetekbõl kisebb mintákat vettünk. A kiválasztott
ritka körzetekben összeírt háztartásoknak azután jóval nagyobb hányadát � egyes telepü-
léstípusok esetén 100 százalékát � kellett kiválasztanunk a második lépcsõben. A cigá-
nyok által sûrûbben lakott körzetek esetében a körzetszintû mintavétel során nagyobb
kiválasztási arányt alkalmaztunk, így a háztartási szintû mintavétel során kisebb arány is
elegendõ volt. A lépcsõnként és rétegenként tervezett kiválasztási arányokat a 11.1.
táblázat tartalmazza.
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11.1. táblázat
A tervezett mintavételi arányok körzettípusok és mintavételi szakaszok szerint (százalék)

Elõzetes Háztartás-
A háztartások

Körzettípusa

mintavétel
Körzetminta

minta
összesített

bekerülési esélye

Budapest, ritka � 4,0 100,0 4,0
Budapest, közepes � 20,0 20,0 4,0
Budapest, sûrû � 40,0 10,0 4,0
Miskolc, ritka � 20,0 40,0 8,0
Miskolc, közepes � 25,0 32,0 8,0
Miskolc, sûrû � 50,0 16,0 8,0
Megyeszékhelyek, ritka � 10,0 20,0 2,0
Megyeszékhelyek, közepes � 20,0 10,0 2,0
Megyeszékhelyek, sûrû � 40,0 5,0 2,0
Egyéb városok, ritka 20,0 20,0 50,0 2,0
Egyéb városok, közepes 20,0 25,0 4,0 2,0
Egyéb városok, sûrû 20,0 50,0 2,0 2,0
Községek, ritka � 2,0 100,0 2,0
Községek, közepes � 10,0 20,0 2,0
Községek, sûrû � 20,0 10,0 2,0

a A táblázat nem tartalmazza azokat a körzeteket, amelyekben az elõzetes becslések szerint nem éltek cigány
háztartások.

A mintavétel8

Mindenekelõtt tehát öt típusba soroltuk az ország településeit. A településtípusok meg-
határozásánál az 1990. évi állapotokat vettük alapul, minthogy a körzetek rétegekbe
sorolásakor a községek esetén az 1989/90-es tanév iskolastatisztikai adatai voltak szá-
munkra hozzáférhetõk. Az idõpont megválasztásának a községek és városok elhatárolá-
sában van szerepe, a mintavétel során városnak tekintett települések tehát az 1990.
évben voltak városok. A nem megyeszékhely városok közül már ebben a bevezetõ
szakaszban mintát vettünk: az eljárást a továbbiakban csak minden ötödik városban
folytattuk le. Összességében az ország � 1990. évi állapotok szerint � 147 nem megye-
székhely státusú városából 29 várost választottunk ki. Ez pontosan 19,73 százalékos
mintavételi aránynak felel meg.

8 A mintavételt, a címek összeírását és a kérdezést � Budapest és Miskolc kivételével � a Szonda-Ipsos
Közvéleménykutató Intézet végezte. Az összeírást és a kérdezést Budapesten Lengyel Gabriella, Mis-
kolcon pedig Tóth Pál irányította.
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11.1. térkép
Budapest városrendezési körzeteinek térbeli eloszlása a cigány népesség várható sûrûsége szerint

Körzettípus
Sûrû
Közepes
Ritka
Üres

Körzetszintû mintavétel

A körzetszintû mintavétel elsõ lépése az volt, hogy a városokat kisebb körzetekre bon-
tottuk, a falvakból pedig községbokrokat hoztunk létre. Az így kialakított összehasonlít-
ható mintavételi egységeket pedig elõzetes információink alapján � a cigány népesség
várható elõfordulási gyakorisága szerint � típusokba soroltuk. Mivel a körzetek típusba
sorolásakor fölhasznált információk Budapest és Miskolc, illetve a többi város, vala-
mint a községek esetében különbözõ forrásokból származtak és eltérõ jellegûek voltak,
a körzetek kialakításáról, típusba sorolásáról és a körzetszintû minták kiválasztásáról
külön pontokban számolunk be.

KÖRZETSZINTÛ MINTAVÉTEL BUDAPESTEN ÉS MISKOLCON. Budapest és Miskolc esetében egy
külön adatfelvétel eredményeire támaszkodhattunk. 1992 õszén ugyanis Ladányi
János és Csongor Anna Budapest és Miskolc általános iskoláiban teljes körû össze-

A térképet Szoldán Károly rajzolta.
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9 Az adatfelvétel során a kutatók a szóban forgó két nagyváros valamennyi általános iskoláját � normál
és fogyatékos intézményét � föltérképezték (Budapest esetében 370, Miskolc esetében pedig 48 isko-
lát). Miskolc esetében valamennyi felkeresett iskola vállalta az együttmûködést, Budapest esetében
pedig mindössze 12 iskola tagadta meg azt. Az érintett körzetek esetében az adatokat becslések segít-
ségével egészítették ki az adatfelvétel készítõi. E becslések alapjául egy 1987-bõl származó, hasonló
tartalmú adatfelvétel szolgált. Lásd: Ladányi [1989]. Az adatfelvétel során Budapesten 3763 gyermek,
Miskolcon pedig 1056 gyermek lakóhelyét írták össze.

10 A budapesti városrendezési körzetek száma � az 1990. évi népszámlálási bontás szerint � 520 volt. Ez

írást9 készített az általános iskolák és fogyatékos intézmények alsó tagozatába járó ci-
gány gyerekekrõl. Az adatfelvétel során a gyermekek lakcímének ismeretében pontozá-
sos módszerrel térképek készültek az alsó tagozatos cigány tanulók térbeli eloszlásáról.
Ezeket az adatokat Budapest esetében városrendezési körzet, Miskolc esetében pedig
iskolakörzet szintre aggregálva kaptuk meg a fölvétel készítõitõl.10 A felvétel eredmé-

11.2. térkép
Budapest mintába bekerült városrendezési körzeteinek térbeli eloszlása a cigány népesség várható
sûrûsége szerint (az üres körzetek, illetve a mintába be nem került körzetek fehéren maradtak)

A térképet Szoldán Károly rajzolta.

Körzettípus
Sûrû
Közepes
Ritka
Üres
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nyeként térképek, illetve körzetszintû adatbázisok készültek. Ezeknek a felhasználásával
osztályoztuk körzeteinket, és az elõre megadott kulcsok szerint mintát vettünk belõlük.

A budapesti mintavételi egységek � a városrendezési körzetek � száma 520 volt.
Köztük 135 olyan, melyben nem volt egyetlen alsó tagozatos cigány gyermek sem.
Ezeket a körzeteket figyelmen kívül hagytuk a mintavétel során. A fennmaradó 385
körzetre a cigány gyerekek elõfordulási gyakorisága alapján empirikus sûrûségfügg-
vényt illesztettünk; majd az eloszlás statisztikai tulajdonságai alapján három csoportba
soroltuk õket. Abban a 385 körzetben, ahol az összeírók találtak legalább egy alsó
tagozatos cigány gyereket, a roma gyerekek átlagos száma 9,8 fõ volt (a szórás: 11,7, a
maximális érték pedig 79 fõ volt). A cigányok által várhatóan ritkán lakott körzetek
határát 1�10 alsó tagozatos gyerek között (ritka körzet), a közepesen sûrûn lakott körze-

11.3. térkép
Miskolc iskolakörzeteinek térbeli eloszlása a cigány népesség várható sûrûsége szerint

A térképet Gémesi Gyuláné rajzolta.

nagyjából azt jelentette, hogy a fõváros kerületeit átlagosan 23�24 kisebb körzetre tudtuk bontani, ami
már ésszerû keretet biztosított a teljes körû, háztartásszintû összeírás számára. Miskolc esetében az
alsó tagozatos általános iskolás cigány gyerekek lakóhelyi adatai csak � a nyolcvanas évekbeli � isko-
lakörzetek szintjén álltak rendelkezésünkre. E körzetek száma 42 volt.

Körzettípus
Sûrû
Közepes
Ritka
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tek határát 11�20 gyerek között (közepes körzet) húztuk meg, a sûrûn lakott körzeteket
pedig 20-nál több gyermek elõfordulásával definiáltuk (sûrû körzet). Megfelelõ kul-
csok szerint véletlenszerû mintát vettünk a háromféle körzetbõl. A 11.1. térkép Buda-
pest városrendezési körzeteit mutatja körzettípusonként (fehéren hagyva azokat a körze-
teket, ahol a rétegzés során felhasznált adatok szerint egyetlen alsó tagozatos cigány
tanuló sem élt), a 11.2. térkép pedig már csak a mintába bekerült körzetek típus szerinti
besorolását mutatja. Itt azokat a körzeteket hagytuk fehéren, amelyek nem kerültek be a
mintánkba.

Miskolci adatainkat hasonló módon mutatjuk be. Összességében 42 körzetet osztá-
lyoztunk. Azokban az iskolakörzetekben, ahol volt legalább egy cigány gyermek, a
roma gyerekek átlagos száma 28,5, szórása 22,1, a legsûrûbben lakott körzetben élõ
alsó tagozatos cigány gyerekek száma pedig 93 volt. A ritka, közepes és sûrû körzetek
határait az 1�15, 16�40 és a 40-nél több gyereknél vontuk meg. A 11.3. és a 11.4.
térkép az összes iskolakörzet, illetve a mintába bekerült iskolakörzetek térbeli eloszlását
mutatja sûrûségi kategóriák szerint. A 11.4. térképen ismét fehérrel jelöltük azokat a
körzeteket, amelyek nem kerültek be a mintánkba.

11.4. térkép
Miskolc mintába bekerült iskolakörzeteinek térbeli eloszlása a cigány népesség várható sûrûsége szerint
(az üres körzetek, illetve a mintába be nem került körzetek fehéren maradtak)

A térképet Gémesi Gyuláné rajzolta.

Körzettípus
Sûrû
Közepes
Ritka
Nincs értelmezve
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KÖRZETSZINTÛ MINTAVÉTEL A TÖBBI MEGYESZÉKHELYEN ÉS AZ EGYÉB VÁROSOKBAN. A többi város
esetében nem rendelkeztünk olyan speciális célvizsgálatokkal, melyekre a körzetszintû
mintavételt alapozhattuk volna. Az iskolastatisztikák adatait sem használhattuk, mivel
igen nehezen kivitelezhetõ feladattá vált e meglehetõsen sok (46) város esetében a nyolc-
vanas évek közepén érvényben levõ iskolakörzetek rekonstruálása; másrészt pedig � a
nyolcvanas évek vége felé szabaddá vált iskolaválasztás következtében � a korábbi isko-
lakörzetekre számított adatok egyre kevésbé megbízható becsléseivé váltak az adott
iskolakörzetben lakó gyerekek számának és az ott lakó népességnek.11 A városok kisebb
övezetekre bontását és ezek osztályozását tehát másként kellett megoldanunk. Olyan
megoldást kellett találnunk, amely lehetõséget adott arra is, hogy a szóban forgó öveze-
teket térképek segítségével földrajzilag is körülhatároljuk. Ilyennek bizonyultak az ön-
kormányzati választókörzetek, hiszen ezek száma kellõen magas, méretük pedig kellõ-
en kicsi. (A takarékossági szempontoknak tehát megfeleltek.) Ugyanakkor valamennyi
városi önkormányzat számára pontosan ismert e körzetek határa; így a szükséges térké-
pek könnyen elõállíthatók voltak.12

Az önkormányzati választókörzetek osztályozását az érintett városok közigazgatási
szakemberei segítségével oldottuk meg. Fölkértük õket, hogy osztályozzák városuk
önkormányzati választókörzeteit aszerint, hogy azok (megítélésük szerint) cigányok ál-
tal ritkán, közepesen vagy sûrûn lakottnak számítanak-e. Majd, hogy ezen ad hoc kate-
gorizálás önkényességét kiküszöböljük � vagy legalábbis az eltérõ mércék alkalmazásá-
nak legkirívóbb következményeit enyhítsük �, mind a megyeközpontok, mind az egyéb
városok kategóriáján belül külön-külön megkevertük a sûrû, a közepes és a ritka körze-
teket. A keveréssel randomizáltuk a kategorizálás (esetlegesen városonként eltérõ) ön-
kényes szempontjait, s így viszonylag egységes elvek alapján definiált választókörzeti
mintából választottuk ki � a ritka, közepes és sûrû kategórián belül eltérõ kulcsok szerint
� a városokon belüli kisebb mintakörzeteket.

A MINTAVÉTEL ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ FALVAK KIVÁLASZTÁSA. A községi mintavétel során az
iskolastatisztikákra13 támaszkodtunk. (A mintavétel idõpontjában � 1993 nyarán � az
1989/90. tanévi statisztikák álltak rendelkezésünkre.14) A területi egységek kijelölésé-

11 Miskolc esetében abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy az említett célvizsgálat adataiból ismer-
tük az alsó tagozatos cigány gyerekek lakcímét és a korábbi iskolakörzetek pontos határait is. A körzet-
szintû adatok az iskolakörzetekben lakó, nem pedig az adott iskolakörzet iskolájába járó gyerekek
számát tartalmazták.

12 Természetesen fölmerült annak lehetõsége is, hogy kisebb mintavételi egységek gyanánt a népszámlá-
lási számlálókörzeteket használjunk. Az ehhez szükséges térképek azonban egyedül a KSH-nak állnak
rendelkezésre, ahonnan nem sikerült ésszerû költségekért és ésszerû határidõn belül fénymásolatokat
beszereznünk. Ezzel szemben valamennyi érintett város önkormányzatától sikerült beszereznünk a
választókörzetek határait is tartalmazó helyi térképeket.

13 Az ország valamennyi általános iskolájában minden évben statisztikai adatlapot töltenek ki a Mûvelõ-
dési Minisztérium számára �Jelentés az általános iskolák ... tanévi helyzetérõl� címmel. A kérdõívben
az 1992/93. tanévvel bezárólag külön kérdéseket tettek fel a cigány tanulók számára vonatkozóan is.
A minisztériumi felvételekben szereplõ cigány tanuló definíciója konzisztens a cigány háztartás álta-
lunk használt definíciójával. A minisztériumi adatfelvételben az adatlapot kitöltõ tanárok sorolták be
tanulóikat cigány, illetve nem cigány kategóriákba.

14 Az 1989/90. tanévi általános iskolai adatfelvétel anyagát Kravjánszki Róberttõl kaptuk meg.
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nek problémája itt éppen a fordítottja volt annak, mint amivel a városok esetében szem-
besültünk. Amíg ott azért nem tudtuk meghatározni, hogy pontosan hol laknak a cigány
tanulók családjai, mert egy városban általában több iskola is volt, a községek esetében
az okozott gondot, hogy egy iskolához esetenként több település is tartozhatott. Ter-
mészetesen vannak olyan nagyközségek, amelyekben az általános iskolák száma egy-
nél több, ezekben az esetekben a településszintre aggregált adatok alkalmasak voltak
arra, hogy azokból a cigány háztartások számára következtessünk. A városokkal ellen-
tétben itt a település mérete sem okozott megoldhatatlan nehézségeket a háztartások
összeírása során.15

Jelentõsebb problémának bizonyult azonban, hogy nincs minden községben általános
iskola, illetve hogy vannak olyan községek, melyek iskoláiban csak alsó tagozatos osz-
tályok vannak. Az ország 2904 községébõl mindössze 1516 olyan akadt 1990-ben,
amelyben volt legalább egy alsó és felsõ tagozatos tanulókat oktató általános iskola; 955
falunak egyáltalán nem volt semmilyen iskolája; 433-ban pedig csak alsó tagozatos
osztályok mûködtek. Azokban az esetekben, amikor több községbõl jártak a gyerekek
egy adott község iskolájába, a cigány tanulólétszám alapján nem lehetett megállapítani,
hogy a gyerekek (és a háztartások) melyik községben lakhatnak.

A problémát úgy oldottuk meg, hogy összevontunk bizonyos községeket, és a ház-
tartások összeírásakor az összevont településeket egyetlen egységként kezeltük. Az össze-
vonás célja olyan településbokrok létrehozása volt, amelyekben volt legalább egy teljes
(alsó és felsõ tagozatos) általános iskola, és a településbokorhoz tartozó más, teljes
iskolával nem rendelkezõ községekbõl a szóban forgó központibb helyzetû település �
az adott településbokor központjának neveztük az ilyet � iskolájába jártak be a gyere-
kek. Mivel a célunk az volt, hogy lehetõleg minél kisebb egységeket alakítsunk ki, ezért
két olyan település, melyeknek mindegyike rendelkezett teljes iskolával, külön bokorba
kellett hogy kerüljön.16 A 2904 községet 1516 településbokorba soroltuk. A bokrokba
soroláskor 82 községet ki kellett hagynunk, ezekbõl ugyanis a szomszédos város isko-
láiba jártak a gyerekek. Valójában tehát csak 2822 községben, az ország falvainak 97,2
százalékában végeztük el a mintavétel további fázisait. A kiválasztási arányok ebbõl
fakadó torzulását a teljeskörûsítõ súlyok képzésekor ezért késõbb korrigálni kellett.

A településbokrokat a cigány tanulók összevont körzetekre értelmezett általános is-
kolai létszáma alapján soroltuk rétegekbe. Mint említettük, az adatok az 1989/90. tanévi
felmérésbõl származtak, mivel a mintavétel idején frissebb adatok még nem voltak hoz-
záférhetõk. A mintavételi eljáráshoz kizárólag a normál általános iskolák adatait hasz-
náltuk, hiszen a kisegítõ iskolákba, az általános iskolák kisegítõ osztályaiba és a javító-
nevelõ intézetek általános iskoláiba nem feltétlenül a legközelebbi településeken élõ
családok gyermekei járnak. A kategóriák határait az általános iskolás cigány tanulók
1989/90. tanévi megoszlása alapján a következõképpen húztuk meg: ritkának neveztük
azokat a körzeteket, ahol számuk 1 és 10, közepesnek azokat, ahol 11 és 40 között volt,
sûrûnek pedig azokat, ahol számuk meghaladta a 40-et.

15 A több általános iskolával rendelkezõ nagyközségeket nem lehetett a városokhoz hasonlóan önkor-
mányzati választókörzetekre osztani, hiszen azok egyetlen választókörzetként mûködnek.

16 Az összevonások az akkor még meglevõ regionális oktatási központok segítségével és esetenként köz-
vetlenül az iskolával nem rendelkezõ önkormányzatok megkeresésével történtek.
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A 11.5. térkép segítségével az ország egészére kiterjedõen bemutatjuk a községek-
ben élõ cigány lakosság körzettípusok szerinti eloszlását, fehér színnel jelölve a városo-
kat, amelyek ebbõl az osztályozásból természetszerûen kimaradtak, valamint a telepü-
lésbokrokba be nem sorolt 82 községet. A 11.6. térképen a mintába bekerült község-
bokrok földrajzi eloszlását láthatjuk. Ezen a térképen a városok mellett fehér színnel
jelöltük azokat a községeket is, amelyek nem kerültek be a mintába. A 11.5. és a 11.6.
térkép összehasonlítása alkalmat ad arra is, hogy ellenõrizzük: községi mintánk megle-
hetõsen jól leképezi a falusi cigány lakosság földrajzi eloszlását.

A KÖRZETSZINTÛ MINTAVÉTEL ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI. A 11.2. táblázat összefoglalva tartal-
mazza a rétegekbe sorolás eredményeit az egyes településtípusokban. Emlékeztetjük ol-
vasóinkat: mivel településtípusonként különbözõ információk alapján, illetve eljárások-
kal hoztuk létre rétegeinket, a különbözõ sûrûségi kategóriákhoz tartozó körzetek meg-
oszlása a különbözõ településtípusok közti összehasonlítás céljára nem alkalmazható.

11.2. táblázat
A körzetszintû mintavétel során osztályozott mintavételi egységek megoszlása a cigány népesség
várható sûrûsége szerint, településtípusonként

Településtípus
Körzettípusa

Összesen
Üres Ritka Közepes Sûrû

Budapest 135 272 60 53 520
Miskolc 5 13 14 10 42
Megyeszékhelyek 13 190 79 44 326
Egyéb városok 20 138 37 23 218
Községbokrok 317 369 450 380 1516

a Mivel a körzetek típusba sorolásakor településtípusonként eltérõ definíciót alkalmaztunk, a számok oszlo-
pok szerint nem összeadhatók.

A fentiek alapján � a cigány lakosság várható számára vonatkozó durva becslésen
alapuló rétegekben � településtípusonként véletlen körzetmintákat vettünk a 11.1. táb-
lázat második oszlopában tervezett kulcsok szerint. Az így kijelölt körzetekben került
sor a cigány háztartások � a nevek és a címek � teljes körû összeírására. Természetesen
voltak olyan körzetek, ahol az összeírást nem tudtuk elvégezni. Noha bírtuk a roma
szervezetek és az Országgyûlés kisebbségi és emberi jogi bizottsági elnökének a támo-
gatását � ombudsman akkor még nem létezett �, néhány településen, illetve városrész-
ben a helyi közigazgatás, illetve az összeírás szempontjából fontosabb intézmények
vezetõi megtagadták az engedélyt összeírást végzõ munkatársainktól. E körzetek helyé-
be pótkörzetet kellett állítanunk. A községi mintában néhány esetben egy másik ok miatt
is pótkörzetet kellett igénybe vennünk. A felhasznált általános iskolai adatok egy része
ugyanis nevelõotthonban mûködõ iskoláktól származott. Az iskolasoros adatokból ez
közvetlenül nem derült ki, az összeírás során viszont igen. Mivel a nevelõotthonos
iskolákban nem a helyben lakó családok gyermekei tanulnak, e létszámadatok nem jel-
zik híven az adott település cigány háztartásainak várható számát.
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A kerekítések, a meghiúsult összeírási kísérletek és a községek esetében a körzetekbe
be nem sorolt települések miatt a 11.1. táblázat második oszlopában szereplõ tervezett
kiválasztási arányok a mintavétel során módosultak. A módosult kiválasztási arányokról
a háztartásszintû mintavételrõl szóló pontban számolunk be. A 11.3. táblázatban össze-
foglaltuk, hogy végül is hány településen és körzetben folytattuk le az 1993/94. évi
reprezentatív cigányvizsgálat kikérdezéseit.

11.3. táblázat
A körzetszintû mintavétel során kiválasztott mintavételi egységek megoszlása a cigány népesség várható
sûrûsége szerint, településtípusonként

A kiválasztott Körzettípus

Településtípus települések Összesen
száma ritka közepes sûrû

Budapest 1 11 12 21 44
Miskolc 1 3 4 5 12
Megyeszékhelyek a15a 19 14 17 50
Városok 29 28 10 13 51
Községek 279 8 45 76 129

a Szegeden megtagadták a közremûködést, Kaposvárról véletlenül nem került egyetlen körzet sem
a mintába.

Háztartásszintû mintavétel

A roma háztartások számbavételét a körzetszintû mintavétel eredményeként kiválasztott
körzeteken belül végeztük el. A címek összeírása a helyi közigazgatás (önkormányzat)
és a terepen mûködõ szociális, egészségügyi, oktatási intézmények (iskolák, óvodák,
családsegítõk, védõnõk, szociális célú civilszervezetek), a helyi roma szervezetek stb.
segítségével történt. Az összeírás során igénybe vett információforrások pontos listáját
a 11.4. táblázat mutatja. A háztartásszintû összeírás eredményét a 11.5. táblázat alap-
ján követhetjük nyomon. A táblázat az adott mintavételi kategória körzeteiben átlagosan
összeírt háztartások számát, szórását és relatív szórását (százalék) tartalmazza.

Az összeírt címek közül véletlenszerûen választottuk ki a 11.1. táblázatban szereplõ
kulcsok szerint a háztartásokat. Adatvédelmi okokból a konkrét címeket csak helyi
munkatársaink ismerték, akik tetszõleges módon sorba rendezték az összeírt címeket,
mindegyik címhez hozzárendelve egy-egy sorszámot. A háztartásmintát e sorszámokból
választottuk ki számítógéppel. A helyszínre a kiválasztott sorszámokból összeállított
listát küldtük el. Kérdezõbiztosaink az így megadott sorszámokhoz17 tartozó háztartá-
sokban folytatták le a kérdezést.

17 Az összeírást, illetve a kikérdezést felügyelõ instruktorok ellenõrizték azt, hogy az összeírók, illetve a
kérdezõbiztosok ne változtathassanak a címek és sorszámok párosításán.
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A kérdezõbiztosok az adott körzet háztartásmintája mellett egy külön listát is kaptak
a meghiúsult kikérdezések esetén lekérdezendõ címekbõl. A pótcímeket minden esetben
ugyanabból a mintavételi rétegbõl � sõt lehetõség szerint ugyanabból a körzetbõl �
választottuk ki, mint ahol a kikérdezések meghiúsultak. A pótlás véletlenszerûségét úgy
biztosítottuk, hogy a pótcímeket megkevertük, a keverés után mindegyikõjüket egy
követési sorszámmal láttuk el, majd a kérdezõbiztosok számára elõírtuk, hogy meghiú-

11.4. táblázat
A kiválasztott mintakörzetekben történõ összeírások során igénybe vett információforrások listája

Információforrások

1. Polgármesteri hivatal, önkormányzat, a) népességnyilvántartó
1.0körjegyzõség, jegyzõ b) szociális osztály, gyámügyi osztály,

b) segélyezési listák
c) lakásügyi nyilvántartók, lakásigénylések
d) ipari kereskedelmi osztály
e) vállalkozói osztály (vállalkozói igazolványok)
f) cigány szóvivõk

2. Helyi munkaügyi központ
3. Bölcsõde, óvoda, általános iskola, dolgozók iskolája
4. Védõnõk, gyermekorvosok, körzeti orvosok
5. Családsegítõk, nevelési tanácsadók, GYIVI, SZETA, öregek otthona
6. Cigányszervezetek (Phralipe, Lungo Drom stb.)
7. Cigányzenészek országos listája
8. Az összeírók rendelkezésére bocsátottuk az ország összes általános iskolájának a cigány

gyerekek számára vonatkozó iskolaszintû adatait, és megköveteltük, hogy az összeírás
során nagyjából ennek megfelelõ számban találjanak az adott településen, illetve kerületben
általános iskolás gyerekeket.

9. Az összeírók Budapesten számos körzetben házról házra járva végigkérdezték
a szomszédokat

11.5. táblázat
Az összeírt háztartások körzetenkénti átlagos száma, szórása és relatív szórása az egyes mintavételi
kategóriákban

Ritka körzet Közepes körzet Sûrû körzet

Településtípus relatív relatív relatív
átlag szórás ,szórás, átlag szórás ,szórás, átlag szórás ,szórás,

% % %

Budapest 11,9 8,0 67,2 40,1 15,0 37,4 67,8 31,5 46,5
Miskolc 13,3 5,1 38,3 49,7 11,3 22,7 73,0 25,5 34,9
Megyeszékhelyek 10,5 8,1 77,1 29,6 19,7 66,6 86,7 87,2 100,6
Egyéb városok 7,6 7,1 93,4 23,5 21,0 89,4 71,6 41,4 57,8
Községek 11,7 12,0 102,6 36,6 18,2 49,7 99,9 48,7 48,7
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sulás esetén mindig a következõ követési sorszámmal ellátott pótcímet vegyék sorra.18

A meghiúsult kikérdezések így nem befolyásolták a rétegenkénti kiválasztási arányokat;
mindössze a � településtípusok és cigány háztartások várható száma szerint meghatározott
� mintavételi kategóriákon belüli körzetek között módosult a háztartások megoszlása.

A kerekítések miatt a mintavétel mindegyik szakaszában módosultak a tervezett kivá-
lasztási arányok, ezért a végleges kiválasztási arány is módosult az eredeti tervekhez
(lásd 11.1. táblázat) képest. A megvalósult kiválasztási arányokat a 11.6. táblázat tar-
talmazza. A kétlépcsõs mintavételi eljárás eredményeként összesen 15 468 háztartást
írtak össze és 2222 háztartást kerestek föl kérdezõbiztosaink. Az összeírt háztartások
rétegenkénti megoszlását a 11.7. táblázat, a kiválasztott háztartásokét pedig a 11.8.
táblázat tartalmazza.

A következõ részben statisztikai próbák segítségével megvizsgáljuk mintánk megbíz-
hatóságát. Megvizsgáljuk, milyen mértékben tekinthetõ az adatfelvételünk által felmért
háztartások halmaza a magyarországi cigány népesség reprezentatív mintájának, illetve
megpróbáljuk a mintavételi eljárásunkból adódó torzulások mértékét számszerûsíteni.

11.6. táblázat
Megvalósult mintavételi arányok körzettípusok és mintavételi szakaszok szerint (százalék)

A háztartások

Körzettípusa Elõzetes Körzet- Háztartás- összesített
mintavétel minta minta bekerülési

esélye

Budapest, ritka � 4,04 100,00 4,04
Budapest, közepes � 20,00 20,00 4,00
Budapest, sûrû � 39,62 10,05 3,98
Miskolc, ritka � 23,08 37,50 8,66
Miskolc, közepes � 28,57 27,64 7,90
Miskolc, sûrû � 50,00 15,89 7,95
Megyeszékhelyek, ritka � 10,00 21,00 2,10
Megyeszékhelyek, közepes � 17,72 11,10 1,97
Megyeszékhelyek, sûrû � 38,64 5,02 1,94
Egyéb városok, ritka 19,73 20,29 49,54 1,98
Egyéb városok, közepes 19,73 27,03 40,00 2,13
Egyéb városok, sûrû 19,73 56,52 20,14 2,25
Községek, ritka � 2,17 100,00 2,17
Községek, közepes � 10,00 19,85 1,99
Községek, sûrû � 20,00 9,96 1,99

a A táblázat nem tartalmazza azokat a körzeteket, amelyekben az elõzetes becslések szerint nem éltek
cigány háztartások.

18 Az instruktoroknak természetesen ez utóbbi szabály betartását is ellenõrizniük kellett.
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11.7. táblázat
A mintavétel során összeírt háztartások száma körzettípusok szerint

Településtípus
Körzettípus

Összesen
ritka közepes sûrû

Budapest 131 481 1423 2 035
Miskolc 40 199 365  604
Megyeszékhelyek 200 415 1474 2 089
Egyéb városok 213 235 859 1 307
Községek 94 1647 7692 9 433
Összesena � � � 15 468

a Mivel a körzetek típusba sorolásakor településtípusonként eltérõ definíciót alkalmaztunk, a táblázat adatait
körzettípusonként nem adtuk össze.

11.8. táblázat
A mintába bekerült háztartások száma körzettípusok szerint

Településtípus
Körzettípus

Összesen
ritka közepes sûrû

Budapest 131 96 143 370
Miskolc 15 55 58 128
Megyeszékhelyek 42 46 74 162
Egyéb városok 108 94 173 375
Községek 94 327 766 1187
Összesena � � � 2222

a Mivel a körzetek típusba sorolásakor településtípusonként eltérõ definíciót alkalmaztunk, a táblázat adatait
körzettípusonként nem adtuk össze.

A MINTA MEGBÍZHATÓSÁGA ÉS TORZULÁSAI

Minden mintavétel során felmerülhetnek olyan, a minta reprezentativitását torzító té-
nyezõk, amelyeket utólag már nem lehet kiküszöbölni, becslésük azonban elengedhetet-
len a további elemzéshez. Különösen fontos a torzító hatások vizsgálata olyan felvételek
esetében, amelyek a megfigyelési egységek vagy az alkalmazott mintavételi eljárás sajá-
tosságai következtében különösen ki vannak téve ilyen torzítási lehetõségeknek. Az
1993. évi cigányvizsgálat olyan sokaság feltérképezését tûzte ki célul, és olyan mintavé-
teli technikákat volt kénytelen alkalmazni, amelyek miatt joggal sorolhatjuk e �különö-
sen veszélyeztetett� kategóriába.

Ebben a részben ezeket a torzító hatásokat próbáljuk feltérképezni. Elõször sorra
vesszük a mintavételi eljárás azon pontjait, ahol torzulások következhettek be, és meg-
próbáljuk a szóban forgó torzulásokat paraméterek segítségével mérhetõvé tenni. Majd
kísérletet teszünk arra, hogy a torzulások mértékét empirikusan is megbecsüljük. Végül
külsõ adatforrások segítségével ellenõrizzük mintánk megbízhatóságát. A Mûvelõdési
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Minisztérium aggregált iskolastatisztikai adatain ellenõrizzük a mintánkban elõforduló
általános iskolás cigány gyerekek számának, illetve a felnõtt népesség iskolai végzettsé-
gi adatainak megbízhatóságát. Minthogy az iskolastatisztikák jelentik az egyetlen � fel-
vételünkkel azonos definíciót alkalmazó � teljes körû, külsõ adatforrást, ez az egyetlen
mód arra, hogy felmérjük, milyen mértékben sikerült számba vennünk a vizsgálatunk
által megcélzott sokaságot. Az általános iskolások háztartásonkénti átlagos számából
kiindulva megbecsüljük az országban élõ általános iskolás cigány gyerekek számát,
majd ezt az adatot összevetjük a Mûvelõdési Minisztérium országos adatával. Az eltérés
nagysága számszerûsíti a mintabeli torzulás mértékét. Az országos iskolastatisztikai adatok
azonban arra is alkalmasak � minthogy viszonylag hosszú idõsor áll a rendelkezésünk-
re �, hogy a felnõtt cigány népesség iskolai végzettség szerinti megoszlását ellenõrizzük
velük. Ennek a résznek a végén az iskolastatisztika idõsorai alapján � alkalmasan meg-
választott hipotézisek segítségével � elvégezzük ezt a tesztet. Végül, a mintát torzító
tényezõk számszerûsítésével lehetõségünk nyílik arra is, hogy becslést adjunk a ma-
gyarországi cigány népesség lélekszámáról. Erre tanulmányunk harmadik részében ke-
rítünk sort.

A mintát torzító hatások számbavétele

Mindenekelõtt vezessük be a szükséges jelöléseket! Emlékeztetjük olvasóinkat: mintánk
rétegei a településtípusok (Budapest, Miskolc, megyeszékhelyek, egyéb városok, köz-
ségek), illetve a cigány népesség várható elõfordulási gyakoriságán alapuló körzettípu-
sok (ritka, közepes, sûrû) kombinált értékeiként jöttek létre. Ezekbõl választottuk ki
elsõ lépésben a minta körzeteit, majd a körzeteken belül a mintába bekerülõ háztartáso-
kat. A jelölések ennek megfelelõen a következõk:

p településtípusok indexe; p = 1, 2, 3, 4, 5

r körzettípusok indexe; r = 1, 2, 3

i a (p,r)-edik rétegbõl (településtípus és körzettípus metszetébõl) kiválasztott
körzetek indexe; i = 1,�., mpr

v az elõzetes mintavétel során kiválasztott nem megyeszékhely városok száma

V a nem megyeszékhely városok teljes száma

ω a nem megyeszékhely városok kiválasztási aránya; ω = v/V

mpr a (p,r)-edik rétegbõl kiválasztott körzetek száma

Mpr a (p,r)-edik rétegbe tartozó körzetek teljes száma19

19 A nem megyeszékhely városokból ω = 0,2 arányú (20 százalékos) elõzetes mintát vettünk, és csak a
kiválasztott városokban végeztük el a rétegezést. Mr itt a kiválasztott városokban található körzetek
számát jelöli.
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µpr a (p,r)-edik rétegbõl kiválasztott körzetek kiválasztási aránya; µpr = mpr / Mpr

Npr a (p,r)-edik rétegben élõ cigány háztartások teljes száma (elméleti adat)

NM
pr

a (p,r)-edik rétegbõl kiválasztott körzetekben élõ cigány háztartások teljes
száma (elméleti adat)

j a (p,r)-edik réteg i-edik körzetébõl a mintába bekerült háztartások indexe;
j = 1,�, ni

pr

npr a (p,r)-edik rétegbõl a mintába bekerült háztartások száma

φpr a (p,r)-edik rétegbõl a mintába bekerült körzeteken belüli háztartások kiválasztá-
si aránya; φpr = npr / N

M
pr

fpr a (p,r)-edik rétegbõl a mintába bekerült háztartások összesített kiválasztási ará-
nya;20





=
=

==
4ha,

5,3,2,1ha,
/

p

p
Nnf

prpr

prpr
prprpr φωµ

φµ

Ypr a (p,r)-edik rétegben élõ cigány népesség teljes száma (elméleti adat)

ypr a (p,r)-edik rétegbõl a mintába bekerült cigány népesség száma

prY a cigány háztartások átlagos háztartásnagysága a (p,r)-edik rétegben (elméleti
adat); prY = Ypr / Npr

pry a mintába bekerült cigány háztartások átlagos háztartásnagysága a (p,r)-edik ré-
tegben; pry = ypr / npr

Xpr a (p,r)-edik rétegben élõ általános iskolás cigány tanulók teljes száma (elméleti
adat)

xpr a (p,r)-edik rétegbõl a mintába bekerült általános iskolás cigány tanulók száma

prX a cigány háztartásokban élõ általános iskolás cigány tanulók átlagos száma
a (p,r)-edik rétegben (elméleti adat); prX = Xpr / Npr

prx a mintába bekerült általános iskolás cigány tanulók átlagos száma a (p,r)-edik
rétegben; prx = xpr / npr

a a index jelöli azokat a mintavétel célsokaságához tartozó körzeteket, illetve ház-
tartásokat, amelyeket valóban sikerült is számba vennünk a mintavétel során

b b index jelöli azokat a mintavétel célsokaságához tartozó körzeteket, illetve ház-
tartásokat, amelyeket nem sikerült számba vennünk a mintavétel során

c c index jelöli azokat a körzeteket, illetve háztartásokat, amelyeket számba vet-
tünk ugyan a mintavétel során, de nem tartoznak a mintavétel célsokaságához

20 Lásd az elõzõ lábjegyzetet!
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Három problémát kell megoldanunk: 1. A mintavétel algoritmusát visszafelé alkalmaz-
va, településtípusonként és országosan becslést kell adnunk a cigány népesség számára
és a becsült érték varianciájára [Y�� és Var(Y�)]; 2. Becslést kell adnunk továbbá � megint
csak településtípusonként és országosan � az általános iskolás cigány tanulók számára és
a becsült érték varianciájára [X� és Var(X�)]. Y� és Var(Y�) becslése a közvetlen számítá-
son alapuló népességbecslés célját szolgálja, X� és Var(X�) becslésével pedig az a cé-
lunk, hogy a Mûvelõdési és Kõzoktatási Minisztérium cigány tanulókra vonatkozó isko-
lastatisztikai adatainak (X

~
) felhasználásával lemérjük mintánk megbízhatóságát. 3. Vé-

gül Y és X becsült értékének (Y� és X�) felhasználásával becslést adunk H = Y / X
rétegenkénti értékére, majd a településtípusonkénti aggregáció után � az iskolastatiszti-
kai adatokat (X

~
) alapul véve � közvetett módon is megbecsüljük a cigány népesség

településtípusonkénti és országos számát. A becsült érték (Y
~

) mellett ez esetben is kö-
zöljük a becslésekhez tartozó variancia (Var(Y

~
)) értékét. Ezt az eljárást alkalmazzuk a

tanulmány végén, a közvetett népességbecslésrõl szóló részben.

A mintavétel algoritmusán nyugvó közvetlen népességbecslés

A p-edik településtípusban élõ cigány népesség számát az alábbi összegként írhatjuk fel:

pY ∑∑ ==
r

prpr
r

pr YNY

(1)

∑ +=
r

b
pr

b
pr

a
pr

a
pr YNYN ),(

ahol a index jelzi a célsokasághoz tartozó és számba vett, b index pedig az összeírásból
tévesen kimaradt háztartásokat. Legyen:

a
pr

b
pr

pr N

N
=β és

a
pr

b
pr

pr Y

Y
=δ ! 

Ekkor:

pY ∑ +=
r

prpr
a

pr
a
prYN )1( δβ (2)

∑ ++=
r

prpr
a

pr
a
pra

pr

a
pr Yn

n

N
).1( δβ

Az összeírás során azonban olyan háztartások is bekerültek a mintavételi keretbe,
amelyek nem tartoznak a célsokasághoz (c típusú háztartások). Legyen:

;a
pr

c
pr

pr N

N
=γ
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továbbá tegyük föl, hogy a tévesen (c) és a helyesen (a) összeírt háztartások mintabeli
aránya rétegenként megegyezik a teljes sokaságra vonatkozó megfelelõ aránnyal; és
tegyük föl azt is, hogy a szóban forgó arány településtípusonként konstans:

.ppra
pr

c
pr

a
pr

c
pr

n

n

N

N
γγ === (3)

Ekkor a
prn  és a

pr
a
pr nN /  felírható az alábbi módon:

,
1

1
pr

p

a
pr nn

γ+
= (4)

.
pr

a
pr

pr

pr
a
pr

a
pr

f

N

n

N

n

N
== (5)

A (4)-et és az (5)-öt visszahelyettesítve a (2)-be, a következõ formulát kapjuk:

∑ +
+

=
r

prpr
a

pr
pr

a
pr

p
p Y

f

n
Y ).1(

)1(
1 δβ
γ

(6)

A becslés gyakorlati kivitelezéséhez ismernünk kellene βpr és δpr paramétereket. Mi-
vel településtípusonként (p) vannak, körzettípusonként (r) viszont nincsenek ehhez tám-
pontjaink, az alábbi feltevésekkel élünk. Az βpr-rõl � vagyis az összeírásból tévesen
kimaradt és a helyesen összeírt háztartások arányáról � föltesszük, hogy egy adott tele-
püléstípuson belül, körzettípusok szerint nem különbözik, továbbá föltesszük, hogy a
hiba mértéke a településtípusok között egy εp tényezõvel arányosan változik:

βpr = βεp. (7)

εp arányossági tényezõ becslésekor (lásd 431�433. old.) feltesszük, hogy az összeírás
relatív hibája a községekben a legkisebb. Az εp értékét ezért a községekben (a p = 5
településtípusban) egységnyinek választjuk, és ennek százalékában adjuk majd meg �
más tartalmi információkra támaszkodva � a többi településtípus esetében a szóban
forgó hiba értékét. A β értékérõl � vagyis az összeírásból tévesen kimaradt és a megfe-
lelõ módon összeírt községi háztartások arányáról � megint csak a következõ pontban
adunk empirikus becslést.

Ami δpr értékét illeti, itt sem engedtük meg a paraméter változását körzettípusok
szerint. Ez a feltételezésünk gyakorlatilag azt jelenti, hogy az összeírásból tévesen ki-
maradt (b típusú) háztartások átlagos létszámának, illetve a helyesen összeírt (a típusú)
háztartások átlagos létszámának hányadosát a településtípusokon belül állandónak te-
kintjük:

δpr = δp (8)

A népességszám empirikus becslésekor azonban további problémákat is meg kellett
oldanunk. Egyrészt a községbokrok definíciójánál a mintavételi keretbõl kimaradtak
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azok a községek, ahonnan a gyerekek a környékbeli városba jártak iskolába. Másrészt
elképzelhetõ, hogy néhány esetben elõzetes információnk alapján üresnek tekintettünk,
és ennek megfelelõen figyelmen kívül hagytunk a mintavétel során olyan körzeteket,
amelyekben valójában voltak cigány háztartások. Más, a mintavételkor nem felhasznált
� mert akkor nem felhasználható � adatok alapján képet alkothatunk arról, hogy hozzá-
vetõlegesen a célsokaság hányad részét hagytuk így ki a mintavételi keretbõl. Jelöljük
Mp

a-val azon körzetek számát, melyeket a p-edik településtípusban helyesen soroltunk
be a nem üres körzettípusok valamelyikébe, Mp

b-vel pedig azoknak a számát, amelyek
tévesen kimaradtak a mintavételi keretbõl. Jelöljük továbbá Y(Mp

a)-val azon egyének
számát, amelyek ily módon bekerültek, Y(Mp

b)-vel azokét, amelyek kimaradtak a minta-
vételi keretbõl. A mintavételi célsokasághoz tartozó népesség számát (Yp-t) így kifejez-
hetjük a mintavételi keretben szereplõ népesség és a szóban forgó hiba mértékét kifejezõ
paraméter (τp) függvényében, � az alábbi módon:

pY )()( b
p

a
p MYMY +=

)]()(/[)(1

)(
b
p

a
p

b
p

a
p

MYMYMY

MY

+−
= (9)

,
1

1
)(

p

a
pMY

τ−
=

ahol τp nem más, mint a fenti okok folytán a mintavételi keretbõl kihagyott népesség
aránya a p-edik településtípus teljes népességén belül. Mivel a teljes Yp becslése a cél, az
Mp

a halmazra vonatkozó népességbecslésünket, [(6)-ot] nyilvánvalóan (9) alapján korri-
gálnunk kell. Összesítve az eddig elmondottakat: (6) népességbecslés (7), (8) és (9)
felhasználásával a következõképpen alakul:

∑+
+

−
=

r

a
prpr

prp

pp

p
p Yn

f
Y .

1
1

1

1
1

γ
δβε

τ
(10)

Mivel a torzító hatások fenti kiszûrése után a többlépcsõs és a rétegzett minták tu-
lajdonságai alapján a rétegenkénti mintaátlag, ( pry ) torzítatlan becslése a rétegenkénti

a
prY  -nak, az 1. pontban feladatul kitûzött, közvetlen számításon alapuló népességbecs-

lés a következõképpen végezhetõ el a mintából:

.
1

1

1

1
1� ∑+

+
−

=
r

prpr
prp

pp

p
p yn

f
Y

γ
δβε

τ
(11)

Nevezzük a mintatorzításokat korrigáló tényezõk szorzatát a p-edik településtípusban
Ap-nek:

.
1

1

1
1

p

pp

p
pA

γ
δβε

τ +
+

−
= (12)
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Az pY�  varianciájának becsléséhez vezessük be a következõ jelöléseket! Jelöljük Var1
pr-

rel a mintavétel elsõ lépcsõjébõl (a körzetszintû mintavételbõl), Var2
pr-rel pedig a minta-

vétel második lépcsõjébõl (a háztartásszintû mintavételbõl) eredõ bizonytalanságot mérõ
varianciát! Az pY�  varianciáját ekkor a következõképpen írhatjuk fel:

,)VarVar()�(Var)�(Var 21
22 ∑∑∑ +=










==

r

prpr
p

r
pr

pr

pr
p

r
prp Ay

f

n
VarAYY (13)

ahol Var1
pr-t és Var2

pr-t Éltetõ [1982], 8.19. képletének alapján a következõképpen be-
csülhetjük (az egyszerûség kedvéért a pr indexeket elhagytuk):
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1
111

Var 22
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2
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 −=
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ii yyn
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(15)

A nem megyeszékhely városok esetében egy speciális probléma � a városok körében
alkalmazott elõzetes 20 százalékos mintavétel � miatt a (13)-as képletben megadott
varianciát módosítanunk kell. Éltetõ [1982] 8.19. alapján ezt a pótlólagos bizonytalan-
ságot egy additív tag (Vare) beiktatásával becsülhetjük. További módosítás szükséges
amiatt, hogy � mivel elõzetes mintavételt alkalmaztunk � nem ismerhetjük pontosan az
adott körzettípusba tartozó körzetek országos számát. Var1

pr és Var2
pr képleteiben emiatt

a megfelelõ körzetek országos számát jelentõ Mpr szimbólumot M4r
 / ω hányadossal (a

mintabeli körzetszám és a mintavételi arány hányadosával) kell helyettesítenünk. A nem
megyeszékhely városok esetében a létszámadat becslésének varianciája tehát a követke-
zõ lesz:

,)VarVar(Var)�(Var 4
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ahol (az egyszerûség kedvéért a 4r indexeket itt is elhagyva)
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Mivel a településtípusonkénti mintavételek egymástól független események, a teljes
népesség becslésének varianciája nem más, mint a településtípusonkénti varianciák ösz-
szege:
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.)�(Var)�(Var ∑=
p

pYY (17)

A p-edik településtípusban élõ általános iskolások számának becsült értékét ( pX� -t) és
e becslés varianciáját [Var( pX� )-t] pontosan ugyanolyan módon számíthatjuk ki, mint pY�

és Var( pY� ) értékét. Mindössze annyi változtatást kell bevezetnünk, hogy a megfelelõ
formulákban y  szimbólumot x  szimbólummal helyettesítjük. A becslés során felhasz-
nált paraméterek értékei azonban nem feltétlenül azonosak. (A paraméterek becsült
értékeit a következõ pont táblázatai tartalmazzák.)

Az iskolastatisztikákra támaszkodó közvetett népességbecslés

A közvetett népességbecslés a következõ azonosságon alapul:

.HXX
X
Y

Y =≡ (18)

A becslés során a becsült cigány népesség (Y�) és az általános iskolások becsült szá-
mának (X�) hányadosát (H-t), valamint az általános iskolások (ismert) országos számát
(X
~

) használjuk fel. Az adott mintanagyságok és a mintaátlagok relatív standard hibái
mellett a hányadosbecsléssel járó torzításoktól eltekinthetünk. A p-edik településtípusra
vonatkozó becslést a következõképpen írhatjuk fel:

.
~

�

�~~
X

X

Y
XHY

p

p
pp == (19)

A p-edik településtípusra vonatkozó becslés varianciáját Cochran [1977] 6.5 és 2.8
képletének felhasználásával az alábbi módon kaphatjuk meg:

,)�(Var)�(Var�2)�(Var)�(Var)
~
(Var 2

pppppppp XYHXHYY ρ−+= (20)

ahol Var( pY� ) és Var( pX� ) értékét a (13), illetve (13′) képletek alapján becsülhetjük, )�( pρ
pedig a szóban forgó változók (yij és xij) mintabeli korrelációs együtthatóját jelöli.

Mivel a településtípusonkénti mintavételek egymástól függetlenek, a teljes népesség
becslésének varianciája nem más, mint a településtípusonkénti varianciák összege.

.)
~
(Var)

~
(Var ∑=

p
pp YY (21)

A mintát torzító hatások mérése

A továbbiakban megpróbáljuk empirikusan is megbecsülni az elõzõ pontban meghatáro-
zott paraméterek értékét, és beszámolunk azokról az egyéb torzító hatásokról is, melye-
ket nem volt szükséges a népességbecslések képleteiben parametrizálnunk. A rendelke-
zésünkre álló információk alapján az alábbi paraméterekre [lásd (11)-es képlet] próbá-
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lunk számszerû becslést adni: τp, γp, β, εp, δp. A teljes népesség, illetve az általános
iskolás gyerekek számának meghatározásához szükséges egyéb mintabeli információk:
a rétegenkénti kiválasztási arányok ( fpr) értékei a 11.6. táblázat utolsó oszlopában, a
rétegenkénti mintaelemszámok (npr) pedig a 11.8. táblázatban találhatók meg.

Érvelésünk logikája szerint a mintavétel célsokaságát két nagyobb halmazra bontjuk:
az elsõ azokat az egységeket tartalmazza, amelyeket a mintavétel elõkészítése során szám-
ba vettünk (a típus), a második azokat, amelyeket tévedésbõl kihagytunk a számbavétel
során, amelyek így nem kerültek a mintavételi keretbe (b típus). A mintavételi keretbe
elvileg tévedésbõl besorolhattunk olyan egységeket is, amelyek valójában nem tartoznak a
célsokasághoz; ez egy harmadik halmaz (c típus). A mintavétel során a szükséges infor-
mációk összegyûjtésekor � kérdõíves vizsgálat esetén, a kérdõív kitöltésekor � elõfordul-
hat, hogy egyes megfigyelési egységekrõl nem tudjuk az információkat begyûjteni (kérdõ-
íves vizsgálat esetén ezek a nem válaszolók). A fenti halmazok tehát ennek az ismérvnek
a mentén megint csak két részre � információt szolgáltatók, illetve nem szolgáltatók cso-
portjára � oszthatók. Ez a probléma azonban csak az a típusú hibák esetében releváns.
Elvileg természetesen a b típusú egységek is két halmazra oszthatók az információszolgál-
tatás szempontjából, ennek azonban semmi jelentõsége nincs a minta torzulásainak becslé-
sekor, ennek a halmaznak ugyanis egyetlen elemérõl sincs információnk. A c típusú egy-
ségek halmazát pedig azért nem értelmes tovább bontani, mivel a kérdõíves felvételek
esetében többnyire kiderül a mintavétel után, hogy az adott egységek e halmazba tartoz-
nak-e avagy sem. Ennélfogva az ilyen típusú egységeket ki lehet hagyni a további vizsgá-
latból. A 11.9. táblázat áttekinthetõbben mutatja a szóban forgó halmazok helyét.

11.9. táblázat
A mintavétel során bekövetkezõ torzulások (a2, b, c) forrásai

A célsokasághoz Számba vettük-e a mintavétel során?

tartozik-e? igen nem

Igen *a* b
Nem c �

* Az a eset két alesetre bomlik: azokra a háztartásokra, amelyek szolgáltattak információt (a
1
), illetve

azokra, amelyek nem szolgáltattak információt (a
2
).

Míg a felvétel által megcélzott alapsokaság az a1, a2 valamint a b alsokaságok uniója,
addig az elkészült kérdõívek csak az a1 alsokaságot reprezentálják: nem kerülhetett a
mintába sem olyan egység, amelyet nem sikerült számba vennünk (b típus), sem olyan,
amelyik bekerült ugyan, de nem lehetett róla adatot gyûjteni (a2 típus). Minthogy legké-
sõbb a kérdezéskor mindig kiderül, hogy az adott egység a megfigyelni kívánt alapsoka-
ság része-e, a minta nem reprezentálja a felvétel szempontjából érdektelen c típusú
egységeket.

A mintát torzító tényezõket mintavételi szakaszonként (körzet-, illetve háztartásszin-
tû mintavétel) és hibaforrásonként (b, c, a2 típusú hiba) vesszük számba. A hibaténye-
zõk mértékét kifejezõ paraméterek számszerû becslése minden esetben konkrét célokat

11 -- A roma népesség lélekszáma.p65 2005.04.19., 23:37418



41911. A CIGÁNY NÉPESSÉG LÉLEKSZÁMA MAGYARORSZÁGON A KILENCVENES ÉVEK ELEJÉN

szolgál: az általános iskolás gyermekszám becslését, illetve a teljes népességszám becs-
lését. Ami az elõforduló hibák fajtáját illeti, azok településtípusok szerint nyilvánvalóan
különbözhetnek egymástól, hiszen a mintavétel során településtípusonként más-más féle
információkra támaszkodtunk. Ami pedig az egyes településtípusok és mintavételi sza-
kaszok esetében elõforduló hibák mértékét illeti, az nyilvánvalóan nem független attól,
melyik változó � a teljes népesség vagy az általános iskolás gyermekek számának �
becslésére, illetve becslési hibájának mérésére vállalkozunk.

Körzetszintû mintavétel

A MINTAVÉTELI KERETBÕL KIMARADT KÖRZETEK PROBLÉMÁJA: τp PARAMÉTER BECSLÉSE. Elõször a
körzetszintû mintavételt megelõzõ elõzetes mintavétel során bekövetkezett torzítások
mértékét kifejezõ τp paraméter értékét próbáljuk megbecsülni. A mintavételnek e fázisá-
ban a falvak esetében � mint már említettük � két ponton torzulhatott a mintánk. A köz-
ségek településbokrokba sorolásakor ki kellett hagynunk azokat a falvakat (2904 faluból
82-t), amelyekben nem volt teljes általános iskola, és az általános iskolás gyerekek nem
a környék egy másik községébe, hanem a szomszédos városba jártak iskolába. Egy
másik, hasonló jellegû hiba pedig azáltal csúszhatott be, hogy a körzetek típusba sorolá-
sakor elõzetes információink szerint üresnek tekintettünk � és ennek megfelelõen ki-
hagytunk a mintavételi keretbõl � olyan körzeteket, ahol valójában voltak cigány háztar-
tások. Mindkét hiba a b típusú torzítások csoportjába tartozik.

A hiba nagyságát az 1990. évi népszámlálás adataira támaszkodva hozzávetõlegesen
megbecsülhetjük, ha összevetjük a mintából ily módon kimaradt falvakban élõ cigányok
számát az ország összes községében élõ cigányok számával. A kimaradt falvakban átla-
gosan jóval kevesebb cigány lakost talált a népszámlálás, mint az összes községre vonat-
kozó átlag: a kérdéses 82 faluban 1240 fõt, míg az ország valamennyi községében 105
277 fõt. A hiba nagyságrendjét � ez τ egyik komponense � a teljes népesség százaléká-
ban 1,18 százalékosra becsülhetjük (ugyanez az arány az általános iskolások számát
tekintve 1,44 százalék).21 Természetesen egyáltalán nem biztos, hogy ez a becslés pon-
tos képet ad a torzulás mértékérõl, hiszen a mi vizsgálatunk a népszámlálástól eltérõ
definíciót követett a cigányok meghatározásakor; másrészt a mi mintavételünk megfi-
gyelési egysége a háztartás volt, a népszámlálásban pedig egyéni adatok állnak rendel-
kezésre, ráadásul az 1990. januári állapotokat tükröz. A szóban forgó hiba mértékének
becslésére azonban más kilencvenes évekbeli forrás nem állt a rendelkezésünkre.22

Ami az említett másik hibalehetõséget illeti, a körzetek 1989-es általános iskolai
forrásokra támaszkodó rétegzése valószínûleg nem mindenütt sikerült tökéletesen: el-
képzelhetõ, hogy azon körzetek egy részében, ahol arra számítottunk, hogy nincsenek

21 307 / 21 337 = 1,44 százalék.
22 A népszámlálás településsoros cigány adatai nem álltak rendelkezésünkre a mintavétel idõpontjában.

Ezeket az adatokat így csak az utólagos ellenõrzés céljaira használhattuk. Mivel a népszámlálás a
cigány népességet vizsgálatunktól eltérõ módon definiálta, amúgy sem lehetett volna megfelelõ adat-
forrás magához a mintavételhez.
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cigányok, valójában voltak, csak nem voltak köztük általános iskolába járó gyerekek.
Elvileg természetesen az általános iskolai statisztikákból is hiányozhattak definíciónk
alapján cigány gyerekek, ami szintén növelheti a besorolás ilyen irányú tévedéseit, en-
nek nagysága azonban valószínûleg elhanyagolható.

A községek esetében � megint csak a népszámlálás adataira támaszkodva � ellenõriz-
hetjük a hiba mértékét. A népszámlálás szerint az üres kategóriába sorolt községbokrok
közül 103-ban éltek cigányok, ám ezekben mindössze 570 cigány lakos élt. A tévesen
üres kategóriába sorolt és a mintavételbõl kihagyott községbokrokban a teljes sokaság
várhatóan 0,54 százaléka él (ugyanez az arány az általános iskolások számát tekintve
0,39 százalék).23 Összesítve a két hiba együttes mértékét a községi településtípusra, a
következõket mondhatjuk: a községbokrok definíciójakor a mintából kimaradt települé-
seken élõ cigány népesség száma a népszámlálás szerint 1240 fõ, a tévesen üres típusba
sorolt településeken élõ cigány lakosoké pedig 570 fõ volt. Ha együttes számukat (1810
fõ) a népszámlálás községekben élõ teljes cigány népességének számára (105 277 fõ)
vetítjük, megkapjuk a szóban forgó hiba mértékét kifejezõ τ paraméter értékét: τ5 =
1,72 százalék. (Hasonló kalkuláció alapján, a két hiba együttes mértékére � az általános
iskolások számát tekintve � a községi településkategóriában 1,83 százalékot kapunk.)

A nem megyeszékhely városok esetében a körzetszintû mintavétel során két ponton
következhettek be mintatorzulások. Egyrészt az elõzetes mintavétel során, amikor is 20
százalékos véletlen mintát vettünk a nem megyeszékhely városokból, elõfordulhatott,
hogy a mintába bekerült városokban élõ cigány népesség a megfelelõ városi kategóriá-
ban élõ teljes cigány népességnek 20 százaléknál nagyobb vagy kisebb hányadát képvi-
seli. Ennek alapvetõen az lehet az oka, hogy a városi cigány népesség igen egyenetlenül
oszlik meg a városok között: léteznek olyan városok, ahol relatíve igen magas, illetve
olyanok, ahol relatíve igen alacsony a cigány népesség száma. Ennek következtében a
véletlen folytán a kelleténél kisebb vagy nagyobb számban kerülhettek be olyan városok
a mintába, ahol nagyon nagyobb számban kerülhettek be olyan városok a mintába, ahol
nagyon másik esetben felülreprezentáljuk a városokban élõ cigány családokat.24 A má-
sik hibalehetõség abból adódik, hogy a kiválasztott városokon belüli önkormányzati
választókörzetek osztályozása során a felkért szakértõk esetleg � tévesen � üresnek
minõsítettek olyan körzeteket, melyekben mégiscsak élnek roma családok. Minthogy az
üres körzeteket definíció szerint kizártuk a mintavétel algoritmusából, az ilyen esetek
nyilvánvalóan hozzájárulnak ahhoz, hogy alábecsüljük a roma népesség számát.

Az önkormányzati választókörzetek téves besorolásának esélye mind a megyeszék-
hely, mind a nem megyeszékhely városok esetében elhanyagolható. (Miskolc és Buda-
pest ebbõl a szempontból eltérõ esetet képvisel.) A felkért önkormányzati szakértõk

23 84 / 21 337 = 0,39 százalék.
24 Ezen a gondon a városok elõzetes rétegzése sem segített volna sokat. Ugyanis azoknak a városoknak a

száma, ahol relatíve sok cigány család él, olyan kicsi, hogy ezek önálló rétegként szerepeltetése a városi
településtípusban élõ roma népesség felülreprezentációjához vezetett volna. Az általunk követett eljá-
rás � az egyszerû véletlen mintavétel � pedig nyilvánvalóan azzal a veszéllyel járt, hogy alulbecsüljük
a városi településtípusban elõ roma népesség számát. Mint hamarosan látni fogjuk, ez utóbbi hiba be is
következett.
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igen óvatosan éltek az önkormányzati választókörzetek üres kategóriába sorolásának
eszközével. A szakértõk többnyire az ellentétes irányú hibát követték el: inkább óvatos-
ságból ritkának minõsítettek olyan körzeteket, ahol egyáltalán nem élnek cigány csalá-
dok. (Erre a problémára még visszatérünk.)

Nem tekinthetünk el azonban a nem megyeszékhely városok elõzetes mintavételi
fázisában bekövetkezett torzulásoktól. E hibatényezõ mérésére egyetlen információ � a
városokban élõ általános iskolás gyerekek száma (1989/90. tanévi adat) � áll rendelke-
zésünkre. Ennek alapján megállapíthatjuk: az egyszerû véletlen kiválasztással mintába
bekerült városokban az ott élõ általános iskolás cigány tanulók kevesebb mint 20 száza-
léka (pontosabban: kevesebb mint 19,73 százaléka)25 került be. Ennek az az oka, hogy
városi mintánkba a kelleténél kevesebb olyan város került be, ahol viszonylag magas a
cigány népesség száma. A hiba mértékét kifejezõ τ4 paraméter értékét a következõkép-
pen becsülhetjük meg. Ha a véletlenszerûen kiválasztott 19,73 százalékos városmintába
a városi cigány népesség 19,73 százaléka bekerült volna, akkor ezzel városmintánk
tökéletesen reprezentálná a magyarországi nem megyeszékhely városokban élõ cigány
népesség egészét. Minthogy ezzel szemben a 19,73 százalékos városmintánk csak a
városokban élõ roma népesség 17,55 százalékát reprezentálja, a célsokaság 2,18 száza-
léka (19,73 � 17,55) kimaradt a mintavételi keretbõl. A hiba nagyságát kifejezõ para-
méter értéke tehát τ4 = 11,05 százalék.26 Mivel a szóban forgó torzító tényezõ mértékét
egyedül az általános iskolás gyermekek adatain tudjuk lemérni, ezért � jobb híján � azt
feltételezzük, hogy a hiba nagysága a teljes népesség, illetve az általános iskolás gyer-
mekek számának becslésénél azonos mértékû.

A megyeszékhely városok esetében egyedül az önkormányzati választókörzetek téves
besorolásából adódhattak volna a körzetszintû mintavétel során torzítások. Mivel azon-
ban az önkormányzat szakértõi inkább az ellentétes irányú torzítást követték el (üres
körzeteket ritkának soroltak be), ennek nagyságát a megyeszékhely városok esetében
nullának tekintjük: τ3 = 0.

Budapest, illetve Miskolc esetében az üres körzetek besorolásának helytálló voltát
ismét a népszámlálás adatain tudjuk lemérni. Ez a feladat Budapest esetében technikai-
lag kivitelezhetõ volt, hiszen a népszámlálás egyéni adatait tartalmazó adatbázis lehetõ-
vé teszi, hogy az egyéni adatokat városrendezési körzet szintre aggregáljuk. Miskolc
esetében más a helyzet, hiszen mintavételi egységekként az iskolakörzeteket használtuk,
melyek kódjai a népszámlálás fájljában nem állnak rendelkezésre. Ennek hiányában
feltételeztük, hogy a szóban forgó torzítás nagysága a budapesti hiba mértékének felel-
het meg. Budapest esetében az 1992/93. tanév alsó tagozatos általános iskolásainak
lakóhelye alapján az 520 városrendezési körzetbõl 135-öt minõsítettünk üresnek. A nép-
számlálás adatai alapján ebben a 135 körzetben összesen 391 olyan személy (ebbõl 71
általános iskolás gyermek) élt, aki nemzetisége, anyanyelve vagy nyelvtudása alapján
romának tekintette magát. A mintavételi keretbõl ily módon kimaradt sokaság az önbe-

25 Minthogy csak egész számú város kiválasztására van lehetõség, az elméletileg 20 százalékos város-
minta (minden 5. város) a gyakorlatban 19,73 százalékos kiválasztási aránnyal � 147 városból 29 város
kiválasztásával � volt megvalósítható.

26 (19,73�17,55) / 19,73 = 11,05 százalék.
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vallás szerinti teljes budapesti cigány népességnek (9217 fõ), illetve az általános iskolá-
ba járó budapesti cigány népességnek (1610 fõ) 4,24,27 illetve 4,4128 százalékát teszi ki.
Minthogy a torzítás mértékét Budapest és Miskolc esetében azonosnak tekintjük, a szó-
ban forgó paraméter értéke a teljes népesség becslõ formulában τ1 = τ2 = 4,24 száza-
lék, az általános iskolások számát becslõ formulában pedig 4,41 százalék. A 11.10.
táblázat összesítve tartalmazza a τp paraméter számszerû becslésérõl elmondottakat.

11.10. táblázat
A τp paraméter becsült értékei

Településtípus
τp paraméter

teljes népesség (τp
Y ) általános iskolások (τp

X)

Budapest 0,0424 0,0441
Miskolc 0,0424 0,0441
Megyeszékhely 0,0000 0,0000
Egyéb város 0,1105 0,1105
Község 0,0172 0,0183

A MINTÁBA TÉVESEN BEKERÜLT KÖRZETEK PROBLÉMÁJA. Mint az elõzõ pontban említettük, a
körzetszintû mintába bekerülhettek olyan körzetek, amelyekrõl utólag � a háztartásszin-
tû összeírás alkalmával � kiderült, hogy a mintavétel szempontjából üresnek tekinten-
dõk, hiszen azokban egyetlen cigány háztartást sem sikerült összeírni.29 A 11.9. táblá-
zat osztályozását alapul véve ezek a torzítások a c típusú hibák esetét testesítik meg: a
célsokasághoz nem tartozó esetek bevonását a mintavételi keretbe. Mivel semmi okunk
sincs azt feltételezni, hogy szisztematikus okok játszanának közre abban, hogy a valójá-
ban üres, ám elõzetes információink alapján nem üres körzeteknek tekintett körzetek
teljes halmazából mely körzetek kerültek be a körzetszintû mintánkba, ezért az ilyen
körzetek egyszerû kihagyása a mintából nem befolyásolja az eredetileg eltervezett mintavé-
teli arányokat. Szisztematikus ok hiányában ugyanis az ilyen körzetek ugyanolyan vélet-
lenszerû eséllyel kerültek be a tévesen nem üresnek tekintett körzetek halmazából a mintába,
mint amilyen eséllyel a jogosan nem üresnek tekintett körzetek halmazából a mintánkba
kerültek azok a körzetek, amelyek utólag sem bizonyultak üresnek. Ennek megfelelõen
az ilyen típusú torzítások korrekciója a szóban forgó körzetek mintából való kihagyásá-
val automatikusan megvalósult.

A KÖRZETSZINTÛ MEGHIÚSULÁSOK PROBLÉMÁJA. Ami a meghiúsulásokat illeti: akadt olyan
település, illetve kerület a településmintába bekerült települések, illetve kerületek kö-
zött, ahol az érintett önkormányzatok megtagadták az engedélyt a vizsgálat lefolytatásá-
tól. Ezeken a helyeken nem tudtuk elvégezni a cigány háztartások összeírását. A körzet-
minta kiválasztási arányait azonban e meghiúsulások nem torzították, hiszen minden

27 391 / 9217 = 4,24 százalék.
28 71 / 1610 = 4,41 százalék.
29 Ezek kivétel nélkül mind eredetileg ritka körzetek voltak.
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Háztartásszintû mintavétel

A háztartásszintû mintavétel során az volt a feladat, hogy a mintakörzetekben élõ cigány
háztartásokról a lehetõségekhez mérten teljes körû listákat állítsunk össze, és ezek alap-
ján � minden egyes körzetben külön � egyszerû véletlen mintavétellel válasszuk ki a
mintába bekerülõ háztartásokat. Nyilvánvaló, hogy ezen a szinten mindenfajta torzulási
lehetõség elõfordulhatott: történhettek hibák a listák összeállításakor � lehet, hogy nem
találtuk meg az összes cigány háztartást (b típusú hiba), és olyan háztartások is fölkerül-
hettek a listára, amelyek definíciónk szerint nem tekinthetõk cigány háztartásoknak (c
típusú hiba) �, továbbá kiválaszthattunk olyanokat, amelyeknél valamilyen oknál fogva
késõbb meghiúsult a kikérdezés (a2 típusú hiba).

AZ ÖSSZEÍRÁSBA TÉVESEN BEKERÜLT NEM CIGÁNY HÁZTARTÁSOK PROBLÉMÁJA: γp PARAMÉTER

BECSLÉSE. A mintába bekerült háztartások közül 21-en azért tagadták meg a válasz-
adást, mert nem tekintették magukat cigánynak, és a kérdezõbiztos szerint sem voltak
azok. Ezek a háztartások minden bizonnyal tévesen kerültek a mintavétel alapját képezõ
listákra. A szóban forgó 21 háztartás tehát nem válaszmegtagadó meghiúsulásként (a2

típusú torzulásként), hanem tévesen számba vett30 háztartásként (c típusú hibaként) ke-
zelendõ.

30 A kérdezõbiztosnak csak a cigány minõsítésüket kifogásolók esetében kellett nyilatkoznia arról, hogy
személyes véleménye alapján cigány háztartásnak tekinti-e az illetõ háztartást. Mivel a közismert
elõítéletek miatt a nem cigány háztartások feltehetõen mind kifogásolták cigány minõsítésüket, a szó-
ban forgó halmaz minden bizonnyal tartalmazza mindazon háztartásokat, amelyeket nem cigányok
alkotnak.

kiesett körzetet rétegenként véletlenszerûen kiválasztott pótkörzettel helyettesítettünk.
Mivel a meghiúsulások a mintavétel kritériumaihoz képest kivétel nélkül mind véletlen-
szerû okok folytán következtek be, aligha feltételezhetjük, hogy az ilyen jellegû meghi-
úsulások bármiféle szisztematikus kapcsolatban lennének a megfelelõ körzetek cigány-
ságára jellemzõ fontosabb változókkal. Mivel pedig a kiesett körzeteket az adott réteg-
bõl pótoltuk, itt sem számolunk semmiféle torzulási lehetõséggel. A körzetszintû minta
településtípusonkénti meghiúsulásairól számol be a 11.11. táblázat.

11.11. táblázat
A körzetszintû minta meghiúsulásai településtípusonként

Településtípus
A kiesett körzetek aránya

a mintakörzetek százalékában

Budapest 13,6
Miskolc 0,0
Megyeszékhely 16,0
Egyéb város 4,1
Község 11,6
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11.12. táblázat
A mintába került nem cigány háztartások száma és γp paraméter becsült értékei

A mintába bekerült

Településtípus összes* háztartás nem cigány** cigány γp paraméter

száma háztartások háztartások
(np

a + np
c) száma (np

c) száma (np
a)  (np

c / np
a)

Budapest 370 6 364 0,0165
Miskolc 128 4 124 0,0323
Megyeszékhely 162 3 159 0,0189
Egyéb város 375 1 374 0,0027
Község 1187 7 1180 0,0059
Összesen 2222 21 2201 0,0095

* Lásd a 11.8. táblázat utolsó oszlopát!
** A mintába bekerült háztartások közül 21-en azért tagadták meg a válaszadást, mert nem tekintették
magukat cigánynak, és a kérdezõbiztos szerint sem voltak azok. Ezek a háztartások � nem cigány háztartá-
sokként � tévesen kerültek be a mintába.

Mivel az adatfelvétel idején a meghiúsulások pótlása automatikusan történt,
kérdezõbiztosainknak nem állt módjában az ilyen típusú eseteket az egyéb meghiúsu-
lásoktól megkülönböztetni, s ezeket is pótcímekkel helyettesítették. Mintánk így a
tévedésbõl számba vett háztartások arányában némileg torzult. A 11.12. táblázat tar-
talmazza e háztartások mintabeli számát településtípusonként, valamint a szóban for-
gó hiba mértékét kifejezõ γp paraméter becsült értékeit. A (11)-es képletben szereplõ
becslõ formulában γp paraméter segítségével korrigáljuk ennek a torzításnak a követ-
kezményeit.

A MEGHIÚSULT KIKÉRDEZÉSEK PROBLÉMÁJA. A háztartásszintû mintavétel után kiválasztott
2222 háztartás közül 426 esetében � különbözõ okok miatt � nem lehetett kitölteni a
kérdõívet. Az ily módon kiesett háztartások címeit pótcímekkel helyettesítettük. Ezek-
kel is elõfordultak meghiúsulások (összesen 155 esetben), így összességében 581 kikér-
dezés hiúsult meg. A kérdezõbiztosoknak minden meghiúsulás esetében ki kellett tölte-
niük egy adatlapot, ahol fel kellett tüntetniük a meghiúsulás okát, valamint a háztartás
környezetével kapcsolatos fontosabb információk közül néhányat. Az elsõdleges meg-
hiúsulások közül � mint az elõzõ pontban említettük � 21 olyan esetet találtunk, ahol
azért nem került sor a kérdõív kitöltésére, mert a megkérdezettek nem tartották magu-
kat cigánynak (s ezért utasították el a vizsgálatban való részvételt), és a kérdezõbiztos
sem tartotta cigánynak a megkérdezetteket. A másodlagos meghiúsulások között össze-
sen 10 ilyen eset volt. Ezeket az eseteket kiemeltük a meghiúsulások (az a2 típusú
torzítások) problémakörébõl, hiszen õk a mintába tévedésbõl bekerült háztartások
esetét (a c típusú hibák esetét) képviselik. Ezeket a meghiúsulásokat leszámítva, az
elsõdleges, illetve másodlagos meghiúsulásokról az okok szerint az alábbi képet kap-
tuk (lásd 11.13. táblázat).
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A 11.13. táblázat tanúsága szerint az elsõdleges és másodlagos meghiúsulások okok
szerinti összetétele statisztikailag nem különbözik egymástól.31 Mindkét esetben a cím-
és elérési problémák miatt hiúsultak meg többnyire a kikérdezések; s csak kisebb � fele
akkora � részben válaszmegtagadások miatt. Ami az elsõdleges meghiúsulásoknak a
mintába bekerült háztartásokhoz viszonyított arányait � a meghiúsulási arányokat � ille-
ti, a következõket látjuk: a 11.14. táblázat tanúsága szerint a vizsgálatban a meghiúsu-
lási arány 18,4 százalékos volt; a meghiúsulásoknak alig több mint egyharmada szárma-
zott válaszmegtagadásból, a fennmaradó majdnem kétharmad zömében címproblémák,
illetve az interjúalanyok elérhetetlensége miatt következett be. A válaszmegtagadási
arány 6,4 százalékos, a többi meghiúsulás aránya 12,0 százalékos volt.

11.13. táblázat
Az elsõdleges, illetve másodlagos meghiúsulásoka megoszlása a meghiúsulás oka szerint

Elsõdleges Másodlagos Elsõdleges Másodlagos

A meghiúsulás oka meghiúsulások meghiúsulások
gyakorisága megoszlása (%)

Rossz cím 74 24 18,3 16,6
Elköltözés 89 37 22,0 25,5
Lehetetlen elérés 77 30 19,0 20,7
Válaszmegtagadás � indoklás

nélkül 70 21 17,3 14,5
Válaszmegtagadás � emberi

jogi indokkal 21 6 5,2 4,1
Válaszmegtagadás � nem

cigány (cigány)b 14 8 3,5 5,5
Válaszmegtagadás � nem

cigány (nem eldönthetõ)c 17 5 4,2 3,4
Válaszmegtagadás � egyéb 18 5 4,4 3,4
Egyéb meghiúsulás 25 9 6,2 6,2

Összesen 405 145 100,0 100,0

a Figyelmen kívül hagyva azokat a válaszmegtagadásokat, amikor a megkérdezettek nem tartották magukat
cigánynak, és a kérdezõbiztos sem tartotta cigánynak a megkérdezetteket.
b Nem tartották magukat cigánynak, de a kérdezõbiztos szerint cigányok.
c Nem tartották magukat cigánynak, és a kérdezõbiztos nem tudta eldönteni, hogy cigányok-e.

A meghiúsulási arány az urbanizáltabb településeken többnyire magasabb, mint a
falvakban; és a nagyobb (megyeszékhely) városokban is magasabb, mint a kisebbek-
ben. Mint az adatokból jól látható, ez két tényezõre vezethetõ vissza: egyrészt arra,

31 A két megoszlás hasonlóságát homogenitásvizsgálattal teszteltük: az eredmény � χ2(8) = 3,2 (p =
0,08) � azt igazolja, hogy a két megoszlás statisztikailag nem tér el jelentõsen egymástól. A zárójelben
a két megoszlás azonosságára vonatkozó nullhipotézis elvetésével járó tévedés valószínûsége található.
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hogy az urbanizáltabb településeken a válaszmegtagadás aránya magasabb, másrészt
pedig arra, hogy a nagyobb településeken nehezebb feladat volt megbízható címlistákat
összeállítani. Kivételnek tûnik Budapest esete, ahol a cím- és elérési problémákból adó-
dó meghiúsulások aránya lényegesen alacsonyabb, mint a megyeszékhelyek esetében.
Ez a feltûnõ pontosság a címlisták összeállításában azonban arra a sajátos körülményre
vezethetõ vissza, hogy Budapesten az összeírást (és a kikérdezést is) nem alkalmi
kérdezõbiztosok, hanem a terepet különösen jól ismerõ szociális munkások végezték.

A válaszmegtagadás nagyobb aránya az urbanizáltabb településeken egybevág az
empirikus adatfelvételek általános tapasztalataival: a városi (még inkább a nagyvárosi)
lakosok általában iskolázottabbak, az iskolázott egyének pedig gyakrabban térnek ki a
válaszadás elõl. Az iskolázott emberek egyrészt általában tájékozottabbak: gyakrabban
tagadják meg a választ a személyes adatok magánjellegére hivatkozva, és ritkábban
gondolják azt, hogy hátrányuk származik az együttmûködés megtagadásából (ritkán
sejtenek hatóságot a kérdezõbiztosban, és ritkán remélnek segítséget tõle). Az iskolázott
emberek körében másrészt szignifikánsan nagyobb arányú a foglalkoztatás, és szignifi-
kánsan magasabbak a keresetek. Minthogy ennélfogva számukra a szabad idõ értéke
magasabb, kevésbé hajlamosak arra, hogy idejüket válaszadásra fecséreljék. A városi
cigányság esetében emellett az általánosabb tényezõ mellett egy speciális ok is közre-
játszhatott: az ti., hogy � a magasabb átlagos iskolázottság miatt, de attól függetlenül is
� a városokban, s különösképpen a nagyobb városokban, erõteljesebb az asszimiláció
folyamata, mint a kisebb településeken.32 Az asszimilálódott családok pedig inkább uta-
sítják vissza, hogy cigány családok tagjaiként kérdezzék meg õket.

11.14. táblázat
Az elsõdleges meghiúsulások száma és aránya településtípusonként a mintába került
cigány háztartások százalékában,a a meghiúsulások oka szerint

A meghiúsulás oka
A mintába

válasz-
cím- és

Meghiúsu-

Településtípus
bekerült

megtagadás
elérési egyéb ok

lások

cigány
problémákb

összesen

háztartásoka

eset % eset % eset % eset %

Budapest 364 43 11,8 58 15,9 1 0,3 102 28,0
Miskolc 124 11 8,9 31 25,0 1 0,8 43 34,7
Megyeszékhely 159 12 7,5 44 27,7 2 1,3 58 36,5
Egyéb város 374 20 5,3 35 9,4 11 2,9 66 17,6
Község 1180 54 4,6 72 6,1 10 0,8 136 11,5

Összesen 2201 140 6,4 240 10,9 25 1,1 405 18,4

a Figyelmen kívül hagyva azokat a válaszmegtagadásokat (21 eset), amikor a megkérdezettek nem tartották
magukat cigánynak, és a kérdezõbiztos sem tartotta cigánynak a megkérdezetteket.
b Rossz cím, elköltözés, többszöri próbálkozás után is lehetetlen elérés.

32 Az 1990. évi népszámlálásban a magukat cigány nemzetiségûnek tartó emberek településtípusok (Bu-
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A továbbiakban megpróbálunk amellett érvelni, hogy a meghiúsulások pótlása meg-
felelõen történt, vagyis az igénybe vett pótcímek a kiesõ címek megfelelõ helyettesítõi
voltak, s ennek folytán nincs okunk azt feltételezni, hogy valamilyen szisztematikus hiba
révén a pótlások következtében mintánk torzult volna. Hogy ezt igazolhassuk, minde-
nekelõtt a meghiúsult kikérdezésekrõl összegyûjtött információkat kell szemügyre ven-
nünk. Mint említettük, a kérdezõbiztosok sikertelen kikérdezés esetén adatlapot töltöt-
tek ki, melyben a meghiúsulás oka mellett a megadott cím közvetlen környezetével33 (a
környéken lakó roma családok arányával),34 valamint a környék ökológiai állapotával35

kapcsolatos benyomásaikat is rögzítették. Minthogy e két információt a sikeres kikérde-
zések esetében is rögzíteniük kellett, lehetõségünk van rá, hogy megvizsgáljuk, milyen
mértékben függnek össze ezek a változók más fontos társadalmi indikátorokkal. Ha
kontrollváltozóink � a közvetlen környéken élõ roma népesség arányát, illetve a kör-
nyék ökológiai jellegét kifejezõ változók � szorosan összefüggnek fontos társadalmi
indikátorokkal, akkor ezt azt jelenti, hogy a sikertelen kikérdezésekrõl rendelkezésünkre
álló hasonló jellegû információink egy sor más, az adatfelvétel szempontjából releváns
információt is magukban sûrítenek. Amennyiben a sikeres és sikertelen kikérdezések
belsõ összetétele az említett kontrollváltozók szerint statisztikailag nem különböztethetõ
meg egymástól, akkor ez arról tanúskodik, hogy a meghiúsulások pótlása megfelelõ
módon történt: a pótlások révén nem került szignifikánsan más tulajdonságú populáció
a mintába, mint amivel az eredeti minta esetében rendelkeztünk. Mindenekelõtt tehát
azt kell megvizsgálnunk, hogy a meghiúsulásokról rendelkezésünkre álló kontrollválto-
zóink a szóban forgó teszt szempontjából valóban relevánsak-e. Ezt az ellenõrzést a
11.15. táblázatban végezzük el.

A 11.15. táblázatban szereplõ próbák tanúsága szerint a meghiúsulásokat kontrolláló
változók valóban releváns információkat sûrítenek magukban. A közvetlen lakóhelyi
környezetben lakó roma családok aránya, illetve a környék ökológiai jellege szorosan
összefügg az adott környezetben élõ cigány népesség átlagos háztartáslétszámával, a ház-
tartások átlagos gyermekszámával, a cigány népesség átlagos életkorával, valamint a fel-
nõtt népesség iskolai végzettség szerinti összetételével. Aligha kérdéses, hogy ezek a

dapest, megyeszékhely, város, község) szerinti százalékos megoszlása a következõ volt: 5,69; 8,12;
21,95; 64,24 százalék. (Lásd: 1990. évi népszámlálás. Anyanyelv, nemzetiség településenként. 1980,
1990. Budapest, KSH, 1993. 10. o.) Az 1993. évi reprezentatív cigányvizsgálat által felmért cigány
népesség településtípusonkénti százalékos megoszlása a következõ volt: 9,36; 11,02; 20,53; 59,09
százalék. A magukat cigány nemzetiségûnek vallók alul-, illetve felülreprezentációjának mértékét ki-
fejezõ indexek településtípusonként a következõk: Budapest: 0,61; megyeszékhelyek: 0,74; egyéb
városok: 1,07; községek: 1,09. Budapesten és a megyeszékhelyeken erõsen alulreprezentáltak, a kis-
városokban és a falvakban pedig enyhén felülreprezentáltak a magukat cigány nemzetiségûnek valló
személyek. Az asszimiláció tehát a nagyobb városokban erõsebb.

33 Közvetlen környezet: nagy bérház, telep, kolónia, falusi utca stb.
34 A kódok a következõk voltak: a szûkebb környezetben (1) roma családok élnek többségben, (2) vegye-

sen élnek roma és nem roma családok, (3) nem roma családok vannak többségben, (4) a megadott
címen kívül nincsenek roma családok.

35 A kódok a következõk voltak: a közvetlen lakóhelyi környezet: (1) slumos, lepusztult, (2) szegényes,
de viszonylag rendezett, (3) átlagos színvonalú, (4) az átlagosnál jobb színvonalú.
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11.15. táblázat
A meghiúsulásokat kontrolláló változók összefüggése néhány fontos társadalmi indikátorral
a sikeres kikérdezések esetében

A vizsgált A meghiúsulásokat kontrolláló változók

változóa
a környéken lakó romák arányab a környék állapotac

Háztartáslétszáme F(3; 2143) = 3,97 F(3; 2198) = 3,17
p = 0,0078 p = 0,0233

Gyerekszáme F(3; 2143) = 5,40 F(3; 2198) = 3,04
p = 0,0011 p = 0,0279

Életkore F(3; 9578) = 7,86 F(3; 9814) = 4,54
p = 0,0001 p = 0,0035

Iskolai végzettségd, f χ2(15) = 155,61 χ2(15) = 179,15
p = 0,0001 p = 0,0001
N = 4 938 N = 5 078

a Háztartáslétszám, gyermekszám (háztartásszintû minta); életkor (egyéni minta); iskolai végzettség (egyéni
minta, 14+ éves, nem tanuló népesség).
b Kategóriák: (1) romák többségben, (2) romák és nem romák vegyesen, (3) nem romák többségben, (4) nin-
csenek romák.
c Kategóriák: (1) slumos, (2) szegényes, de rendezett, (3) átlagos (4) jobb az átlagosnál.
d Kategóriák: (1) 0 osztály, (2) 1�7 osztály, (3) 8 osztály, (4) szakmunkásképzõ, (5) középiskola, (6) felsõfok.
e Egyszempontos varianciaanalízis (F-próba).
f Pearson-féle asszociációs mérõszám (χ 2-próba).

legfontosabb társadalmi indikátorok közé tartoznak. Minthogy a meghiúsult esetekrõl
rendelkezésünkre álló információk közvetve e fontos társadalmi indikátorokról is felvi-
lágosítást adnak, a sikeres és sikertelen36 kikérdezések összevetése e kontrollváltozók
alapján valóban releváns tesztje annak, hogy végleges mintánk torzult-e a meghiúsulá-
sok és pótlások következtében eredeti � reprezentatív � mintánkhoz képest. A teszt
eredményei a 11.16. táblázatban találhatók.

A meghiúsult és a sikeres kikérdezések összehasonlítását a kérdéses kontrollváltozók
szerint elvégzett homogenitásvizsgálatok (χ2-próbák) segítségével végeztük el. A
nullhipotézis az, hogy a két sokaság belsõ összetétele a kontrollváltozók szerint statisz-
tikailag nem különbözik egymástól. A próba eredményei szerint37 a nullhipotézis nem
vethetõ el: mivel a sikeres és sikertelen kikérdezések belsõ összetétele nem különbözik
szignifikánsan egymástól, a fentiekben vázolt érvelés alapján megállapíthatjuk: nincs
okunk azt feltételezni, hogy valamilyen szisztematikus hiba révén a pótlások következté-
ben mintánk torzult volna.

36 Minthogy az elsõdleges és másodlagos meghiúsulások tulajdonságaikat tekintve, statisztikailag nem
különböztethetõk meg egymástól (lásd 11.13. táblázat és 31. lábjegyzet), ezért ennél a tesztnél vala-
mennyi meghiúsult esetet figyelembe vettük.

37 A környéken lakó roma családok aránya: χ2(3) = 6,25 (p=0,1). A környék ökológiai állapota: χ2(3)
= 2,26 (p=0,5). A zárójelben a két megoszlás azonosságára vonatkozó nullhipotézis elvetésével járó
tévedés valószínûsége található.
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AZ ÖSSZEÍRÁSBÓL KIMARADT HÁZTARTÁSOK PROBLÉMÁJA: β, εp, δp PARAMÉTEREK BECSLÉSE. A min-
tavételi torzítások legnagyobb problémáját az összeírásból kimaradt háztartások jelen-
tik. A dolog természetébõl adódóan itt áll rendelkezésünkre a legkevesebb információ a
hiba nagyságának felmérésére. Mindazonáltal ez nem jelenti azt, hogy ne lennének
bizonyos támpontjaink ahhoz, hogy az összeírás hiányosságaiból adódó torzítások mér-
tékét megbecsüljük. Az összeírás hiányosságaiból adódó torzítások problémáját két té-
nyezõre bontjuk: 1. a háztartási szintû összeírás hibájára (ezt operacionalizáltuk β és εp

paraméterek szorzatával), valamint 2. az összeírásból kimaradt, illetve az összeírásba
bekerült háztartások átlagos háztartáslétszámának eltérésére (ezt operacionalizáltuk δp

paraméter segítségével). A három paraméter szorzata (βεpδp) adja meg a népességbecs-
léshez szükséges egyéni szintû összeírási hiba relatív mértékét.

1. A háztartási szintû összeírás hibájának becslésekor természetesen nem kerülhe-
tünk el bizonyos ad hoc feltevéseket. Mi mégis arra törekedtünk, hogy az adatfelvétel
során felhalmozódott információk számításba vételével a minimálisra szorítsuk az ilyen
feltevések önkényességét. Mivel a háztartási szintû összeírás relatív hibája minden bi-
zonnyal a községek esetében a legkisebb,38 abból indultunk ki, hogy a legkevésbé önké-

11.16. táblázat
A meghiúsult és a sikeres kikérdezések megoszlása a környéken lakó romák aránya
és a környék állapota szerint

Az összes meghiúsulás Az elkészült kérdõívek

Megnevezés megoszlása megoszlása

gyakoriság megoszlás (%) gyakoriság megoszlás (%)

A környéken lakó romák aránya*
Romák többségben 121 26,2 613 28,5
Vegyes 117 25,3 624 29,1
Nem romák többségben 179 38,8 711 33,1
Nincsenek romák 45 9,7 199 9,3

Összesen 462 100,0 2147 100,0

A környék állapota**
Slumos 98 20,0 487 22,1
Szegényes, de rendezett 150 30,5 702 31,9
Átlagos 212 43,2 892 40,5
Jobb az átlagosnál 31 6,3 121 5,5

Összesen 491 100,0 2202 100,0

* A meghiúsult kikérdezések közül 88 esetben (16,0 százalék), az elkészült kérdõívek közül 75 esetben
(3,4 százalék) hiányzik az információ.
** A meghiúsult kikérdezések közül 59 esetben (10,7 százalék), az elkészült kérdõívek közül 20 esetben
(0,9 százalék) hiányzik az információ

38 Minthogy a falusias településeken az emberi kapcsolatok kevésbé anonimak, mint a nagyobb városok
hasonló lélekszámú körzeteiben, ezért a lakosság számától függetlenül is igaz, hogy falun viszonylag
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nyesen akkor járunk el, ha a községi településkategória esetében élünk ilyen jellegû
feltevésekkel, és a községek esetében feltételezett hibaparaméter százalékában becsüljük
meg � más, tartalmi információkra támaszkodva � a háztartási szintû összeírás hibájá-
nak mértékét a többi településtípus esetében. A feladat megoldása tehát kétfajta paraméter
� a községi (p = 5) összeírási hiba relatív nagyságát kifejezõ β paraméter (β = N5

b / N5
a)

és a településtípus-specifikus arányossági tényezõk (εp) � becslését követeli meg.
A községi összeírási hiba relatív mértékére nézve három alternatív feltételezéssel

élünk: feltesszük, hogy a községi összeírásból kimaradt háztartások a sikeresen összeírt
háztartások számának nulla százalékát (β = 0,00), öt (β = 0,05), illetve 10 százalékát
(β = 0,10) képviselik. (A tökéletes összeírást feltételezõ β = 0 paraméterrel természe-
tesen nincs más célunk, minthogy segítségével alsó korlátot adjunk a népességszám
pontbecsléseinek.) A 11.17. táblázat segítségével megmutatjuk, hogy a községi össze-
írási hiba paraméterére adott 5, illetve 10 százalékos feltételezett értékek nem légbõl
kapottak: jó okunk van azt feltételezni, hogy a szóban forgó hiba mértéke nagyjából a
megadott értékek környezetében lehet.

A 11.17. táblázatban népességszám szerint tovább bontottuk a községi települések
kategóriáját annak érdekében, hogy képet alkothassunk az összeírók elõtt álló keresési
probléma méreteirõl. Az összeírás sikeressége két dolgon múlott: egyrészt azon, hogy egy
adott községben mekkora sokaságon belül kellett az összeíróknak a minta alapjául szolgáló

könnyen � vagy legalábbis a nagyvárosokhoz képest könnyebben � azonosítható egy, a többségi társa-
dalom által megkülönböztetett kisebbség.

11.17. táblázat
A községekben összeírt háztartások száma, illetve megoszlása a községek népességszáma szerint és a
községi hibaszázalékok alternatív értékei

A közsé- Az összeírásból kimaradt,
Az összeírt gekben la- illetve az összeírt cigány

Méretkategória cigány háztartások kó összes háztartások arányának

(lakosság, fõ) háztartás feltételezett értékei

összes megosz- községi átlagos 1. 2. 3.
száma lása (%) átlagac számaa, c

változat változat változat

10 000�1 999 2 383 25,4 12 176 0,00 0,00 0,00
1 000�1 999 2 821 30,1 41 508 0,00 0,00 0,05
2 000�4 999 3 045 32,5 60 1 006 0,00 0,05 0,10
5 000�9 999 1 012 10,8 63 2 339 0,00 0,10 0,20

10 000� 122 1,3 31 4 805 0,00 0,20 0,30
Községek együtt 9 383 100,0 28 492 0,00 0,030 b 0,073 b

a Forrás: 1990. évi népszámlálás 3. kötet. Összefoglaló adatok. Budapest, KSH, 1992. 246�247. és 252�
253. old.
b Az aggregált értékeket úgy számítottuk ki, hogy a feltételezett községi hibaszázalékok népességkategóriák
szerinti értékeit az összeírt háztartások népességkategóriák szerinti megoszlásával (2. oszlop) súlyozva átla-
goltuk.
c Egész értékekre kerekítve.
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háztartásokat megtalálniuk, másrészt pedig azon, hogy milyen arányban szerepelnek min-
tánkban a nagyobb (bonyolultabb összeírási feladatot jelentõ), illetve a kisebb (egyszerûbb
összeírási feladatot jelentõ) községek. A községtípusonkénti átlagos háztartásszám � ami
gyakorlatilag egybeesik a lakások átlagos számával � alapvetõen befolyásolta az összeírás
sikerességét, hiszen a község méretétõl függ, mennyire megbízhatók az összeírók által hasz-
nált információforrások.39 Minél kisebb egy falusi település, annál inkább ismerik egymást
az ott lakó emberek, s annál könnyebb megtalálni az összeírandó háztartásokat.

Ami a községi összeírási hibák empirikus értékeit illeti, a következõ feltételezésekkel
éltünk. Közepes mértékû hibának tekintettük azt az esetet, ha a közepes méretû (2000�
5000 fõs) falvakban az összeírásból kimaradt háztartások az összeírt cigány háztartások
5 százalékát teszik ki; továbbá ha a nagyközségekben (az 5000�10 000 fõs, illetve a
10 000 fõnél nagyobb lélekszámú falvakban) a szóban forgó számbavételi hiba 10, illet-
ve 20 százalékot képvisel. Ez utóbbi településeken természetesen nehezebb dolguk volt,
az összeíróknak. Itt 2300, illetve 4800 háztartás közül kellett megtalálniuk nagyságren-
dileg mintegy 60, illetve 30 roma háztartást, szemben a közepes méretû falvakkal, ahol
a feladat az volt, hogy nagyjából 1000 háztartás közül válasszanak ki átlagosan 60
cigány háztartást.40 Közepes mértékû hiba esetén feltételeztük, hogy a kistelepüléseken
(a 2000 fõnél nem nagyobb lélekszámú falvakban) az összeírók tökéletes (nulla hibaszá-
zalékos) munkát végeztek. Nagymértékû hibának tekintettük azt az esetet, ha az össze-
írásból kimaradt, illetve az összeírásba bekerült háztartások aránya az ezer fõnél na-
gyobb lélekszámú négy méretkategóriában rendre 5, 10, 20, 30 százalékot képvisel. Az
ezer lakosnál kisebb népességû (nagyjából 200 háztartást tartalmazó) aprófalvaknál itt is
tökéletes számbavételt feltételeztünk. Ha az összeírási hiba feltételezett mértékeit az
összeírt cigány háztartások községi méretkategória szerinti megoszlásával súlyozva át-
lagoljuk, akkor a községi településkategória egészére közepes mértékû hibák esetén 3
százalékos, nagy mértékû hibák esetén pedig 7,3 százalékos paraméterértéket kapunk.
A községi összeírási hiba paraméterére feltételezett β = 0,05, illetve β = 0,10 értéke-
ink nagyjából összeegyeztethetõnek tûnnek a fenti számítások eredményeivel.

Ami a településtípus-specifikus arányossági tényezõk (εp) becslését illeti, a követke-
zõképpen jártunk el. Abból indultunk ki, hogy az összeírók munkájuk elvégzése során
három fajta hibát követhettek el: egyrészt cigány háztartásként összeírhattak olyan ház-
tartásokat, amelyekrõl � ha bekerültek mintába � a kérdezés során kiderült, hogy volta-
képpen nem cigány háztartások (c típusú hiba);41 másrészt az összeíró ívekre vezethet-
tek olyan címeket, amelyek � ha bekerültek a mintába � pontatlannak vagy egyenesen
használhatatlannak bizonyultak (a2 típusú hiba);42 harmadrészt pedig hiányosan írhatták
össze a körzetükben élõ cigány háztartásokat (b típusú hiba). Mivel az utóbbi hibaforrás

39 Az összeírók számára elõírtuk, hogy mely intézményeket kell a címlisták összeállítása érdekében fel-
keresniük. Ezen intézmények felsorolását lásd a 11.14. táblázatban.

40 Hogy a nagyságrendeket jobban érzékelhessük, a szövegben a teljes népességre vonatkozó átlagos
háztartásszámokat százra, a cigány népességre vonatkozó átlagos háztartásszámokat tízre kerekítettük.
A pontos számadatok a 11.17. táblázat 3�4. oszlopában találhatók meg.

41 Ilyen jellegû hibákról esett szó a 423�424. oldalakon.
42 Ilyen jellegû hibákról esett szó a 424�426. oldalakon.
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nagyságáról nincsenek, az elõbbi kettõrõl pedig vannak információink, kézenfekvõnek
tûnik, hogy õket használjuk a harmadik típusú torzító tényezõ relatív nagyságának becs-
lésére. Ezt annál is inkább megtehetjük, mivel az összeírási hibák településtípus szerinti
eltérései mindhárom típus esetében azonos okokra vezethetõk vissza: a vizsgálati terep
nehézségében, illetve az összeírók terepismeretében és lelkiismeretességében mutatko-
zó különbségekre. Aligha gondolhatjuk, hogy ha valahol kiugróan magas vagy alacsony
volt a mintába tévedésbõl bekerült nem cigány háztartások, illetve a cím- és elérési
problémák következtében meghiúsult kikérdezések (vagyis a használhatatlan címek)
száma, ott másként alakulhatott az összeírásból kihagyott háztartások relatív száma.
Ezekre a megfontolásokra támaszkodva állítottuk össze a 11.18. táblázatot.

11.18. táblázat
εp paraméter becsült értékei

A mintába tévesen A cím- és elérési problémák
bekerült nem cigány miatt bekövetkezett
háztartások aránya meghiúsulások aránya
a mintabeli cigány a mintabeli cigány εp paraméter

Településtípus háztartások háztartások
számához viszonyítva számához viszonyítva

százalék* index*** százalék** index*** [(2) + (4)] / 2
(1) (2) (3) (4) (5)

Budapest 1,65 2,80 15,9 2,61 2,71
Miskolc 3,23 5,47 25,0 4,10 4,79
Megyeszékhely 1,89 3,20 27,7 4,54 3,87
Egyéb város 0,27 0,46 9,4 1,54 1,00
Község 0,59 1,00 6,1 1,00 1,00

*** Lásd a 11.12. táblázat 4. oszlopát!
*** Lásd a 11.14. táblázat 4. oszlopát!
*** A községi településtípushoz tartozó százalékos értéket egységnyinek tekintve.

A táblázat elsõ és harmadik oszlopában megismételtük � a 11.12. és 11.14. táblázat
alapján � a tévedésbõl mintába került nem cigány háztartások, illetve a cím- és elérési
problémák miatt meghiúsult kikérdezések relatív elõfordulását tükrözõ mutatókat. Hogy
a mutatók nagyságrendjébõl adódó különbségeket kiküszöböljük, indexeket képeztünk
belõlük oly módon, hogy a községi hiba mértékét mindkét esetben egységnyinek tekin-
tettük. (εp ugyanis a községi β hibaparaméter százalékában adja meg az összeírási hiba
mértékét.) Végül a két index értékeit átlagolva becsültük meg az egyes településtípusok-
hoz tartozó εp arányossági tényezõk értékét.

Az εp értékeirõl tartalmi szempontból a következõket mondhatjuk. Az összeírási hiba
nagysága a községek és a kisvárosok esetében (meglepõ módon) azonos mértékûnek
bizonyult. A városok esetében � a várakozásnak megfelelõen � 2,5�4,5-szer nagyobb
hibákat kaptunk, mint a referenciának tekintett községi településkategóriában. Meglepõ
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eredmény viszont a hibatényezõ viszonylag alacsony budapesti értéke. Ez az arányta-
lanság minden bizonnyal vizsgálatunknak arra a már többször hivatkozott tulajdonságá-
ra vezethetõ vissza, hogy a budapesti összeírást egy különösen jó terepismerettel rendel-
kezõ és a vizsgálat céljainak igen elkötelezett emberek (az adott kerületekben dolgozó
szociális munkások) végezték.

2. Az összeírási hibák másik komponensét az összeírásból kimaradt, illetve az össze-
írásba bekerült háztartások átlagos méretének hányadosát mérõ δp paraméter képviseli.
E hibatényezõ számszerû becsléséhez meg kell elõlegeznünk a következõ pont � az
iskolastatisztikákon alapuló mintaellenõrzés � legfontosabb eredményét. Az ellenõrzés
során településtípusonként összevetjük egymással a Mûvelõdési Minisztérium általános
iskolás cigány gyermekek számára vonatkozó, teljes körû adatát a mintánkból becsült
megfelelõ adatokkal, s ily módon a rendelkezésre álló legjobb (elméleti) adatra támasz-
kodva, ellenõrizzük adatainkat. Ami a szóban forgó eredményt illeti, az így hangzik: ha
azzal a feltételezéssel élünk, hogy az összeírás során sikerült hiánytalanul számba ven-
nünk az országban élõ általános iskolás cigány gyerekeket, és a mintavétel során elkö-
vetett hibák közül csak a τp és γp paraméterek által megjelenített torzításokat korrigáljuk
az általános iskolás gyerekek számára vonatkozó teljes körû becslések formuláiban [lásd
415. old. (11)-es képlet], akkor olyan számszerû értékekhez jutunk, amelyek statiszti-
kailag nem különböztethetõk meg a Mûvelõdési Minisztérium teljes körû adataitól. A teszt
igazolta feltételezésünket: az általános iskolások számának becslése során jogosan tekin-
tettünk el a hiányos összeírás problémájától. Joggal feltehetjük tehát, hogy maradéktala-
nul sikerült számba vennünk az általános iskolásokat nevelõ családokat. Ha pedig így áll
a helyzet, akkor abból két dolog is következik: az általános iskolás gyerekek számának
becslésekor δ hibatényezõ értéke nulla (δp

X = 0);43 a teljes népességszám becslésekor
pedig az összeírásból kimaradt háztartások között csak olyan háztartások elõfordulására
számíthatunk, ahol nem élnek általános iskolás gyerekek. Az összeírásból kimaradt
háztartások átlagos háztartáslétszámának mérésekor tehát csak az általános iskolás gye-
rekeket nem nevelõ családokat kell számításba vennünk. Mivel azonban az összeírásból
kimaradt, általános iskolás gyermekeket nem nevelõ családok átlagos háztartáslétszáma

)( 0
bY  nem ismert, ezt az értéket csak a mintába bekerült, általános iskolás gyermekeket

nem nevelõ családok átlagos háztartáslétszámával )( 0
aY  közelíthetjük. δp

Y számítása így
az alábbi formára egyszerûsödik44 (δp paraméterek becsült értékeit a 11.19. táblázat
tartalmazza):

.00
a

a

a

b

a

b
Y

Y
Y

Y
Y

Y
Y ≈==δ

43 Ha ugyanis az összeírásból nem maradtak ki általános iskolás gyermekeket nevelõ családok, akkor az
egy háztartásra átlagosan jutó általános iskolás gyermekszám az összeírásból kimaradt háztartások
esetében is nulla, így tehát a megfelelõ δ paraméter értéke is nulla.

44 1-es alsó indexszel jelölve az általános iskolás gyerekeket nevelõ, 0-ás alsó indexszel pedig az általá-
nos iskolás gyermekeket nem nevelõ családokat, s az egyszerûség kedvéért elhagyva a településtípusra
utaló p alsó indexet.
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11.19. táblázat
A δp paraméter becsült értékei

δp paraméter
Településtípus a teljes cigány népesség az általános iskolás cigány tanulók

becslésében (δp
Y) számának becslésében (δp

X)

Budapest 0,8276 0,0000
Miskolc 0,7881 0,0000
Megyeszékhely 0,7432 0,0000
Egyéb város 0,7581 0,0000
Község 0,7936 0,0000

A β, εp és δp paraméterek segítségével meghatározhatjuk a településtípusonkénti össze-
írási hiba százalékos értékét, amely azt mutatja meg, hogy az adott településtípusban élõ
teljes cigány népesség hány százalékát teszik ki az összeírásból kimaradtak. A 11.20.
táblázatban ezeket az adatokat közöljük. Természetesen e paraméterértékeket is beépít-
jük a magyarországi cigány népesség nagyságát becslõ formuláinkba. Mielõtt azonban a
népességbecslésre sort kerítenénk, külsõ adatforrások alapján is ellenõriznünk kell min-
tánk megbízhatóságát.

11.20. táblázat
Összeírási hibaszázalékok – az összeírásból kimaradt cigány népesség aránya az adott településtípusban
élõ teljes cigány népesség százalékában*

Az összeírásból kimaradt, illetve az összeírt községi

Településtípus cigány háztartások feltételezett aránya

β = 0,00 β = 0,05 β = 0,10

Budapest 0,0 10,1 18,3
Miskolc 0,0 15,9 27,4
Megyeszékhely 0,0 12,6 22,3
Egyéb város 0,0 3,7 7,0
Község 0,0 3,8 7,3
Országosan** 0,0 5,3 10,1

** Összeírási hibaszázalék .
1

100
pp

pp

δβε
δβε

+
×=

A β-n kívüli adatok forrása a 11.18. táblázat 5. oszlopa (εp), illetve a 11.19. táblázat 1. oszlopa (δp).
** A megfelelõ oszlop adatai az adott β paraméterhez tartozó kétfajta (közvetlen és közvetett) népességbecs-
lés átlagának településtípus szerinti megoszlásával súlyozva.
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A minta ellenõrzése külsõ adatforrás alapján – az általános iskolások száma

A soron következõ két pontban megpróbáljuk adatfelvételünk megbízhatóságát egy ob-
jektívnek tekinthetõ külsõ adatforráson is lemérni. Ez nem más, mint a Mûvelõdésügyi
Minisztérium már többször említett iskolastatisztikái. Mindenekelõtt részletesebben is
be kell mutatnunk ezeket. A Mûvelõdésügyi Minisztérium az ötvenes évek végétõl ve-
zet évenkénti iskolaszintû nyilvántartást az ország valamennyi oktatási intézményérõl
(általános iskolájáról, közép-, illetve felsõfokú oktatási intézményérõl). Ezekben az év-
rõl évre megismétlõdõ iskolaszintû adatfelvételekben az 1957/58. tanévtõl kezdve több-
kevesebb rendszerességgel, 1980/81-tõl pedig rendszeresen szerepel az egyes évfolya-
mokon tanuló cigány gyermekek számára vonatkozó kérdés. Az aggregált iskolastatisz-
tikák alapjául szolgáló kérdésre mindig az adott iskola megfelelõ osztályát tanító tanár
(osztályfõnök) válaszolt, mégpedig ugyanazon szociológiai jellegû kritérium alapján,
amit 1993. évi cigányfelvétel is alkalmazott: �cigány az, akit a nem cigány környezet
cigánynak tekint�. Az iskolastatisztikákban is ez az elv érvényesült: cigány tanulónak
minõsült az a diák, akit osztályfõnöke a gyermek, illetve családjának ismerete alapján
annak tekintett. Ezeket az információkat aggregálták azután elõször iskolaszintû adatok-
ká (a kérdõíveket iskolaszinten töltötték ki), majd pedig további aggregáció útján ezek-
bõl készültek el az országos szintû iskolastatisztikai adatok. Minthogy az iskolastatiszti-
kák alapjául szolgáló kérdõíveket mindig az adott tanév októberében töltötték ki, a
cigány etnikai hovatartozásra vonatkozó kérdést olyan tanárok válaszolták meg, akik az
elsõ osztályosok esetében legalább egy hónapja, a többiek esetében egy vagy több év óta
ismerték õket és családjaikat. Nyilvánvaló tehát, hogy a hasonló kritériumot alkalmazó
szociológiai jellegû adatfelvételekkel összevetve � ahol a kérdezõbiztosok csak alkalom-
szerûen, a megkérdezés idõtartamára állnak kapcsolatban a megkérdezettekkel � az
iskolastatisztikák adatai megbízhatóbban mérik a fenti kritériumnak megfelelõ cigány
etnikai hovatartozást. Az iskolastatisztikák további elõnyõs tulajdonsága az, hogy teljes
körûek: azáltal, hogy lefedik az adott oktatási intézménytípus valamennyi iskoláját, az
adott iskolába járó korosztályok egészét teljes körûen jellemzik. Minthogy a cigányság
esetében az ily módon vezetett iskolastatisztikák jelentik a rendelkezésünkre álló egyet-
len, viszonylag megbízható, teljes körû adatbázist, egy reprezentativitásra törekvõ adat-
felvételtõl elvárható, hogy összhangban legyen vele.

A szóban forgó iskolastatisztikák mindenkori évfolyamszintû aggregált országos adatai
rendelkezésünkre állnak az általános iskolákról az 1970/71-es tanévtõl az 1992/93. tan-
évig � néhány év kivételével (1971/72, 1972/73, 1975/76, 1978/79, 1979/80) � folya-
matosan, a szakmunkásképzõk és szakiskolák esetében az 1980/81. tanévtõl, a gimnázi-
umok, szakközépiskolák és technikumok esetében pedig az 1979/80. tanévtõl egészen
az 1992/93. tanévig. Az egyetemre felvett cigány tanulókról nem készültek statisztikák.
A reprezentatívnak tekintett adatfelvételek gyermekszám, illetve iskolai végzettség ada-
tainak megbízhatóságát tehát van min lemérnünk. Jelen alfejezetben az általános isko-
lákra vonatkozó adatok megbízhatóságát teszteljük,45 majd a következõ alfejezetben sort
kerítünk az iskolai végzettség adatok ellenõrzésére is.

45 A Szociológiai Intézet cigányfelvétele ugyan az 1993/94. tanév ideje alatt folyt, ekkorra azonban
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A megbízhatósági próba elvégzése elõtt még egy problémáról szólnunk kell. A 11.21.
táblázat alapján világosan látható, hogy mintánkban az általános iskolások között alul
vannak reprezentálva a fogyatékosokat ellátó (�kisegítõ�) intézetekbe, illetve osztá-
lyokba járó gyerekek. Ez a tény minden valószínûség szerint nem a minta torzulásából,
hanem az adatok megbízhatóságából és kérdezéstechnikai problémákból fakad. A kise-
gítõ iskolára vonatkozó kérdés ugyanis meglehetõsen kényes. Ráadásul ha valaki ugyan-
azon iskola egyik osztályából a másikba történõ áthelyezés révén kerül �kisegítõ� osz-
tályba, a család számára a képzés eltérõ jellege nem is feltétlenül tudatosul. A kérdõív-
ben a �normál� iskola �normál� osztálya, fogyatékosok osztálya és a fogyatékosok
iskolája hármas megkülönböztetés helyett a �normál�, illetve �fogyatékos� oktatás
megkülönböztetés szerepelt, így valószínûleg a fogyatékosok osztályaiba járók helyte-
len besorolása okozza az alulreprezentációt.

11.21. táblázat
A normál általános iskolába, illetve fogyatékosokat ellátó osztályba/iskolába járó cigány tanulók száma
a mintánk és a Mûvelõdési Minisztérium 1992/93. tanévi adatai alapján

Normál Fogyatékosokat Normál

Sokaság/minta
általános ellátó iskolába

Összesen
általános

iskolába járók vagy osztályba iskolába járók
száma (fõ) járók száma (fõ) aránya (%)

A budapesti:
teljes sokaságban 6 730 1 133 7 863 85,6
mintában 304 31 335 90,7

A Budapesten kívüli:
teljes sokaságban 67 511 12 808 80 319 84,1
mintában 1 452 199 1 651 87,9

Az országos:
teljes sokaságban 74 241 13 941 88 182 84,2
mintában 1 756 230 1 986 88,4

Minthogy azonban a Mûvelõdési Minisztériumban iskolai szinten nem õrzik meg a
fogyatékos osztályok és intézetek adatait (csak megyei összesítõk hozzáférhetõk), a
probléma legegyszerûbbnek tûnõ megoldása helyett � ez a két csoport adott településtí-
pusokon belüli összevonása lenne � Budapest kivételével meglehetõs bizonytalanságban
kell maradnunk. A településtípusonkénti becslést így csak a �normál� általános iskolák
�normál� osztályaiba járó cigány tanulókra végezzük el, és ezt a becslést korrigáljuk a
felülreprezentáció mértékével. Ehhez természetesen fel kell tennünk, hogy a �normál�
iskolások felülreprezentációja mindenütt hasonló mértékû, a településtípusonkénti becs-

megszûnt a cigány�nem cigány minõsítés az általános iskolai adatfelvételben, ezért az összevetéskor
kénytelenek vagyunk egy évvel korábbi adatokat használni. Az általános iskolás cigány gyerekek
adataiból készített országos idõsorok utolsó éveiben olyan változások történtek a tanulók összlétszámá-
ban, hogy az idõsor egészére illeszkedõ trendbõl történõ becslés legalább annyira félrevezetõ lenne,
mint az egy évvel korábbi adat használata.
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léshez azonban más út nem járható. Az alkalmazott eljárás azonban természetesen csak
a településtípusonkénti megoszlást torzíthatja, az országos becslést nem.

Az adatok összehasonlítása oly módon történik, hogy mintánk alapján megbecsüljük
az általános iskolások településtípusonkénti számát és a becslések varianciáját, majd az
így kapott értékeket egymintás t-próbák segítségével összehasonlítjuk a megfelelõ teljes
körû (minisztériumi) adatokkal. A pontbecsléseket a 415. oldalon szereplõ (11) képlet,
a becslések varianciájának becslését pedig (13), illetve (13′) formula alapján végezzük
el. A becslések során felhasznált paraméterek a 419�434. oldalakon becsült értékeket
veszik fel. A pontbecslések értékét, a teljes körû minisztériumi adatokat és a próbák
eredményeit a 11.22. táblázatban láthatjuk.

11.22. táblázat
Az általános iskolás cigány tanulók száma településtípusonként: a mintából származó pontbecslés
és a teljes körû minisztériumi adat közti egymintás t-próbák eredményei

Településtípus
A cigány tanulók száma (fõ)

|t|-érték p-érték
pontbecslés teljes körû adat

Budapest 7 469 6 730 1,03 0,3030
Miskolc 2 168 1 818 0,48 0,6312
Megyeszékhelyek 6 448 6 257 0,22 0,8258
Egyéb városok 14 828 17 084 1,23 0,2186
Községek 41 367 42 352 0,35 0,7264

Összesen 72 320 74 241 0,53 0,5962

A közölt próbák egyetlen településtípusban sem találtak statisztikailag szignifikáns
eltérést a minta alapján történt becslések és a független forrás adatai között.46 Más
megfontolások alapján azonban erõs kételyek merülnek fel az egyik alminta megbízha-
tóságát illetõen. A miskolci háztartásokban ugyanis kirívóan magas az általános iskolá-
sok száma (átlagosan 1,40 fõ, szemben a budapesti 0,82, a megyeszékhelyeken mért
0,86 és az országos 0,75 fõs átlaggal). Így Miskolcon a sokgyermekes családok a minta
egészéhez képest igen erõsen fölülreprezentáltak. A torzulást valószínûleg a háztartás-
szintû mintavétel b típusú hibája okozza: a célsokasághoz tartozó, ám a címek összeírá-
sakor kimaradt háztartások minden valószínûség szerint jelentõsen eltérnek a számba
vett, és így a mintavétel alapját képezõ háztartásoktól. Mivel a szóban forgó torzítást a
miskolci almintán belül egyéni és háztartási szinten nem tudjuk korrigálni, így miskolci

46 A táblázatban közölt p-értékek az elsõfajú hiba elkövetésének a valószínûségét mérik (H0: becslés =
elméleti adat), vagyis azt mutatják meg, hogy mekkora eséllyel tévednénk, ha azt állítanánk: a minta
nem a minisztériumi adatot becsüli. Az ország egészére vonatkozó becslést tekintve tehát 60 százalék
eséllyel tévednénk, ha azt mondanánk: a mintánkban szereplõ általános iskolások nem reprezentálják
az ország cigány általános iskolásait. Minthogy a statisztikusok 5�10 százalékos tévedési valószínûség
esetén már nem engedik meg a reprezentativitás elvetését, a tapasztalt 22�73 százalékos eltérések azt
jelzik: becsléseink kiállták a próbákat.
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almintánk � eredeti terveinktõl eltérõen � külön elemzésre nem tûnik alkalmasnak. A mis-
kolci alminta súlya mindamellett olyan kicsi (1,6 százalékos) az országosan reprezenta-
tív mintában, hogy az ország egészére kiterjedõ elemzéseket ez a torzítás érdemben nem
befolyásolhatja.

A 11.22. táblázat alapján elmondhatjuk: a különbözõ településtípusokra és az ország
egészére vonatkozó becsléseink mind igen jól közelítik a külsõ forrásból származó teljes
körû adatokat. A miskolci almintát külön elemzésre nem tartjuk alkalmasnak, azonban
a többi településtípus almintája és az országos minta kiállta a próbát. A vizsgált függet-
len forrás alapján tehát elmondhatjuk: a cigányvizsgálat mintája jól reprezentálja a
célsokaságot; így hipotézisvizsgálatokra és � a 411�434. oldalakon megadott kisebb
korrekciós tényezõk felhasználásával � becslésekre is alkalmas.

A minta ellenõrzése külsõ adatforrás alapján – iskolai végzettségre
vonatkozó adatok

A továbbiakban egy újabb oldalról vizsgáljuk meg mintánk megbízhatóságát. A Mûvelõdési
Minisztérium által gyûjtött országos iskolastatisztikai adatok ugyanis � mivel viszonylag
hosszú idõsor áll rendelkezésünkre � arra is alkalmasak, hogy a felnõtt cigány népesség
iskolai végzettség szerinti megoszlását ellenõrizzük velük. Az elgondolásunk az volt,
hogy az iskolastatisztikák éves adatai alapján � alkalmasan megválasztott hipotézisek
segítségével � megbecsüljük az adott évjáratból általános iskolát, szakmunkásképzõt,
illetve középiskolát (gimnáziumot, szakközépiskolát, technikumot) végzettek arányát,
majd e kiáramlási (flow) adatok és az ellenõrizni kívánt adatfelvételek koreloszlásainak
együttes figyelembevételével becslést adunk a szóban forgó iskolai végzettségû embe-
rek jelenlegi állományáról (stock). A mintabeli állomány adatainak természetesen nagy-
jából összhangban kell lenniük a kiáramlási adatok alapján becsült stock adatokkal.
Eljárásunkat pontosabban a következõ modell írja le.

A modell

Legyen Kij azon emberek száma, akik az i-edik évben szereztek valamilyen (K típusú)
iskolai végzettséget, és életben vannak a j-edik ( j ≥ i ) évben, valamint legyen Nij

azoknak a száma, akik az i-edik évben töltötték be az ennek az iskolai végzettségnek az
eléréshez szükséges életkort (akár lett, akár nem lett ilyen iskolai végzettségük), és a
j-edik évben is életben vannak. Továbbá, legyen K.j azoknak a K típusú iskolai végzett-
séget szerzett embereknek a száma, akik életben vannak a j-edik évben, N.j pedig legyen
a j-edik évben élõ teljes populáció. A feladat az, hogy az adott iskolai végzettségi foko-
zatra nézve, az éves iskolai kiáramlási adatok, valamint a megfigyelés évének (a t-edik
évnek) a koreloszlása segítségével megbecsüljük a t-edik évben élõ népességen belül az
adott iskolai végzettséggel rendelkezõ emberek arányát (K.t / N.t).

Ha ismernénk azoknak az embereknek az arányát a t-edik idõpontban élõ teljes né-
pességen belül, akik rendre az i = 1, 2, �, t években szerezték meg az adott iskolai
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végzettségi fokozatot (Kit / N.t, i = 1, 2, �, t), akkor triviális módon elõállíthatnánk
ezen adatok felhasználásával a kívánt stock becslést. Ugyanis:
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Az egyenlet jobb oldalán szereplõ adatokat (az adott évben adott iskolatípust végzet-
tek közül jelenleg is élõk számát) azonban nem ismerjük. Tudjuk viszont egyfelõl az
aggregált iskolastatisztikai idõsorokból, hogy azok közül az emberek közül, akik életko-
ruknál fogva az i-edik évben szerezhették meg a vizsgált iskolai végzettséget (Nii), valójá-
ban hányan szerezték azt meg (Kii), másfelõl pedig az 1993. évi adatfelvételekbõl ismerjük
a jelenleg élõ népesség korcsoportok szerinti eloszlását (Nit / N.t, i = 1, 2, �, t). Azt állítjuk,
hogy e két hányados segítségével jó becslést adhatunk a (22)-es egyenlet jobboldalán
szereplõ összeg komponenseire, s így az egyenlet baloldalán szereplõ hányadosra is, az
alábbi módon:
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Ha ugyanis a (23) kifejezésben szereplõ összeg minden egyes tagját beszorozzuk Kit
 /Kit

hányadossal (vagyis: eggyel), akkor � a megfelelõ átrendezések elvégzése után � a (24)
formulát kapjuk:
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Jól látható, hogy a (24) egyenlet jobboldalán szereplõ összeg minden tagja úgy áll
elõ, hogy a (22) képlet jobboldalán szereplõ, elméletileg helyes, ám általunk ismeretlen
tagot a szögletes zárójelben levõ szorzótényezõvel módosítjuk. Kérdés, hogyan értel-
mezzük, és nagyságát tekintve mekkorára becsüljük ezt a torzító tényezõt?

A hányados értelmezése meglehetõsen egyértelmû: a számlálóban az i-edik korcso-
port t-edik idõpontbeli (t ≥ i) túlélési valószínûsége, a nevezõben pedig az i-edik korcso-
port vizsgált iskolai végzettséget elérõ részének t-edik idõpontbeli túlélési valószínûsége
szerepel. Ha a vizsgált iskolai végzettséget a szakmunkásképzõt, illetve középiskolát
végzettek kategóriájára konkretizáljuk, akkor megállapíthatjuk: a cigányok körében,
ahol erre az iskolai végzettségi fokozatra eljutott emberek képezik a �magasabb iskolai
végzettségûek� döntõ többségét, standard emberitõke-elméleti megfontolások47 és isko-
lai végzettség specifikus aggregált mortalitási48 adatok alapján is igen valószínû, hogy
egy adott korcsoport magasabb iskolai végzettségû tagjainak túlélési esélyei jobbak,
mint a � természetesen átlagos iskolai végzettségû � teljes korcsoporté. Így a szóban
forgó hányados empirikusan minden bizonnyal egy egynél kisebb szám lesz. Másfelõl
azt is figyelembe kell venni, hogy a szóban forgó torzító tényezõ nagysága a t-edik

47 Lásd pl. Grossman [1976].
48 Lásd pl. Orosz [1993], 238. o.
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idõpontbeli aktuális életkor függvénye is: minél alacsonyabb ez az életkor, annál való-
színûbb, hogy az iskolai végzettség várható életkort növelõ hatása még nem érvényesül.
Így a fiatalabb korcsoportok esetében a torzító tényezõ közel esik egyhez, vagyis a
torzítás is kicsi. Mivel azonban, minden empirikus tapasztalat szerint, a magasabb isko-
lai végzettségûek körében a fiatalabb korcsoportok erõsen fölülreprezentáltak � ez a
gazdasági fejlõdés egyenes következménye �, a torzítás mértéke ezért az összeg legna-
gyobb súlyú tagjainál a legkisebb, és a legkisebb súlyú (idõsebb) korcsoportjainál a
legnagyobb. A torzítás tehát összességében nem lehet túlságosan nagy. Ami a torzítás
irányát illeti, elmondhatjuk, hogy az ily módon becsült stock adat alacsonyabb lesz az
elméletileg helyes adatnál, de nem lesz sokkal alacsonyabb.

Amennyiben az általános iskolát végzettek számát próbáljuk megbecsülni, a vizsgált
hányadost még inkább használhatjuk nagyobb torzítás nélkül, hiszen a cigány népesség
iskolai végzettség szerinti mediánja éppen a befejezett 8 általános iskolai osztály (lásd a
11.23. táblázatot!). Az átlagos iskolai végzettségûek túlélési valószínûségét osztjuk te-
hát az átlagos túlélési valószínûséggel, a hányados így nem térhet el jelentõs mértékben
egytõl. Az általános iskolát végzettek számának becslésénél ettõl a torzító hatástól nyu-
godtan eltekinthetünk.

Mindezek következtében a (23) formulát � melynek mérését empirikusan képesek
vagyunk megoldani � jó közelítésként elfogadhatjuk az elméletileg helyes (22) kifejezés
becslésére. Vagyis:
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(25)

A modell számításai

A fenti eljárás gyakorlati megvalósításának lépései a következõk. Elsõ lépésben létre-
hozzuk a rendelkezésünkre álló abszolút számokból a megfelelõ iskolai kiáramlási ada-
tokat (Kii / Nii). A rendelkezésünkre álló adatok azonban a kiáramlási adatok elõállításá-
nak is korlátokat szabtak: a) az abszolút kiáramlási számokat csak a nappali tagozatos
iskolákra ismerjük; b) az adott iskolai fokozat elvégzéséhez szükséges életkort betöltõk
száma (Nii) helyett csak az adott kohorszból az általános iskola elsõ osztályába � megfe-
lelõ idõvel korábban � beiskolázottak számát ismerjük (ezt jelöljük Mii-vel); c) a szak-
munkásképzõt, illetve középiskolát végzett cigány gyerekek számáról csak a nyolcvanas
évtized elejétõl vannak folyamatosan adataink, az általános iskolás cigány gyerekek
számáról pedig csak az 1969/70. tanévtõl (néhány tanév esetében adathiányokkal).

Az a) problémát úgy oldottuk meg, hogy K típusú iskolai végzettséggel rendelkezõk
arányát a megfelelõ végzettséget nappali tagozaton szerzettek arányával mértük az el-
lenõrizni kívánt mintában is. A b) probléma megoldásaként az évenkénti kiáramlási
adatok nevezõjében az általános iskola elsõ osztályába beiskolázottak számát szerepel-
tettük. (A befejezett általános iskolai végzettségûek esetében 8 évvel, a végzett szak-
munkásképzõsök esetén a 11 évvel, a középiskolások esetében pedig a 12 évvel koráb-
ban beiskolázott általános iskolai elsõsök százalékában adtuk meg a mindenkori relatív
kiáramlási adatokat.) Minthogy a cigányság nem elhanyagolható része az általános isko-
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la egyetlen osztályát sem végzi el, ezeknek a kiáramlási arányoknak (Kii / Mii) a haszná-
lata nyilvánvalóan felülbecsüli a valós kiáramlási arányokat (Kii / Nii), és ezáltal felülbe-
csüli a flow adatokból becsült stock adatokat. Hogy flow adatokon nyugvó stock becslé-
sünknek ezzel a sajátosságával összhangban legyünk, az ellenõrizendõ stock adatokat is
a legalább egy iskolai osztályt végzett személyekre korlátoztuk. A (25) becslõfüggvény
ennek megfelelõen a következõ formulára módosul:
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A c) probléma megoldásaként a kiáramlási számítások eredményeit extrapolálnunk
kell azokra a tanévekre, melyekre vonatkozóan adathiány folytán nem álltak rendelke-
zésünkre megfigyelések. Ahol két megfigyelés közti év adatát kellett becsléssel pótolni,
ott lineáris interpolációt alkalmazunk, ahol pedig adatsorainkat az 1980 elõtti évekre
kellett meghosszabbítani (szakmunkásképzõ esetében csak a hatvanas évek elejéig),49 ott
az utolsó három, illetve öt egymást követõ megfigyelés átlagát vetítjük vissza a múltba.
Minthogy a magasabb iskolai végzettségû cigány emberek aránya az elmúlt negyven
évben, ha lassan is, de folyamatosan emelkedett,50 ez a megoldás némileg51 felfelé tor-
zítja becslésünket.

A relatív kiáramlási százalékok kiszámításakor kétféle becslési eljárást követünk. Az
egyikben változtatás nélkül magukat a nyers létszámadatokat fogadjuk el mérvadónak,
vagyis teljesen figyelmen kívül hagyjuk azt a nyilvánvaló tényt, hogy a túlkoros, illetve
évismétlõ általános iskolai elsõsök közül minden bizonnyal sokkal kisebb, a normálkorú
elsõsök közül pedig sokkal nagyobb eséllyel jutnak el a gyerekek a sikeresnek tekinthe-
tõ, szakmunkásképzõs, illetve középiskolai pályák végpontjaira. Ez az eljárás természe-
tesen csak a kiáramlási százalékok alsó becsléseként fogadható el. A másik eljárás során
egy ezzel éppen ellentétes elvet követünk: ott maximálisan figyelembe vesszük ezt a
tényezõt. A szóban forgó általános iskolai elsõs korosztályoknak csak a normálkorú
részét vesszük be a nevezõbe, a 11, illetve 12 évvel késõbb szakmunkásképzõt, illetve
középiskolát végzettek nyers adatait pedig változtatás nélkül szerepeltetjük a számláló-
ban. Ezzel azt feltételezzük, hogy az adott generációból a sikeres pályák végpontjaira
kizárólag normálkorú diákoknak sikerül eljutni. Ez az eljárás természetesen csak a ki-
áramlási százalékok felsõ becsléseként fogadható el. Az elméleti adat valahol az alsó és
fölsõ becslés között lehet.

További nehézséget jelent, hogy az általános iskolák elsõ osztályába beiskolázott
cigány gyerekek közül a normálkorúak arányára csak öt megfigyeléssel rendelkezünk
(1970/71., 1974/75., 1977/78., 1981/82. és 1985/86. tanév).52 A hiányzó adatokat

49 Mai értelemben vett szakmunkásképzõ tanintézmények csak a hatvanas évek óta léteznek.
50 Errõl tanúskodnak az 1971. és az 1993. évi cigányvizsgálatok korcsoportos iskolai végzettség adatai-

nak eltérései. Lásd Kemény [1976], 278. o. és Havas�Kemény [1995], 7. o.
51 A torzítás nem lehet túlságosan nagy, hiszen az ötven év fölötti korcsoportok esetében a súlyok értéke

(az ötéves korcsoportok aránya a legalább egy általános iskolai osztályt végzettek körén belül) kicsi.
52 Lásd Cigány tanulók [1971], [1978], [1982], [1986].
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lineáris interpoláció, illetve extrapoláció által becsült adatokkal töltjük ki: vagyis azt
feltételezzük, hogy a megfigyelések közti változások idõben egyenletesen mentek végbe.

Az ellenõrizni kívánt adatokat a 11.23. táblázatban foglaltuk össze. Minthogy isko-
latípusonkénti kiáramlási adatokból becsülünk stock adatot, ezért a kontrollálni kívánt
általános iskolai végzettségûek állományába kell tartozzon mindenki, aki legalább álta-
lános iskolai végzettséget szerzett (vagyis az is, akinek a legmagasabb iskolai végzettsé-
ge szakmunkásképzõ, szakközépiskola vagy felsõfok lett); ugyanígy, a kontrollálni kí-
vánt középiskolai végzettségûek állományába kell tartozzon mindenki, aki legalább
középiskolai végzettséget szerzett (vagyis az is, akinek a legmagasabb iskolai végzettsé-
ge az egyetemi vagy fõiskolai diploma lett).

11.23. táblázat
A felnõtt népesség megfelelõ csoportjainak legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlása
az 1993. évi cigányvizsgálat mintájában (százalék)

Nappali tagozaton végzettek eloszlása

Bármilyen tagozaton a legalább egy
Iskolai végzetség végzettek eloszlása a teljes felnõtt általános iskolai

a teljes népességen népességen belül osztályt végzett felnõtt
belül (százalék) (százalék) népességen belül

(százalék)

0 osztály 9,47 9,82 �
1�7 osztály 32,97 37,92 41,88
8 osztály 46,25 40,60 43,70
Szakmunkásképzõa 9,64 10,44 11,52
Középiskola 1,46 1,48 1,63
Felsõfokú 0,22 0,10 0,11

Összesen 100,00 100,00 100,00

Legalább 8 osztály 57,57 52,62 58,11
Szakmunkásképzõ 9,64 10,44 11,52
Legalább középiskola 1,68 1,58 1,74

a A szakiskolát végzetteket a 8 általános végzettségûekhez soroltuk, mivel róluk nincs kiáramlási adatunk.

A továbbiakban az iskolastatisztikák flow adataiból való stock becslés lépéseit követ-
jük nyomon. A becsléshez felhasznált cigány tanuló adatok két forrásból származnak.
Egyrészt a hetvenes és nyolcvanas években készült öt részletesebb iskolai adatfelvétel a
cigány gyerekekrõl (az 1970/71., 1974/75., 1977/78., 1981/82. és az 1985/86. tanév-
ben). Ezeknek az eredményeit a Mûvelõdésügyi Minisztérium belsõ kiadványokban
adta közre.53 Általános iskolai statisztikáink egy része, valamit a szóban forgó évek
normálkorú általános iskolai cigány tanulóinak részarányára vonatkozó adatok innen

53 Lásd: Cigány tanulók [1971], [1978], [1982], [1986].
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származnak. A nyolcvanas évek elejétõl folyamatosan meglevõ általános iskolai adato-
kat, valamint a középiskolákba és szakmunkásképzõkbe járó cigány gyerekek valamennyi
adatát a Mûvelõdési Minisztérium statisztikai osztálya bocsátotta rendelkezésünkre.

A 11.24. táblázat tartalmazza a nyers kiáramlási adatokat, melyeket úgy kaptunk
meg, hogy az adott évben általános iskolát, szakmunkásképzõt, illetve középiskolát
végzettek számát rendre elosztottuk a 8, 11, illetve 12 évvel korábban beiskolázott
általános iskolai elsõsök számával. Ez a fentebb említett alsó becslésnek felel meg.
A táblázatban a korév oszlopa mindkét esetben azt jelenti, hogy a cigányfelvétel idõ-
pontjában (1993) átlagosan hány éves lehetett az adott évben végzett egyén. Beiskolá-
zott elsõs adatok hiányában néhány év esetében nem tudjuk megadni a szóban forgó
kiáramlási rátát.

Az általános iskola elsõ osztályába járó normálkorú tanulók arányát � az eredeti és a
lineáris interpolációval becsült adatokat � a 11.25. táblázat tartalmazza. E táblázat má-
sodik oszlopának számaival kell módosítanunk a 11.24. táblázat adatait oly módon,
hogy az ott található számokat rendre elosztjuk a becsült normálkorú arány adatok 8,
11, illetve 12 évvel késleltetett értékével. Ezzel az abszolút kiáramlási adatokat a nor-
málkorú beiskolázottakra vetítjük, eredményül pedig a kiáramlási ráták felsõ becslésé-
hez jutunk. Az alsó és felsõ becslések eredményeit a 11.26. táblázatban foglaljuk össze.

11.24. táblázat
Nyers kiáramlási arányok (alsó becslések)

Általános iskola Szakmunkásképzõ Középiskola

A végzett-
korév

kiáramlási
korév

kiáramlási
korév

kiáramlási
ség éve

1993-ban
ráta

1993-ban
ráta

1993-ban
ráta

(százalék) (százalék) (százalék)

1992/93 15 43,24 18 6,15 19 0,79
1991/92 16 40,49 19 6,21 20 0,73
1990/91 17 40,53 20 7,80 21 �
1989/90 18 40,84 21 � 22 �
1988/89 19 40,91 22 � 23 0,82
1987/88 20 41,78 23 7,26 24 0,88
1986/87 21 � 24 6,71 25 �
1985/86 22 � 25 � 26 0,64
1984/85 23 37,58 26 7,20 27 0,94
1983/84 24 37,64 27 7,37 28 �
1982/83 25 � 28 � 29 �
1981/82 26 36,69 29 � 30 0,59
1980/81 27 36,93 30 � 31 0,64
1979/80 28 � 31 � 32 �
1978/79 29 � 32 � 33 �
1977/78 30 27,42 33 � 34 �
1976/77 31 25,17 34 � 35 �
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11.25. táblázat
A normálkorúak aránya az általános iskola elsõ osztályosainak körében (százalék)

Tanév
A normálkorúak aránya (%)

Tanév
A normálkorúak aránya (%)

tényadat* becslés** tényadat* becslés**

1969/70 � 41,82 1978/79 � 69,00
1970/71 43,90 43,90 1979/80 � 68,30
1971/72 � 45,97 1980/81 � 67,60
1972/73 � 48,05 1981/82 66,90 66,90
1973/74 � 50,12 1982/83 � 65,50
1974/75 52,20 52,20 1983/84 � 64,10
1975/76 � 58,03 1984/85 � 62,70
1976/77 � 63,87 1985/86 61,30 61,30
1977/78 69,70 69,70

** A tényadatok forrása: Cigány tanulók [1978] 14�16. o., [1986] 53. o.
** A tényadatok lineáris interpolációja, illetve extrapolációja.

11.26. táblázat
Kiáramlási ráták a szakmunkásképzõkbõl és a középiskolákból (az adott korosztály általános iskolás
elsõseinek százalékában)

Tanév
Általános iskola Szakmunkásképzõ Középiskola

alsó becslés felsõ becslés alsó becslés felsõ becslés alsó becslés felsõ becslés

1976/77 25,17 60,18 � � � �
1977/78 27,42 62,47 � � � �
1978/79 � � � � � �
1979/80 � � � � � �
1980/81 36,93 73,68 � � 0,64 1,53
1981/82 36,69 70,28 � � 0,59 1,34
1982/83 � � � � � �
1983/84 37,64 58,93 7,37 14,70 � �
1984/85 37,58 54,31 7,20 13,79 0,94 1,88
1985/86 � � � � 0,64 1,23
1986/87 � � 6,71 10,51 � �
1987/88 41,78 61,80 7,26 10,42 0,88 1,38
1988/89 40,91 61,16 � � 0,82 1,18
1989/90 40,84 62,36 � � � �
1990/91 40,53 63,23 7,80 11,54 � �
1991/92 40,49 64,57 6,21 9,28 0,73 1,08
1992/93 43,24 70,53 6,15 9,39 0,79 1,18

A következõ lépésben az adatoszlopok számait visszavetítjük az idõben, és a hiány-
zó adatokra is becsléseket adunk. Minthogy pontjainkra nem illeszkedik igazán sem
lineáris, sem másmilyen függvény, ezért úgy döntöttünk, hogy a véletlen ingadozások
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egyenetlenségeit kiegyenlítjük. A szakmunkásképzõt végzettek esetében ez úgy tör-
tént, hogy akik az 1991/92. és 1992/93. tanévben végeztek, azok e két év átlagos
értékét kapták meg; azok, akik az 1987/88. és 1990/91. tanévek között fejezték be
iskolájukat, e két tanév átlagát kapták meg, akik pedig a 1986/87. tanévben vagy
korábban végeztek, azok a maradék három érték átlagát. A középiskolát végzettek
esetében a következõ kiigazítással éltünk: azok, akik az 1988/89. tanév után végez-
tek, megkapták az 1988/89 tanév és a két utolsó érték átlagát; akik az 1983/84. és
1987/88. tanévek között végeztek, azok e két idõpont közti három megfigyelés átla-
gos értékét vették föl; akik pedig az 1982/83. tanév elõtt végeztek, megkapták az elsõ
két adat átlagát. Így kapott eredményeinket ezután ötéves korcsoportokra átlagoltuk,
a legutolsó ötéves korcsoportra számított adatunkat pedig visszavetítettük az idõben (a
szakmunkásképzõk esetében csak az 1993-ban ötvenévesek korcsoportjáig). A kor-
csoportok természetesen tökéletesen megfeleltethetõk az ötéves történelmi idõinter-
vallumoknak: az 1993-ban 20�24 éves korcsoport például megfelel az 1986/87 és
1990/91 között szakmunkásképzõt végzetteknek, illetve az 1987/88 és 1991/92 között
középiskolát végzetteknek. A 11.27. táblázatban foglaljuk össze flow becsléseink végsõ
eredményeit.

11.27. táblázat
Korcsoportonkénti átlagos kiáramlási ráták az általános iskolákból, a szakmunkásképzõkbõl
és a középiskolákból (az adott korosztály általános iskolás elsõseinek százalékában)

Korcsoport Általános iskola Szakmunkásképzõ Középiskola

(éves) alsó becslés felsõ becslés alsó becslés felsõ becslés alsó becslés felsõ becslés

15�19 41,20 64,37 6,18 9,34 0,78 1,15
20�24 39,09 58,35 7,44 11,38 0,79 1,22
25�29 36,81 71,98 7,09 13,00 0,78 1,49
30�34 26,30 61,33 7,09 13,00 0,62 1,43
35�39 26,30 61,33 7,09 13,00 0,62 1,43
40�44 26,30 61,33 7,09 13,00 0,62 1,43
45�49 26,30 61,33 7,09 13,00 0,62 1,43
50�54 26,30 61,33 � � 0,62 1,43
55�59 26,30 61,33 � � 0,62 1,43
60�64 26,30 61,33 � � 0,62 1,43
65�69 26,30 61,33 � � 0,62 1,43
70+ 26,30 61,33 � � 0,62 1,43

A becsült stock adatainkat végül úgy kapjuk meg, hogy a 11.27. táblázatban találha-
tó korcsoportos kiáramlási adatokat a legalább egy általános iskolai osztályt végzettek
megfelelõ módon definiált ötéves korcsoportjainak megoszlási viszonyszámaival sú-
lyozzuk. A szakmunkásképzõ iskolák kiáramlási adatait természetesen csak a 15�49
éves korcsoport megoszlási adataival kell súlyoznunk. A szóban forgó halmazok kor-
csoportok szerinti megoszlása a 11.28. táblázatban található.
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11.28. táblázat
A teljes felnõtt népesség, illetve a legalább egy általános iskolai osztályt végzett felnõttek
iskolai végzettség szerinti megoszlása az 1993. évi cigányvizsgálat mintájában (százalék)

A teljes felnõtt A legalább egy általános iskolai osztályt

Korcsoport népesség végzett felnõtt népesség

korcsoportok szerinti megoszlása (százalék)

15�19 14,94 16,18 18,14
20�24 14,63 15,90 17,83
25�29 12,59 13,52 15,16
30�34 14,08 14,98 16,79
35�39 12,87 13,29 14,90
40�44 9,40 9,47 10,62
45�49 6,06 5,86 6,57
50�54 4,55 3,82 �
55�59 3,83 2,47 �
60�64 2,81 1,67 �
65�69 2,37 1,79 �
70+ 1,87 1,05 �
Összesen 100,00 100,00 100,00

Becslési eljárásunk utolsó lépéseként a 11.27. táblázatban szereplõ korcsoportos
kiáramlási rátákat (a megfelelõ ötéves történelmi intervallumok kiáramlási rátáit) a ci-
gányvizsgálat korcsoport szerinti megoszlásaival (a 11.28. táblázat adataival) súlyoz-
zuk, s így az iskolastatisztikai flow adatokból alsó és felsõ stock értékeket becsülünk meg
a nyolc osztályt, a szakmunkásképzõt, illetve a középiskolát végzettek 1993. évi ará-
nyáról. A becslések eredményeit és az ellenõrzés tárgyát jelentõ, megfigyelt stock ada-
tokat a 11.29. táblázatban foglaljuk össze.

11.29. táblázat
A kiáramlási adatokból és a cigányvizsgálat mintájából becsült iskolai végzettség adatok összevetése

A legalább A szakmun- A legalább
nyolc osztályt kásképzõ iskolát középiskolát

Számítási eljárás végzett felnõttek aránya a legalább egy általános
iskolai osztályt végzett felnõttek számához

viszonyítva (százalék)

Alsó becslés
a kiáramlási adatok felhasználásával 32,17 6,99 0,69
Felsõ becslés
a kiáramlási adatok felhasználásával 62,79 12,05 1,36
Becslés
a cigányvizsgálat mintájából 58,11 11,52 1,74
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Megfogalmazhatjuk becslési eljárásunk eredményeit. Amint a 11.29. táblázatból ki-
tûnik, a cigányvizsgálat adatai a legalább nyolc osztályt, illetve a szakmunkásképzõt
végzettek esetében konzisztensek a kiáramlási adatok felhasználásával becsült arányok-
kal, � habár a legalább nyolc osztályt végzettek esetében csak igen széles intervallumot
tudunk megadni. Ami a magasabb iskolázottságúakat (a legalább középiskolai végzettek
arányát) illeti, elmondhatjuk: a cigányvizsgálat adata enyhén fölülbecsüli az iskolastatisz-
tikák alapján reálisnak tekinthetõ középiskolai végzettség adatot, de � számításba véve
becslési eljárásunk egyéb pontatlanságait � nagyjából kompatibilis vele. Összességében a
cigányvizsgálat mintája az iskolastatisztikák kiáramlási adatai alapján becsülhetõ iskolai
végzettség adatokkal összeegyeztethetõ; mintánk tehát � az országos iskolastatisztikai adatok-
kal való közvetlen összehasonlítás után � a közvetett ellenõrzés próbáját is kiállja.

A mintakorrekciók hatása a minta belsõ összetételére

Az 1993/94. évi cigányfelvétel mintájának megbízhatóságát taglaló fejezetünk végén
röviden megvizsgáljuk, hogy az eddigiekben bevezetett mintakorrekciók érvényesítése
milyen mértékben befolyásolná mintánk belsõ összetételét. A 415. oldalon szereplõ (11)
képlet foglalja magában a korrekció módszerét, a szükséges paraméterek értékeit pedig
a 417�434. oldalakról merítjük.

Elsõként a cigány háztartásokban élõ54 felnõtt népesség iskolai végzettség szerint
eloszlását becsüljük meg. A korrekció alapját képezõ változó (Y ) ez esetben a külön-
bözõ iskolázottságú felnõttek átlagos száma a háztartásokban. A mintából becsült ér-
tékeket behelyettesítve ypr értékébe, megkapjuk a különbözõ végzettségû személyek
országos számának becsült értékeit, melyekbõl kiszámíthatjuk a szóban forgó népes-
ség iskolai végzettség szerinti összetételét. Négy becslés eredményeit hasonlítjuk össze:
a korrigálatlan minta eloszlását, valamint a (11)-es képlet alapján háromféle β érték
(β = 0, β = 0,05, β = 0,1) behelyettesítésével kapott korrigált becslések eloszlásait.
A korrigált becslések során az összeírásból kimaradt háztartások jellemzõit a minta azon
háztartásainak jellemzõivel közelítjük, melyekben nincsenek általános iskolások. A 435�
438. oldalakon ugyanis kimutattuk, hogy nagy valószínûséggel sikerült számba ven-
nünk az általános iskolásokat nevelõ háztartásokat. δp paraméter értékeit tehát az általá-
nos iskolásokat nem nevelõ, illetve az általános iskolásokat is nevelõ háztartásokban
megfigyelt ypr értékek hányadosával becsüljük.

A becslés eredményeit a 11.30. táblázatban foglaljuk össze. Az eloszlások bemutatá-
sán túl illeszkedésvizsgálattal (χ2-próbával) teszteljük, hogy a korrigált eloszlások sta-
tisztikai értelemben azonosnak tekinthetõk-e a megfelelõ korrigálatlan eloszlással.
A nullhipotézis az, hogy statisztikailag nem különböztethetõk meg egymástól. A táblá-
zatban a χ2-próbák értékei mellett megadjuk a nullhipotézis elvetésével járó tévedés
valószínûségét is. (A próbák kiértékeléséhez tudni kell, hogy a statisztikai gyakorlatban

54 Az itt következõ tesztek során a cigány háztartásokban élõ valamennyi személyt számításba vettük,
függetlenül attól, hogy egyes háztartástagokról az interjú szituációjában kiderült, hogy nem cigány
személyek.
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általában csak akkor vetik el a megfelelõ két megoszlás azonosságára vonatkozó hipoté-
zist, ha a szóban forgó tévedés valószínûsége 5 százaléknál alacsonyabb.)

Ami mármost a felnõtt cigány népesség iskolai végzettség szerinti összetételét illeti,
a 11.30. táblázat alapján jól látható, hogy a korrigált eloszlások szinte teljes mértékben
megegyeznek a korrigálatlan eloszlással. Ezt természetesen a χ2-próba rendkívül alacsony
értékei is jelzik. A 4-es szabadságfokú χ2-eloszlás 5 százalékos szignifikanciaszinthez
tartozó kritikus értéke 9,5, tehát nagy biztonsággal állíthatjuk, hogy a korrekció nem
változtat az iskolai végzettség szerinti eloszláson.

Másodikként megvizsgáljuk a cigány háztartásokban élõ népesség koreloszlásának
becsléseit. Ez esetben ypr értékei a különbözõ korcsoportokhoz tartozó személyek átla-
gos számát jelentik. Az összeírásból kimaradt háztartások jellemzõit reprezentáló δp

paramétert itt is az általános iskolásokat nem nevelõ mintabeli háztartások adatainak
felhasználásával becsüljük. A négyféleképpen becsült eloszlást és az illeszkedésvizsgá-
lat eredményeit a 11.31. táblázat tartalmazza. A korrigált koreloszlás egyedül a legma-
gasabb összeírási hibát feltételezõ esetben (β = 0,1) tér el érzékelhetõ mértékben a
korrigálatlan eloszlástól, az illeszkedésvizsgálat alapján azonban még ekkor sem vethet-
jük el az eloszlások azonosságának hipotézisét (a kritikus érték: 26,3).

11.30. táblázat
A cigány háztartásokban élõ felnõtt népesség iskolai végzettség szerinti megoszlása (százalék)a

Iskolai Korrigálatlan Korrigált becslés

végzettség minta β = 0 β = 0,05 β = 0,1

0 osztály 9,3 9,3 9,3 9,3
1�7 osztály 32,9 32,9 32,8 32,7
8 osztály 42,4 42,4 42,4 42,4
Szakmunkásképzõ 13,1 13,2 13,2 13,2
Közép- és felsõfok 2,3 2,3 2,3 2,3

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

Súlyozott esetszám 254 825 262 994 281 129 299 264
χ2(4) értéke � 0,0038 0,0150 0,0630
Valószínûség � 99,5 % 99,5 % 99,5 %
Nullhipotézis � elfogadva elfogadva elfogadva

a Nem roma háztartástagokkal együtt.
Megjegyzés: felnõtt népesség = 15 éves vagy annál idõsebb, (nappali tagozaton) nem tanuló népesség.
Súlyozatlan esetszám = 5804 fõ. Az elsõfajú hiba 5 százalékos valószínûségi szinthez tartozó kritikus
χ2(4) értéke = 9,49.

Végül a háztartásszintû indikátorok közül megvizsgáljuk két különösen fontos elosz-
lás érzékenységét: a háztartáslétszámét és a gyermekek számáét. A becslések alapjául
szolgáló változó ( ypr) itt az adott háztartáslétszám-, illetve gyermekszám-kategóriába
tartozó háztartások mintabeli számát jelöli. δp paraméter becsléséhez pedig ismét az
általános iskolások nélküli háztartások jellemzõit használjuk fel. A szóban forgó értéke-
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ket az általános iskolásokat nevelõ mintabeli háztartások, illetve a mintában szereplõ
összes háztartás átlagos taglétszámának, illetve átlagos gyerekszámának a hányadosával
közelítjük. A becslések közvetlen eredményeként megkaphatjuk a különbözõ kategó-
riákba tartozó háztartások országos számát, s ezeknek az eloszlásait vetjük egybe a 11.32.
és a 11.33. táblázatokban.

Mindkét mutató esetében szinte teljesen azonos eloszlásokat figyelhetünk meg, az
illeszkedésvizsgálatok eredményei alapján pedig nagy biztonsággal állíthatjuk, hogy a
háztartások létszám és gyermekszám szerinti eloszlásait csak elhanyagolható mértékben
változtatná meg a korrekció (a kritikus értékek rendre: 11,07 és 12,59).

A bemutatott elemzések eredményeit összegezve elmondhatjuk: a cigányvizsgálat
mintája nagy valószínûséggel korrekció nélkül is megfelelõen becsüli a legfontosabb
változók eloszlásait.

11.31. táblázat
A cigány háztartásokban élõ népesség életkor szerinti megoszlása (százalék)a

Korcsoport Korrigálatlan Korrigált becslés

végzettség minta β = 0 β = 0,05 β = 0,1

10� 4 11,6 11,6 11,9 12,1
15� 9 12,3 12,3 12,0 11,8
10�14 11,5 11,5 11,0 10,5
15�19 11,8 11,8 11,7 11,6
20�24 9,4 9,4 9,8 10,1
25�29 7,5 7,5 7,6 7,6
30�34 8,0 8,0 7,8 7,6
35�39 7,6 7,5 7,4 7,3
40�44 6,0 6,0 6,0 6,1
45�49 4,0 4,0 4,0 4,1
50�54 3,2 3,2 3,2 3,3
55�59 2,4 2,4 2,4 2,5
60�64 2,0 2,0 2,1 2,1
65�69 1,4 1,4 1,4 1,4
70�74 1,0 1,0 1,0 1,1
75�79 0,2 0,2 0,2 0,2
80� 0,4 0,4 0,4 0,4

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

Súlyozott esetszám 430 985 444 732 470 572 496 412
χ2(16) értéke � 0,033 7,144 25,36
Valószínûség � 99,5 % 90 % 6 %
Nullhipotézis � elfogadva elfogadva elfogadva

a Nem roma háztartástagokkal együtt.
Megjegyzés: Súlyozatlan esetszám = 9906 fõ. Az elsõfajú hiba 5 százalékos valószínûségi szinthez tartozó
kritikus χ2(16) értéke = 26,30
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11.32. táblázat
A cigány háztartások háztartáslétszám szerinti megoszlása (százalék)a

Háztartás- Korrigálatlan Korrigált becslés

létszám minta β = 0 β = 0,05 β = 0,1

1�2 22,6 22,7 23,2 23,7
3�4 36,9 36,9 37,0 37,1
5�6 26,7 26,7 26,4 26,0
7�8 9,1 9,0 8,9 8,7
9�10 3,0 3,1 3,0 2,9

11� 1,6 1,6 1,6 1,5

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

Súlyozott esetszám 96 162 99 905 103 454 107 003
χ2(5) értéke � 0,012 0,559 2,007
Valószínûség � 99,5 % 97,5 % 90 %
Nullhipotézis � elfogadva elfogadva elfogadva

a Nem roma háztartástagokkal együtt.
Megjegyzés: Súlyozatlan esetszám = 2222 háztartás. Az elsõfajú hiba 5 százalékos valószínûségi szinthez
tartozó kritikus χ2(5) értéke = 11,07

11.33. táblázat
A cigány háztartások gyermekszám szerinti megoszlása (százalék)a

Gyermek- Korrigálatlan Korrigált becslés

szám minta β = 0 β = 0,05 β = 0,1

0 25,2 25,2 25,9 26,5
1 21,1 21,1 21,2 21,3
2 23,9 23,8 23,7 23,6
3 17,2 17,2 16,9 16,6
4 7,0 7,0 6,8 6,6
5 3,4 3,4 3,3 3,3
6 és több 2,3 2,3 2,2 2,1

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

Súlyozott esetszám 96 162 99 905 103 454 107 003
χ2(6) értéke � 0,008 0,722 2,757
Valószínûség � 99,5 % 99 % 80 %
Nullhipotézis � elfogadva elfogadva elfogadva

a Nem roma háztartástagokkal együtt.
Megjegyzés: Súlyozatlan esetszám = 2222 háztartás. Az elsõfajú hiba 5 százalékos valószínûségi szinthez
tartozó kritikus χ2(6) értéke = 12,59
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NÉPESSÉGBECSLÉS

Elérkeztünk oda, hogy megfogalmazzuk a magyarországi cigány népesség kilencvenes
évek eleji lélekszámával kapcsolatos végsõ következtetéseinket. A becslésekhez az 1993.
évi cigányfelvétel mintáját vesszük alapul. A minta torzulásait az elõzõ részben számba
vett és megbecsült korrekciós tényezõk felhasználásával küszöböljük ki. Elõször a min-
tavétel algoritmusára támaszkodó közvetlen népességbecslést végezzük el, ezt követõen
pedig az általános iskolás tanulók mintabeli arányát a Mûvelõdési Minisztérium teljes
körû iskolai létszámadataira vetítjük, s közvetve becsüljük meg a cigány népesség lélek-
számát. Végül a két, egymástól független eljárás eredményeképpen kapott népesség-
becslést összevetjük egymással. Eredményeink természetesen annál megbízhatóbbak,
minél inkább összhangban vannak egymással.

A mintavétel algoritmusán alapuló közvetlen népességbecslés

A közvetlen népességbecslés során a cigányfelvétel mintájában szereplõ emberek szá-
mából becsüljük meg (településtípusonként) a cigány népesség lélekszámát úgy, hogy a
rétegenkénti mintavételi arányok reciprokával teljeskörûsítjük adatainkat. A pontbecs-
léshez a 415. oldalon szereplõ (11) képletet használjuk fel, amelyben a mintavétel során
elkövetett hibákat a 417�434. oldalakon számszerûsített paraméterek révén korrigáljuk.
A pontbecslésekhez tartozó standard hibákat a (13)�(13′) és (17) képletek alapján be-
csüljük meg.

Mielõtt azonban becsléseink eredményeit közölnénk, említést kell tennünk egy mind
ez ideig elhanyagolt problémáról. Felvételünk során a környezet által cigánynak tekin-
tett háztartásokat mértük fel, azokat a háztartásokat, amelyekben a nem cigány környe-
zet megítélése szerint cigány emberek élnek. Amikor azonban a cigány népesség lélek-
számát szeretnénk megbecsülni, akkor az ily módon számba vett háztartások tagjai kö-
zül csak a cigány háztartástagokat szabad figyelembe vennünk. Hogy ezt a különbséget
megtehessük, ismernünk kell a mintába került háztartások belsõ etnikai összetételét. Kér-
dõívünkben ezt a célt szolgálta a �Kérdezõbiztos megfigyelései� címû blokkban szereplõ
kérdés, mely azt firtatta, hogy a kérdezés során kiderült-e a háztartás valamelyik tagjáról,
hogy nem roma származású; s ha igen, akkor melyik háztartástagról derült ki. A mintánk-
ba bekerült 2222 háztartásban élõ összesen 9906 személy közül 466 fõrõl derült ki a
kérdezés kontextusában az, hogy nem roma származású.55 Ezeket az embereket természe-
tesen nem szabad figyelembe vennünk a roma népesség lélekszámának becslésekor. A (11)
becslõformula nyelvén kifejezve ez azt jelenti, hogy a rétegenkénti átlagos háztartáslét-
szám )( pry  kiszámításakor kizárólag a roma háztartástagokat vesszük figyelembe.

55 A 466 nem cigány háztartástag döntõ többsége (425 személy) felnõtt (15 éves vagy annál idõsebb, nem
tanuló), és családi állását tekintve zömében � vegyes házasságban élõ � házastárs vagy élettárs (306
fõ). Mindez azt jelenti, hogy a nem cigány háztartástagok zömében vegyes házasságok vagy élettársi
kapcsolatok révén kerülnek be a cigány háztartásokba. A reprezentatív mintát alapul véve a házassá-
gok, illetve élettársi kapcsolatok 14,7 százaléka vegyes (cigány � nem cigány) párkapcsolaton alapul.
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11.34. táblázat
A cigány népesség közvetlen becslése a cigányfelvétel alapján (a nem roma háztartástagok nélkül)

Számbavételi Közepes számbavételi Jelentõs számbavételi

Településtípus
hiba nélkül hiba eseténa hiba eseténa

népesség- standard népesség- standard népesség- standard
becslés hiba becslés hiba becslés hiba

Budapest 37 783 5 667 42 020 6 303 46 257 6 938
Miskolc 7 796 2 468 9 266 2 933 10 736 3 399
Megyeszékhely 35 132 9 857 40 184 11 274 45 236 12 692
Egyéb város 88 754 17 670 92 118 18 339 95 483 19 009
Község 255 000 33 210 265 118 34 528 275 237 35 846

Országosan 424 465 39 376 448 706 41 279 472 949 43 209

a A számbavételi hibák nagyságáról lásd a 429�431. oldalain elmondottakat és a 11.20. táblázatot.

Becsléseink eredményeit a 11.34. táblázat tartalmazza. Három becslést adunk meg:
a számbavételi hiba nélküli eset azt jelenti, hogy a mintába került körzetekben a háztar-
tásszintû összeírást tökéletesnek tekintjük, a közepes, illetve jelentõs számbavételi hiba
pedig azt jelenti, hogy községekben 5, illetve 10 százalékra becsüljük az összeírásból
kimaradt és az összeírásba bekerült háztartások arányát.56 A 11.34. táblázat alapján
megállapíthatjuk: a közvetlen becslés bizonytalansága nem elhanyagolható; az egyes
településtípusok relatív standard hibái 13�32 százalék között mozognak. A nagyobb
almintákra vonatkozó becslések természetesen pontosabbak, mint a kisebb almintákra
vonatkozóak; az országos becslések standard hibái a pontbecslések 9,2�9,3 százalékát
teszik ki. Az ország egészére vonatkozó közvetlen népességbecslés 90 százalékos
konfidenciaintervalluma így � a háztartások összeírásának különbözõ mértékû hibáit
feltételezve � a 357 ezer és az 547 ezer fõ között van.

Iskolastatisztikákon alapuló közvetett népességbecslés

Az iskolastatisztikákon nyugvó közvetett népességbecslési eljárás során elõször a ci-
gányvizsgálat mintája alapján meghatározzuk az egy általános iskolásra jutó emberek
átlagos számát, majd ezt az arányt az országban élõ általános iskolás cigány tanulók
teljes számára (a Mûvelõdési Minisztérium teljes körû adatára) vetítve, megbecsüljük a
magyarországi cigány népesség lélekszámát. A népességbecsléshez a 417. oldalon talál-
ható (19) képletet használjuk fel, ahol a számláló, illetve a nevezõ becslésekor a 417�
438. oldalakon bemutatott eredményekre támaszkodunk. A becslések standard hibáját a
(20) és (21) képlet alapján számítjuk ki. A becslések eredményeit a 11.35. táblázat
tartalmazza.

56 Az összeírási hibaszázalékokról lásd a 429�431. oldalakon elmondottakat.
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11.35. táblázat
Az általános iskolások teljes népességen belüli arányán (cigányfelvétel) és az iskolastatisztikák teljes körû
adatain nyugvó közvetett népességbecslés (a nem roma háztartástagok nélkül)

Számbavételi Közepes számbavételi Jelentõs számbavételi

Településtípus
hiba nélkül hiba eseténa hiba eseténa

népesség- standard népesség- standard népesség- standard
becslés hiba becslés hiba becslés hiba

Budapest 34 046 6 432 37 864 7 187 41 682 7 941
Miskolc 6 536 2 688 7 768 3 233 9 001 3 778
Megyeszékhely 33 953 10 869 38 826 12 498 43 718 14 127
Egyéb város 102 716 20 267 106 541 21 064 110 503 21 861
Község 260 481 36 283 270 390 37 773 281 153 39 262

Országosan 437 732 43 335 461 389 45 577 486 057 47 842

a A számbavételi hibák nagyságáról lásd a 429�431. oldalakon elmondottakat és a 11.20. táblázatot.

A közvetett becslés révén a közvetlen becsléshez hasonló pontosságú eredményekhez
jutottunk. Az egyes településtípusokban a standard hibák a pontbecslések 14�40 száza-
léka között mozognak; az országos becslés relatív standard hibája 10 százalékos. Az
ország egészére vonatkozó közvetlen népességbecslés 90 százalékos konfidenciainterval-
luma így � a háztartások összeírásának különbözõ mértékû hibáit feltételezve � 364 ezer és
568 ezer fõ között van.

A népességbecslések eredményeinek összehasonlítása

A cigányvizsgálat adatait felhasználó közvetlen és közvetett népességbecslések eredmé-
nyeit a 11.36. táblázat alapján hasonlíthatjuk össze. A táblázat tanúsága szerint a kétfaj-
ta eljárással készült becslések � azonos mértékû feltételezett összeírási hiba esetén �
statisztikailag nem különböztethetõk meg egymástól. Ez a tény azt jelzi, hogy az 1993.
évi cigányvizsgálat által felmért sokaság valóban ugyanazt a népességet reprezentálja,
mint a Mûvelõdési Minisztérium teljes körû iskolaadatai. A próbák értékeit a 11.36.
táblázatban közöljük.

A táblázatban közölt p-értékek az elsõfajú hiba elkövetésének valószínûségét mérik
(H0: közvetlen becslés = közvetett becslés), vagyis azt mutatják meg, hogy mekkora
eséllyel tévednénk, ha azt állítanánk: a kétféle módszerrel nem ugyanazt az ismeretlen
adatot becsüljük. A közepes számbavételi hibát feltételezõ országos becsléseket tekintve
tehát 85 százalékos valószínûséggel tévednénk, ha azt mondanánk, hogy a közvetlen és
közvetett módszer alkalmazásával nem ugyanazt a cigányt népességet becsültük meg.
A tapasztalt 62�94 százalékos tévedési valószínûségek egyértelmûen azt jelzik: becslé-
seink kiállták a próbákat.

A 11.37. táblázatban közölt népességbecslések tehát minden valószínûség szerint jó
közelítései a cigányság valódi lélekszámának. A táblázat alapján elmondhatjuk, hogy a
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nem cigány környezet által cigánynak minõsített népesség lélekszáma Magyarországon
az 1990-es évek elején szinte bizonyosan 400 és 500 ezer fõ között van. Mivel a 11.17.
táblázat alapján a közepes mértékû számbavételi hiba elõfordulását tartjuk a legvalószí-
nûbbnek, a cigány népesség lélekszámára adott becslések közül a legreálisabbnak a
közvetlen és közvetett becslés középértékeként adódó 455 ezer fõs becslést tekintjük
((448 706 + 461 389) / 2 = 455 047 ≈ 455 000 fõ).

Ha becslésünket kiterjesztjük a cigány háztartásokban élõ teljes népességre � vagyis,
ha számításba vesszük a környezet által cigány háztartásoknak tekintett háztartásokban
élõ nem cigány háztartástagokat is �, akkor 19 ezer fõvel több embert, összesen 474 ezer
fõt számlálhatunk össze. A számításnál ugyanazt az eljárást alkalmaztuk, mint korábban
a rétegenkénti átlagos háztartáslétszám )( pry  kiszámításakor, azonban a nem roma ház-

11.36. táblázat
A közvetlen és közvetett népességbecsléseket összehasonlító kétmintás t-próbák eredményei

Számbavételi Közepes számbavételi Jelentõs számbavételi

Településtípus hiba nélkül hiba eseténa hiba eseténa

|t| p |t| p |t| p

Budapest 0,44 0,6600 0,43 0,6672 0,43 0,6672
Miskolc 0,35 0,7264 0,34 0,7338 0,34 0,7338
Megyeszékhely 0,08 0,9282 0,08 0,9362 0,08 0,9362
Egyéb város 0,52 0,6170 0,52 0,6170 0,52 0,6170
Község 0,12 0,9044 0,11 0,9044 0,11 0,9044

Országosan 0,23 0,8494 0,21 0,8494 0,20 0,8494

a A számbavételi hibák nagyságáról lásd a 429�431. oldalon elmondottakat és a 11.20. táblázatot.

11.37. táblázat
Az 1993. évi cigányfelvétel felhasználásával elvégzett közvetlena és közvetettb cigány
népességbecslések összehasonlítása (a nem roma háztartástagok nélküli adatok)

Számbavételi Közepes számbavételi Jelentõs számbavételi

Településtípus hiba nélkül hiba eseténa hiba eseténa

közvetlen közvetett közvetlen közvetett közvetlen közvetett

Budapest 37 783 34 046 42 020 37 864 46 257 41 682
Miskolc 7 796 6 536 9 266 7 768 10 736 9 001
Megyeszékhely 35 132 33 953 40 184 38 826 45 236 43 718
Egyéb város 88 754 102 716 92 118 106 541 95 483 110 503
Község 255 000 260 481 265 118 270 390 275 237 281 153

Országosan 424 465 437 732 448 706 461 389 472 948 486 057

a A cigányfelvétel mintavételi algoritmusán nyugvó népességbecslés: lásd 11.34. táblázat.
b Az általános iskolások teljes népességen belüli arányán (cigányfelvétel) és az iskolastatisztikák teljes körû
adatain nyugvó népességbecslés: lásd 11.36. táblázat.
c A számbavételi hibák nagyságáról lásd a 429�431. oldalakon elmondottakat és a 11.20. táblázatot.
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tartástagokat is figyelembe vettük. A roma háztartásokban élõ nem roma népességre
adódó 19 ezer fõs adatot úgy kaptuk meg, hogy ez esetben is a közepes mértékû szám-
bavételi hibát tekintettük a legvalószínûbb becslésnek, és a közvetlen és a közvetett
becslés átlagával számoltunk ((21 656+15 805) / 2 = 18 730 ≈ 19 000). A roma
háztartásokban élõ nem roma háztartástagok becsült számát országosan a 11.38. táblá-
zat foglalja össze, népességbecslésünk összesített eredményét pedig a 11.39. táblázat
tartalmazza.

11.38. táblázat
A roma háztartásokban élõ nem roma háztartástagok országosan becsült száma

Számbavételi hibaa Közvetlen becslés Közvetett becslés

Nincs 20 489 14 955
Közepes 21 656 15 805
Jelentõs 22 823 16 657

a A számbavételi hibák nagyságáról lásd a 429�431. oldalakon elmondottakat és a 11.20. táblázatot.

11.39. táblázat
A népességbecslések legvalószínûbb eredményei (ezer fõre kerekítve)

Számbavételi Csak roma háztartástagok Nem roma háztartástagokkal
hiba* számbavételével együtt

Nincs 424�438 ezer 444�453 ezer
Közepes 449�461 ezer 465�483 ezer
Jelentõs 473�486 ezer 490�509 ezer

* A számbavételi hibák nagyságáról lásd a 429�431. oldalakon elmondottakat és a 11.20. táblázatot!
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1993 õszén, több mint húsz évvel az 1971. évi cigányvizsgálat után, egymással párhu-
zamosan két nagyobb adatfelvételre került sor Magyarországon a cigányság helyzeté-
rõl. Az egyik felvétel a Központi Statisztikai Hivatalban készült, a másikat az MTA
Szociológiai Intézet munkatársai és az MTA Közgazdaságtudományi Intézet részérõl
jelen tanulmány szerzõje készítették közösen.1 A KSH-felvétel alapja az Egységes La-
kossági Adatfelvételi Rendszer (ELAR) mintája volt, amelybe � a rendszeres negyed-
éves munkaerõ-felvételek 1993. õszi hullámának keretében � elsõ ízben bekerült egy, a
megkérdezett háztartások cigány etnikai hovatartozására vonatkozó kérdés is. A KSH
felvételérõl � amely a késõbbiekben nemzetiségi felvételként került be a köztudatba � a
hivatal munkatársai 1994 nyarán rövid beszámolót adtak közre A cigányság helyzete
címmel (Mészáros és szerzõtársai [1994]). Az Akadémia adatfelvételérõl (a továbbiak-
ban: Cigányvizsgálat) � amely a KSH nemzetiségi felvételétõl eltérõen célzottan a ci-
gányság és csakis a cigányság felmérésére törekedett � szintén 1994-ben készült egy
rövid összefoglaló jelentés (Kemény�Havas�Kertesi [1994]).

Már az elsõ összehasonlításokból kiderült, hogy az adatok között számos tekintetben
lényeges eltérések vannak. Ezeknek az eltéréseknek az alaposabb elemzésére az adott
alkalmat, hogy a Közgazdaságtudományi Intézet megvásárolta a KSH-tól az ELAR-
mintán lekérdezett 1993. szeptember�novemberi munkaerõ-felvétel és a hozzá kapcso-
lódó nemzetiségi felvétel teljes adatállományát. E tanulmány abból a célból született,
hogy részletesen beszámoljon a két adatfelvétel eredményeinek különbségeirõl és e kü-
lönbségek valószínû okairól. Érvelésemet a lehetõ legnagyobb részletességgel igyek-
szem dokumentálni. Az észrevételek kettõs célt szolgálnak: egyrészt ellenõrizhetõ ok-
fejtések segítségével igyekeznek meggyõzni az olvasót a szerzõ álláspontjáról (a Szo-
ciológiai Intézet adatfelvételének nagyobb megbízhatóságáról), másrészt igyekeznek
eloszlatni a statisztikai adatfelvételekkel kapcsolatos igen általános bizalmatlanságot.
Meggyõzõdésem, hogy a statisztikai adatokkal kapcsolatban van helye a racionális dis-
kurzusnak. Ez az írás egy konkrét példán igyekszik bemutatni azt a sokféle � logikai és
empirikus � lehetõséget, amely a kutató rendelkezésére áll, ha elfogja a kétely, vajon
megbízhat-e ebben vagy abban az adatban.

12. KÉT CIGÁNYVIZSGÁLAT
Kritikai elemzés

1 A kutatást Kemény István, Havas Gábor és jelen tanulmány szerzõje vezette.
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A KÉT MINTA BELSÕ ELTÉRÉSEI

Mindenekelõtt a legalapvetõbb eltéréseket kell bemutatnunk. Sejtésünket, amely szerint
a két minta � fontos társadalmi indikátorokat tekintve � jelentõs mértékben különbözik
egymástól, homogenitásvizsgálatok segítségével próbáljuk igazolni. A társadalomsta-
tisztikai gyakorlatban ilyen alapvetõ változónak számít a háztartásnagyság (vagy egy
analóg jelentésû indikátor: a háztartásban élõ, eltartott gyermekek száma), a lakóhely,
az életkor, a nem és az iskolai végzettség. Megvizsgáljuk, hogy az KSH-munkaerõ-
felvétel cigány almintája és a Szociológiai Intézet cigány mintája statisztikailag azonos
populációt reprezentálnak-e a fent említett változók szerinti megoszlások alapján.
A nullhipotézis az, hogy azonos populációt reprezentálnak. Vajon a homogenitásvizs-
gálatok alapján el kell-e vetnünk a nullhipotézisst?2 A 12.1�12.6. táblázatokban rendre
elvégezzük az említett próbát.

Mielõtt a próbák értékelésébe fognánk, egy elõzetes megjegyzést kell tennünk. A KSH
a minta egészének reprezentativitását � mind háztartás, mind pedig egyéni szinten � átsú-
lyozási eljárás alkalmazásával biztosította.3 Errõl a súlyozási eljárásról tanulmányunkban

2 A homogenitásvizsgálatról � amely tulajdonképpen nem más, mint a χ2-próbák egyik alesete � lásd
például: Prékopa [1962] 371�372. o.

3 A minta átsúlyozását a KSH kétfajta eljárással oldotta meg. A korábbi gyakorlat � amelyet egyébként
a korábbi és az 1994 elsõ két negyedévében lefolytatott munkaerõ-felvételek során mindvégig alkal-
maztak � az volt, hogy a népszámlálás nem, életkor és lakóhely szerint bontott, továbbvezetett

12.1. táblázat
A két minta összehasonlítása: a háztartások megoszlása az eltartott gyermekek* száma szerint
(százalék)

Gyermekszám KSH Cigány- KSH Cigány-
(fõ) súlyozatlan vizsgálat súlyozott vizsgálat

0 42,12 26,40 39,82 26,40
1 18,28 22,10 23,19 22,10
2 20,00 23,40 23,46 23,40
3 14,17 16,20 11,39 16,20
4+ 5,43 11,90 2,14 11,90

Összesen 100,00 100,00 100,00 100,00
Esetszám 755 1931 120 107 1931

χ2(4) 74,603 923,423
Valószínûség 100 százalék 100 százalék
Nullhipotézis elvetve elvetve

átlag 1,265 1,742 1,140 1,742
szórás 1,387 1,553 1,162 1,553

* Eltartott gyermekek = ha KOR ≤ 14 vagy (KOR ≥ 15 és nappali tagozatos tanuló).
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12.2. táblázat
A két minta összehasonlítása: a háztartások megoszlása a háztartás létszáma szerint
(százalék)

Háztartáslétszám KSH Cigány- KSH Cigány-
(fõ) súlyozatlan vizsgálat súlyozott vizsgálat

1 14,30 6,90 14,04 6,90
2 20,79 12,00 20,21 12,00
3 16,03 15,60 20,87 15,60
4 21,72 22,20 24,12 22,20
5 14,97 18,60 13,58 18,60
6 7,02 10,50 4,89 10,50
7+ 5,17 14,30 2,29 14,30

Összesen 100,00 100,00 100,00 100,00
Esetszám 755 1931 120 107 1931

χ2(6) 111,536 1411,953
Valószínûség 100 százalék 100 százalék
Nullhipotézis elvetve elvetve

Átlag 3,483 4,426 3,278 4,426
Szórás 1,811 2,228 1,541 2,228

12.3. táblázat
A két minta összehasonlítása: településtípus szerinti megoszlás (százalék)

Település- KSH Cigány- KSH Cigány-
típus súlyozatlan vizsgálat súlyozott vizsgálat

Budapest 5,09 9,60 10,49 9,60
Város 29,99 30,00 30,29 30,00
Község 64,93 60,40 59,21 60,40

Összesen 100,00 100,00 100,00 100,00
Esetszám) (747) (1931) (118 024) (1931)

χ2(2) 15,107 1,846
Valószínûség 100 százalék 60 százalék
Nullhipotézis elvetve elfogadva

népességszámai alapján, a 15�74 éves korosztály egyéneire számítottak teljeskörûsítést és reprezenta-
tivitást egyszerre biztosító súlyokat. Nevezzük ezt a fajta � a minta egyéneihez rendelt � súly wkorr1-
nek. 1994 júliusában a KSH másfajta � háztartás- és egyéni szintû � súlyozási eljárásra tért át. Ebben
a tanulmányban, amikor súlyozott adatokról beszélünk, ez utóbbi (wkorr2) súlyokat használjuk. Meg-
jegyezzük, hogy az általunk vitatott publikációban (Mészáros és szerzõtársai [1993]) a KSH szakértõi
is ezt a súlyozási eljárást alkalmazták.
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12.4. táblázat
A két minta összehasonlítása, az egyének megoszlása nemek szerint (százalék)

Nem
KSH Cigány- KSH Cigány-

súlyozatlan vizsgálat súlyozott vizsgálat

Férfi 49,81 49,39 49,95 49,39
Nõ 50,19 50,61 50,05 50,61

Összesen 100,00 100,00 100,00 100,00
(Esetszám) (2630) (8537) (393 715) (8537)

χ2(1) 0,145 1,052
Valószínûség 30 százalék 69 százalék
Nullhipotézis elfogadva elfogadva

12.5. táblázat
A két minta összehasonlítása: az egyének megoszlása korcsoportok szerint (százalék)

Korcsoport KSH Cigány- KSH Cigány-
(év) súlyozatlan vizsgálat súlyozott vizsgálat

�14 31,41 37,30 30,46 37,30
15�19 10,87 11,80 9,99 11,80
20�24 7,30 8,70 9,33 8,70
25�29 7,83 7,40 8,23 7,40
30�39 16,16 15,70 16,04 15,70
40�54 13,19 12,20 12,81 12,20
55�59 4,11 2,30 4,58 2,30
60�69 5,93 3,40 5,62 3,40
70�74 1,56 0,70 1,20 0,70
75+ 1,63 0,50 1,74 0,50

Összesen 100,00 100,00 100,00 100,00
Esetszám (2630) (8517) (393 715) (8517)

χ2(9) 133,066 426,633
Valószínûség 100 százalék 100 százalék
Nullhipotézis elvetve elvetve

Átlag 28,04 23,79 28,01 23,79
Szórás 19,98 17,83 19,83 17,83

még sok szó esik. Itt most elegendõ annyit megjegyeznünk, hogy mivel a súlyozás erõtel-
jesen befolyásolja a próbák eloszlását, ezért a homogenitásvizsgálatokat súlyozatlan és
súlyozott adatokra egyaránt elvégezzük. Lássuk tehát a próbák eredményeit!

Az 12.1�12.6. táblázatok alapján egyértelmûen megállapíthatjuk: a nemek szerinti
(12.4. táblázat), illetve a lakóhely szerinti (12.3. táblázat) megoszlások kivételével va-
lamennyi változó esetében szignifikáns különbség van a két minta között. A háztartáslét-
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számban, az eltartott gyermekek számában, a koreloszlásban és az iskolai végzettségben
(12.1., 12.2., 12.5, 12.6. táblázat) megjelenõ � súlyozástól függetlenül � magas próba-
értékek egyértelmû bizonyítékát nyújtják annak, amirõl a megoszlások alapján szabad
szemmel is bárki könnyen meggyõzõdhet: a két minta belsõ szerkezete jellegzetesen eltér
egymástól. A cigányvizsgálat megoszlásaihoz képest a KSH-minta cigány almintájában
lényegesen kisebb a háztartások mérete, illetve alacsonyabb a háztartásokban élõ eltartott
gyermekek átlagos száma; lényegesen nagyobb arányban szerepelnek az idõsebb korcso-
portok, és lényegesen kisebb arányban a fiatalabb korcsoportok; végül pedig a KSH-
felvételben szereplõ cigány népesség lényegesen iskolázottabb, mint a cigányvizsgálaté.

Nyilvánvaló, hogy nem mehetünk el szó nélkül ilyen mértékû strukturális különbsé-
gek mellett. A további fejezetekben megpróbálunk utánajárni ezeknek az eltéréseknek.
Elõször a mintavételi eljárások különbségeinek betudható eltéréseket próbáljuk meg
számszerûsíteni; majd a meghiúsult kikérdezések eltérõ pótlásának következményeit
igyekszünk fölmérni; végül pedig az átlagos gyermekszámra, illetve az iskolai végzett-
ségre vonatkozó adatok realitását egy külsõ adatforrás � a Mûvelõdési Minisztérium
iskolastatisztikái � alapján ellenõrizzük.

A MINTAVÉTELI ELJÁRÁSOK KÜLÖNBSÉGEINEK KÖVETKEZMÉNYEI

Vajon a két minta közötti, imént feltárt különbségek milyen mértékben vezethetõk vissza
a két adatfelvétel során alkalmazott mintavételi eljárások különbségeire? Mielõtt azon-
ban e különbségek következményeit megpróbálnánk felmérni, röviden ismertetnünk
kell a két adatfelvétel során alkalmazott mintavételi eljárások elveit.

12.6. táblázat
A két minta összehasonlítása, a személyek megoszlása iskolai végzettség szerint* (százalék)

Iskolai KSH Cigány- KSH Cigány-
végzettség** súlyozatlan vizsgálat súlyozott vizsgálat

0 osztály 5,45 9,10 5,37 9,10
1�7. osztály 30,21 32,90 27,08 32,90
8 osztály 44,85 43,50 45,51 43,50
Szakmunkásképzõ 11,95 12,20 12,99 12,20
Középiskola 5,70 2,00 6,98 2,00
Felsõfokú 1,84 0,30 2,09 0,30

Összesen 100,00 100,00 100,00 100,00
(Esetszám) (1632) (4910) (249 917) (4910)

χ2(5) 123,588 439,958
Valószínûség 100 százalék 100 százalék
Nullhipotézis elvetve elvetve

** A 15�74 éves népességre (nappali tagozaton tanulók nélkül).
** Szakmunkásképzõ: szakiskolával együtt. Középiskola: gimnázium, technikum, szakközépiskola, polgá-
ri. Felsõfokú: egyetem, fõiskola.
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A KSH-felvétel mintavételi eljárása

A mintavétel ismertetésére a leghitelesebb forrást, magukat a minta készítõit hívjuk
segítségül. A következõ három bekezdés idézet a KSH-munkaerõ-felmérés 1993. évi
adatait tartalmazó KSH-kiadványból.

�A munkaerõ-felmérés mintája többlépcsõs, rétegzett minta. A 15 000 vagy ennél
több fõt számláló településeken a népszámlálási számlálókörzetek voltak az elsõdleges
és a lakások a másodlagos mintavételi egységek, míg a kisebb településeken az elsõdle-
ges, másodlagos, illetve utolsó mintavételi egységek rendre a települések, a számláló-
körzetek, illetve a lakások voltak. Az 1993 elején végrehajtott mintacsökkentés után a
minta 8272 népszámlálási számlálókörzetet tartalmaz az ország 555 településén, ami az
1990. január elsejei állapot szerint az összes település mintegy 18 százalékának felel meg.

A munkaerõ-felmérés mintája egyszerû véletlen kiválasztással jött létre a címregisz-
terbõl, amely � az említett mintacsökkenés óta � a 8272 körzet együttes címanyagából,
azaz összesen mintegy 460 000 címbõl áll. A munkaerõ-felmérés negyedéves mintája
három-három címet tartalmaz minden egyes mintakörzetbõl, egy-egy hónapban azon-
ban a mintakörzeteknek csupán egyharmadát keresik fel az összeírók. A munkaerõ-
felmérés mintája alapjában véve lakásminta; ez azt jelenti, hogy a mintába került laká-
sokban minden háztartásról és minden 15�74 év közötti életkorú személyrõl van gazda-
sági aktivitásukra vonatkozó információ. 1993-ban a 3 × 8272 cím általában mintegy
27 000 háztartást és 47 000 személyt eredményezett a munkaerõ-felmérés negyedéves
mintájában. A mintában alkalmazott egyszerû rotációs eljárás szerint bármely háztartás,
amely valamilyen idõpontban belép a mintába, hat egymást követõ negyedévben szol-
gáltat adatokat, majd végleg elhagyja a mintát. Teljes háztartásnál történt meghiúsulás
esetén � körzetenként legfeljebb kétszer � szabad pótcímeket használni, ezért két egy-
mást követõ idõszak mintájának a közös része általában kisebb 5/6-nál.

A munkaerõ-felmérés mintájának kialakításában a rétegképzõ ismérvek a követke-
zõk voltak: földrajzi egységek, települések nagysága szerinti kategóriák, továbbá lakó-
övezetek; ez utóbbiakra példák a (történelmi) városközpontok, külvárosok, lakótelepek
stb. Az értékösszegek a munkaerõ-felmérés mintájából teljeskörûsítéssel kerülnek becs-
lésre: a mintában megfigyelt értékek alkalmas mintasúllyal történõ szorzása és összeg-
zése után. A jelenlegi mintavételi terv szerint � az 1993. évi mintacsökkentés következ-
tében � a minta 114 utólagos rétegére vonatkozóan kell mintasúlyokat meghatározni,
éspedig minden egyes utólagos rétegben a teljes körû lakásszám és a mintában megfi-
gyelt lakások számának hányadosaként. A mintasúlyok képzésekor csak a lakott laká-
sok vehetõk figyelembe, viszont az építésügyi statisztikák az üres lakásokat is tartal-
mazzák. Ezért a lakott lakások számát a teljes körû lakásszámokon belül a mintainfor-
máció alapján becsülni kell. A teljes mintához tartozó mintavételi arány lakásszámokra
vonatkoztatva 0,66 százalék. A nem válaszolásból származó torzítás ellensúlyozására
az adatok a továbbvezetett népességszámokkal is korrigálásra kerültek.� (Munkaerõ-
felmérés [1994] 8�9. o.)

Idáig az idézet. Ehhez hozzá kell tennünk a következõket. A szóban forgó KSH-
adatfelvétel úgy állt elõ, hogy az 1993. évi harmadik negyedéves hullámból a szeptem-
beri, a negyedik negyedéves hullámból pedig az októberi és novemberi megkérdezette-
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ket vonták be. Továbbá: a szeptemberi�októberi�novemberi minta összesen 26 604 fel-
keresett háztartásból állt, ebbõl 22 418 esetben lett sikeres kikérdezés. A meghiúsult
kikérdezések száma 4186 volt. A cigányság helyzete címû KSH-kiadvány minden adata
ennek a 22 418 háztartásnak, illetve e háztartásokban lakó egyéneknek a súlyozott is-
mérveibõl állt elõ (Mészáros és szerzõtársai [1994]).

Ami a cigány alminta reprezentativitását illeti, a kutatási stratégia világos. Mivel a
minta területileg (településszinten és annál kisebb aggregációs szinten is) jól lefedi az
ország egészét, továbbá kellõen nagy elemszámú, arra számíthatunk, hogy a népesség
viszonylag kis hányadát kitevõ kisebbség esetében is kellõ elemszámú, reprezentatív
mintát biztosít. Képletesen szólva: a sûrû szövésû háló a kis halakat is befogja. A rövid-
ség kedvéért nevezzük el azt az elvet, amelyen a szóban forgó vizsgálat mintavételi
eljárása nyugszik, a �sûrû szövésû háló� elvének.

A cigányvizsgálat mintavételi eljárása

A Szociológiai Intézet cigányfelvételének � amely a dolog természetébõl adódóan, kizá-
rólag az adott kisebbség felmérésére irányult � ettõl gyökeresen eltérõ mintavételi stra-
tégiát kellett követnie. A legnagyobb problémát természetesen az jelentette, hogy sem a
kérdéses sokaság nagyságától, sem térbeli eloszlásáról nem áll rendelkezésre megbízha-
tó, teljes körû, népszámlálási információ. Ennek hiányában a hagyományos mintavételi
eljárástól eltérõ utat kellett követnünk. Az eljárás alapelve a következõ volt: az általános
iskolai cigány tanulók száma alapján kiválasztott mintavételi körzetekben összeírtuk a
fellelhetõ összes cigány háztartást, majd belõlük választottunk véletlen mintát. A rövid-
ség kedvéért nevezzük el azt az elvet a �célzott vizsgálat� elvének. A mintavétel és a
kikérdezés 1993 októbere és 1994 februárja között történt. A mintavételi eljárásról részle-
tesebben a következõket mondhatjuk.

A minta a magyarországi cigány háztartások 2 százalékát fogja át. A háztartásokat
többlépcsõs, rétegzett mintavétel útján választottuk ki. Elsõ lépésben megkülönböztet-
tük egymástól a községeket és a városokat. A budapesti és miskolci mintavétel külön
eljárás szerint történt.

Ami a községeket illeti, a kiindulópontunk a Mûvelõdésügyi Minisztérium 1989/90.
tanévi általános iskolai statisztikái voltak, amelyek általános iskolai szinten (az ország
körülbelül 3600 általános iskolájára) tartalmaztak teljes körû cigány tanulószámadato-
kat. Ezeket az adatokat elõször községi szintre aggregáltuk. Majd, hogy összehasonlít-
ható adatokhoz juthassunk � hiszen a községek mintegy egyharmadában nincs általános
iskola �, olyan községbokrokat hoztunk létre, ahol van legalább egy teljes (alsó és felsõ
tagozatot egyaránt tartalmazó) általános iskola, s amelyekre igaz az, hogy az adott köz-
ségbokorhoz tartozó iskola vagy felsõ tagozatos iskola nélküli településekrõl kizárólag
az adott bokorhoz tartozó más települések általános iskoláiba járnak be tanulni az általá-
nos iskolás gyermekek. Ezekrõl a településbokrokról föltételeztük, hogy az általános
iskolás cigány tanulókra vonatkozó létszámadataik megfelelõen tükrözik a teljes cigány
népesség eloszlását. Ezt követõen a szóban forgó községbokrok cigány tanulónak lét-
számadatai alapján osztályoztuk az említett községbokrokat: megkülönböztettünk cigá-
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nyok által ritkán, közepesen, illetve sûrûn lakott településbokrokat. Azokat a község-
bokrokat, ahol egyetlen cigány tanuló sem fordult elõ, kihagytuk a mintából. Ezután
pedig eltérõ kulcsok szerint mintát vettünk az érintett községekbõl: takarékossági okok-
ból a cigányok által sûrûbben lakott településekbõl relatíve többet, a ritkábban lakottak-
ból relatíve kevesebbet.

A megyeszékhelyek mindegyike belekerült a mintába, a városok közül véletlensze-
rûen minden ötödik. A városi településkategóriákban a városok kisebb övezetekre bon-
tása úgy történt, hogy a helyi közigazgatás szakembereivel osztályoztattuk � saját ad
hoc kritériumaik alapján � a szóban forgó városok önkormányzati választókörzeteit
aszerint, hogy azok (megítélésük szerint) cigányok által sûrûn, közepesen vagy ritkán
lakottnak számítanak-e. Majd hogy ennek az ad hoc kategorizálásnak az önkényességét
kiküszöböljük, mind a megyeközpontok, mind pedig az egyéb városok kategóriáján
belül külön-külön megkevertük a sûrû, a közepes és a ritka körzeteket. A keveréssel
randomizáltuk a kategorizálás önkényes szempontjait, s így viszonylag homogén elvek
alapján kiválasztott választókörzeti mintából választottuk ki � a ritka, közepes és sûrû
kategórián belül eltérõ kulcsok szerint � a városokon belüli kisebb mintakörzeteket.
Budapest és Miskolc esetében hasonló elvek szerint jártunk el, azzal a különbséggel,
hogy mindkét város esetében rendelkezésünkre álltak egy 1992. évi adatfelvételbõl4

teljeskörûen az alsó tagozatos általános iskolás cigány gyermekek lakóhely szerinti ada-
tai. Ezeket elõször Budapest esetében városrendezési körzet, Miskolc esetében pedig
iskolakörzet szintre aggregáltuk, majd az így kapott városrendezési, illetve iskolakörze-
teket ritka, közepes, sûrû típusba soroltuk. Végül pedig a községi mintavételhez hason-
lóan eltérõ kulcsok alapján mintát vettünk a körzetekbõl.

A munka oroszlánrésze azonban csak ezután következett: a kiválasztott mintakörze-
tekben (községek esetén: a kiválasztott községbokrokon belül; a városok esetén: a kivá-
lasztott önkormányzati választókörzeteken belül; Budapesten és Miskolcon a kiválasz-
tott városrendezési, illetve iskolakörzeteken belül) a helyi közigazgatás (önkormányzat)
és a terepen mûködõ szociális, egészségügyi, oktatási intézmények (iskolák, óvodák,
családsegítõk, védõnõk, szociális célú civilszervezetek), valamint cigányszervezetek
segítségével teljes körû összeírást5 hajtottunk végre a területen lakó cigány háztartások-
ról. Ezután meghatározott kulcsok szerint véletlen mintát vettünk az összeírt háztartá-
sokból. Háztartásszintû mintánkat végül is úgy kaptuk meg, hogy a területi egység
szintû mintavétel, illetve a területi egységeken belüli mintavétel arányszámainak szorzata
mindenütt egységesen 0,02, azaz 2 százalék lett. Budapest esetében 4 százalékos, Miskolc
esetében pedig 8 százalékos mintát választottunk annak érdekében, hogy e két város min-
tája önmagában is elegendõ elemszámú, reprezentatív mintát biztosítson. A minta egésze
természetesen csak országosan és településtípusok szerint reprezentatív. Területileg leg-
feljebb nagytérség szinten az (de már megyei szinten nyilvánvalóan nem az).

4 A szóban forgó adatfelvételek fájljait az adatfelvétel készítõjétõl, Ladányi Jánostól vásároltuk meg.
5 Természetesen nem állíthatjuk, hogy a �teljes körû� összeírást százszázalékosan sikerült megolda-
nunk. Mindazonáltal � mint majd azt a késõbbiekben látni fogjuk � ehhez az ideális eredményhez
meglehetõsen közel jutottunk. Az ország egészét tekintve 90 százaléknál minden bizonnyal nem sokkal
rosszabb összeírási arányt érhettünk el. Lásd a 12.16. táblázat (4) sorát.
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A két minta összevetése az általános iskolás gyermekszám által definiált
körzetsûrûség kategóriái szerint

Felmerülhet a gyanú, hogy a két minta között a homogenitásvizsgálatok révén feltárt
különbségek a mintavételi eljárások különbségébõl adódnak. Ebben a részben ezt a
hipotézist fogjuk közelebbrõl szemügyre venni. Hogy ezt megtehessük, a két mintát
azonos mintavételi szempontok szerint kell megvizsgálnunk. Minthogy a KSH-felvétel
mintavételi kritériumai elvileg sem alkalmazhatók a cigányvizsgálat mintájára � az ugyanis
a teljes magyarországi népesség területi elhelyezkedése szerinti rétegzést alkalmazott �,
csak a fordított eljárással kísérletezhettünk: a cigányvizsgálat rétegzési szempontjait
alkalmaztuk a KSH-felvétel cigány almintájára.

Mindenekelõtt látnunk kell, hogy a cigányvizsgálatban alkalmazott rétegzési krité-
riumnak (az általános iskolás gyermekek területi eloszlásának) az alkalmazása távol-
ról sem problémamentes. Hiszen, ha igaz az � márpedig igaz (lásd a késõbbiekben
bemutatott 12.8�12.9. táblázatokat) �, hogy a körzetsûrûség pozitív korrelációban áll
a háztartáslétszámmal és a háztartásokban élõ eltartott gyermekek számával, akkor a
gyermekeknek (g) a teljes népességhez (n) viszonyított aránya (r = g/n) bármely
aggregált szinten maga is pozitív függvénye lesz a körzetsûrûség folytonos, elméleti
mérõszámának (n-nek). Tömören kifejezve: ∂r/∂n > 0. Ennek folytán, ha a gyer-
mekszám alapján soroljuk ritka, közepes és sûrû kategóriákba a településeket, akkor az
osztályközök határain elõfordulhatnak olyan esetek, hogy egy-egy települést a gyer-
mekszám alapján a sûrû kategóriába sorolunk, holott teljes népessége alapján a köze-
pes kategória felsõ sávjába kerülne; vagy a gyermekszám alapján a közepes kategóri-
ába sorolunk, holott teljes népessége alapján a ritka kategória felsõ sávjába kerülne.
Vajon mérõmûszerünknek ez a hibája milyen mértékben felelõs a két minta társadal-
mi-demográfiai indikátorainak nagymérvû eltéréséért? Operacionálisan ez két kérdés
tisztázását jelenti: 1. Ha mindkét mintára ugyanazt a mintavételi eljárást alkalmazzuk,
mekkora különbséget találunk? 2. A mintavételi eljárások különbségének betudható
különbség milyen mértékben magyarázza a homogenitásvizsgálatok által feltárt jelen-
tõs strukturális különbségeket a két minta társadalmi-demográfiai indikátorai között?
A lehetséges 3. kérdést � azt ugyanis, hogy a mintavételi eljárások különbségének
betudható eltérések milyen mértékben vezethetõk vissza külön-külön a két mintavételi
eljárás hibáira � nem tudjuk megvizsgálni. A hatások ugyanis aligha választhatók
szét. Ennek hiányában feltesszük � bár nem engedjük meg �, hogy a mintavételbõl
adódó eltérések egyedül a cigányvizsgálat rétegzési kritériumának torzító hatásaira
vezethetõk vissza.

A cigányvizsgálat rétegzési szempontját oly módon alkalmazhatjuk a KSH-felvétel min-
tájára, hogy az általános iskolai statisztikákban szereplõ cigány gyermekek eloszlása alap-
ján elkészített településtipológiának � mely cigányok által ritkán, közepesen sûrûn, illetve
sûrûn lakott településeket különböztet meg � a kódjait alkalmazzuk a KSH-felvételben
szereplõ településekre. Minthogy a cigányvizsgálat mintavételi eljárása során ezt a kritéri-
umot csak a községi almintára alkalmaztuk, a próbát is erre a részsokaságra6 szûkítettük

6 Pontosabban: a 15 000-nél kisebb létszámú községek képezik az összehasonlítható településhalmazt.
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le.7 Elsõként (ez a fent említett 1. kérdés) arra vagyunk kíváncsiak, hogy vajon a háztar-
tások eloszlása érdemleges módon eltér-e egymástól a két mintában a szóban forgó
rétegképzõ ismérv szerint.

A következõket találtuk. A KSH-minta 755 (súlyozva: 120 107) cigány háztartásából
484 (súlyozva: 69 886) háztartás került a szóban forgó községi almintába. A Szocioló-
giai Intézet cigányfelvételének 1931 háztartásából pedig 1161 háztartás. A KSH-minta
esetében ez a súlyozott háztartásminta 58,19 százalékának, a cigányvizsgálat esetében
pedig a minta 60,12 százalékának felel meg. Az eltérés nem mondható túlságosan nagy-
nak. Lényegesen fontosabb szempont azonban a két minta � mondjuk így: körzetsûrû-
ség szerinti � belsõ összetétele. A próba ugyanis erre irányul. A 12.7. táblázat mutatja
a háztartások eloszlását az általunk használt településkategóriák szerint.

A megoszlások � ahhoz képest, hogy a két adatfelvétel tökéletesen különbözõ minta-
vételi eljárással készült � meglepõen hasonlítanak egymásra. A ritka településkategóri-
án belül gyakorlatilag nincs eltérés, ahol pedig különbségeket találunk, ott annak mérté-

Ezek a települések a KSH-mintában is véletlen kiválasztással kerültek be. A 15 000 fõs, illetve annál
nagyobb létszámú települések teljeskörûen képviseltetik magukat a KSH-mintában.

7 A tesztet a városokra sajnálatos módon nem terjeszthetjük ki, hiszen a két felvétel esetében a kisebb
mintavételi egységek más-más aggregátumok: a cigányságvizsgálat esetében az önkormányzati válasz-
tókörzetek, a KSH-felvétel esetén pedig a népszámlálási számlálókörzetek voltak. Itt meg kell jegyez-
nünk azt, hogy az önkormányzati választókörzeteket mint a városokban történõ mintavétel kisebb
területi egységeit kényszerûségbõl alkalmaztuk. Jobban szerettünk volna mi is népszámlálási számlá-
lókörzeteket használni. Ehhez ismernünk kellett volna a kiválasztott (városokkal, községekkel együtt)
mintegy 300 településen belüli számlálókörzetek pontos határait. Az ehhez szükséges térképek azonban
egyedül a KSH-nak állnak rendelkezésre, ahonnan ésszerû költségekért fénymásolatokat nem sike-
rül beszereznünk. Így kényszerûségbõl kisebb területi egységekként az önkormányzati választókör-
zeteket használtuk, amelyeknek területi határait valamennyi település önkormányzatánál pontosan
ismerik. Ezt az információt kivétel nélkül minden érintett önkormányzat ingyen bocsátotta a rendel-
kezésünkre.

12.7. táblázat
A 15 000 fõnél kisebb lélekszámú községekben élõ háztartások eloszlása az általános iskolás cigány
gyermekek elõfordulási gyakorisága alapján képzett településkategóriák (körzetsûrûség) szerint
a KSH-felvétel cigány almintájában és a Szociológiai Intézet cigányfelvételében

A település típusa KSH (súlyozott) Cigányfelvétel

(Körzetsûrûség)* gyakoriság százalék gyakoriság százalék

Ritka 5 408 7,74 91 7,84
Közepes 21 546 30,83 324 27,91
Sûrû 42 932 61,43 746 64,25
Összesen 69 886 100,00 1161 100,00

χ 2(2) 4,666
Valószínûség 90 százalék
Nullhipotézis bizonytalan

* Ritka, ha az általános iskolás cigány gyermekek száma: 1�10, közepes, ha: 11�40, sûrû, ha 41 vagy annál több.
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ke nem éri el a 3 százalékot. A cigányvizsgálat községi almintájában 2,8 százalékkal
nagyobb arányban fordulnak elõ a sûrû körzetekben lakó cigány háztartások, a KSH-
minta községi almintájában pedig 2,9 százalékkal nagyobb valószínûséggel fordulnak
elõ a közepes településkategóriába tartozó háztartások. Intuitíve is látszik, hogy ilyen
mérvû különbségekbõl aligha adódhatnak olyan mértékû strukturális különbségek, mint
amilyeneket az elõzõ rész homogenitásvizsgálatai révén megállapítottunk.

Ez utóbbi intuitív megállapításunkat azonban empirikusan is ellenõriznünk kell. Ez
természetesen nem más, mint a fentebb említett 2. kérdés. A minták körzetsûrûség
szerinti eltérései azért befolyásolhatják a kritikus társadalmi-demográfiai indikátorok
(háztartásnagyság, gyermekszám, életkor, iskolai végzettség) átlagos értékeit, illetve
megoszlásait, mivel várhatóan szoros korrelációban állnak velük. Mint a következõk-
ben megmutatjuk, valóban ez a helyzet. Nem közömbös azonban, hogy a két minta
körzetsûrûség szerinti összetételének eltérései � az említett szoros korrelációk folytán �
milyen mértékben változtatnák meg az egyik vagy a másik minta társadalmi-demográfiai
indikátorainak átlagos értékeit vagy megoszlásait.

A próbát természetesen továbbra is csak a 15 000 fõnél kisebb lélekszámú községek
kategóriájára tudjuk elvégezni. A próba abból áll, hogy megvizsgáljuk, milyen követ-
kezményekkel jár az, ha a KSH-minta körzetsûrûség szerinti átlagos háztartásnagyság,
gyermekszám, életkor adatait, valamint iskolai végzettség szerinti megoszlásait a ci-
gányvizsgálat körzetsûrûség szerinti megoszlásaival súlyozzuk, illetve, ha a cigányvizs-
gálat mintájának hasonló, körzetsûrûség szerint bontott átlagértékeit a KSH-minta kör-
zetsûrûség szerinti megoszlásaival súlyozzuk (lásd 12.8�12.12. táblázat).

A 12.8�12.12. táblázatok alapján jól látszik: a mintavételi eljárások eltérésébõl adó-
dó � valóban meglevõ � különbségek teljesen elhanyagolható mértékben érintik a min-
ták legfontosabb társadalmi-demográfiai indikátorait. Noha minden kétséget kizáróan
igaz az, hogy a cigányvizsgálatban alkalmazott területi rétegzési elv (az általános iskolás
cigány gyermekek száma alapján meghatározott körzetsûrûség) szoros korrelációban áll
az említett indikátorokkal, a községi alminták körzetsûrûség szerinti eloszlásai � a min-

12.8. táblázat
A háztartások átlagos létszáma a települések körzetsûrûsége szerint a KSH-minta
és a cigányvizsgálat mintájának községi almintájában (fõ/háztartás)

Körzetsûrûség KSH (súlyozott) Cigányvizsgálat

Ritka 3,13 3,73
Közepes 3,32 4,17
Sûrû 3,55 4,58

A fõátlag értéke saját* súlyokkal 3,45 4,40
(1,55) (2,27)

Súlyozva a másik** súlyaival 3,46 4,39

** A körzetsûrûség szerinti átlagértékek a saját (a KSH esetében a KSH, a cigányvizsgálat esetében a
cigányvizsgálat körzetsûrûség szerinti) megoszlásaival (lásd 12.7. táblázat) súlyozva (zárójelben: a szó-
rások).
** A körzetsûrûség szerinti átlagértékek a másik (a KSH esetében a cigányvizsgálat, a cigányvizsgálat
esetében a KSH körzetsûrûség szerinti) megoszlásaival (lásd 12.7. táblázat) súlyozva.
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12.9. táblázat
A háztartásokban élõ gyermekek átlagos száma a települések körzetsûrûsége szerint a KSH-minta
és a cigányvizsgálat mintájának községi almintájában (fõ/háztartás)

Körzetsûrûség KSH (súlyozott) Cigányvizsgálat

Ritka 0,97 1,15
Közepes 1,25 1,49
Sûrû 1,28 1,79
A fõátlag értéke saját* súlyokkal 1,25 1,65

(1,18) (1,54)
Súlyozva a másik** súlyaival 1,25 1,64

** A körzetsûrûség szerinti átlagértékek a saját (a KSH esetében a KSH, a cigányvizsgálat esetében a
cigányvizsgálat körzetsûrûség szerinti) megoszlásaival (lásd 12.7. táblázat) súlyozva (zárójelben: a szórá-
sok).
** A körzetsûrûség szerinti átlagértékek a másik (a KSH esetében a cigányvizsgálat, a cigányvizsgálat
esetében a KSH körzetsûrûség szerinti) megoszlásaival (lásd 12.7. táblázat) súlyozva.

12.10. táblázat
A községi almintában található személyek megoszlása és átlagéletkora a községek körzetsûrûsége
szerint a KSH-mintában és a cigányvizsgálat mintájában

Körzetsûrûség
KSH (súlyozott) Cigányvizsgálat

megoszlás átlag megoszlás átlag

Ritka 7,03 33,09 6,66 26,68
Közepes 29,82 28,14 26,38 25,39
Sûrû 63,15 26,67 66,96 23,94

Összesen 100,00 � 100,00 �
Esetszám 242 856 5103

χ 2(2) 32,330
Valószínûség 100 százalék
Nullhipotézis elvetve

A fõátlag értéke � 27,56 � 24,50
saját* súlyokkal (20,12) (18,19)

Súlyozva a másik**
súlyaival � 27,49 � 24,50

** A körzetsûrûség szerinti átlagértékek a saját (a KSH esetében a KSH, a cigányvizsgálat esetében a
cigányvizsgálat körzetsûrûség szerinti) megoszlásaival (lásd 12.7. táblázat) súlyozva (zárójelben: a szórá-
sok).
** A körzetsûrûség szerinti átlagértékek a másik (a KSH esetében a cigányvizsgálat, a cigányvizsgálat
esetében a KSH körzetsûrûség szerinti) megoszlásaival (lásd 12.7. táblázat) súlyozva.
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12.11. táblázat
A községi almintában található személyek* iskolai végzettség szerinti megoszlása a községek
körzetsûrûsége szerint a KSH mintában és a cigányvizsgálat mintájában (százalék)

Iskolai Körzetsûrûség
Összesen

végzettség ritka közepes sûrû

KSH
0 osztály 3,51 3,79 8,87 7,04
1�7 osztály 24,58 23,38 38,04 32,91
8 osztály 47,57 50,63 41,08 44,26
Szakmunkásképzõ 17,26 12,66 9,27 10,82
Középiskola 7,08 5,58 2,26 3,56
Felsõfok � 3,95 0,48 1,42

Összesen 100,00 100,00 100,00 100,00
Esetszám 11 209 42 065 96 198 149 472
Százalék 7,50 28,14 64,36 100,00

Cigányvizsgálat
0 osztály 11,87 9,77 10,29 10,27
1�7 osztály 30,14 34,49 34,81 34,38
8 osztály 38,81 42,40 41,78 41,73
Szakmunkásképzõ 15,53 11,62 12,16 12,26
Középiskola 3,20 1,48 0,81 1,16
Felsõfok 0,46 0,25 0,15 0,20

Összesen 100,00 100,00 100,00 100,00
Esetszám 219 809 1982 3010
Százalék 7,28 26,88 65,85 100,00

χ2(5) 134,994
Valószínûség 100 százalék
Nullhipotézis elvetve

tavételi eljárások gyökeres különbözõsége ellenére is � oly kis mértékben különböznek
egymástól a KSH-felvétel és a cigányvizsgálat esetében, hogy függetlenül attól, hogy
melyik minta körzetsûrûség szerinti súlyait alkalmazzuk, lényegében ugyanazokat a
megoszlásokat, illetve átlagokat kapjuk vissza, mint amelyekkel az egyik vagy a másik
minta esetében eredetileg rendelkeztünk.

A különbségek okát tehát másutt kell keresnünk. A következõ fejezetben az adatfelvé-
teli eljárások egy másik, fontos elemét � a meghiúsult kikérdezésekbõl adódó torzítások
problémáját � vesszük szemügyre.
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12.12. táblázat
A községi almintában található személyek* iskolai végzettség szerinti megoszlása a KSH-mintában
és a cigányvizsgálat mintájában a körzetsûrûség szerinti megoszlásokkal súlyozva (százalék)

Iskolai
KSH-minta Cigányvizsgálat-minta

végzettség KSH-súly
cigányvizs- cigányvizs-

KSH-súly
gálat-súly gálat-súly

0 osztály 7,04 7,12 10,27 10,26
1�7 osztály 32,91 33,12 34,38 34,37
8 osztály 44,26 44,12 41,73 41,73
Szakmunkásképzõ 10,82 10,76 12,26 12,26
Középiskola 3,56 3,50 1,16 1,18
Felsõfok 1,42 1,38 0,20 0,20

Összesen 100,00 100,00 100,00 100,00

χ2(5) 3,825 0,006
Valószínûség 43 százalék 0 százalék
Nullhipotézis elfogadva elfogadva

* 15�74 éves korcsoport (nappali tagozatos tanulók nélkül).

A KÉT ADATFELVÉTEL KÜLÖNBSÉGEINEK EGYIK LÉNYEGES OKA:
A MEGHIÚSULT KIKÉRDEZÉSEKBÕL ADÓDÓ TORZÍTÁSOK ELTÉRÕ KEZELÉSE

A továbbiakban megpróbálunk amellett érvelni, hogy a két adatfelvétel belsõ szerkezeti
különbségei (legalábbis részben) abból adódnak, hogy míg a cigányvizsgálatban a meg-
hiúsult kikérdezéseket megfelelõ pótcímekkel8 pótoltuk, addig a KSH-adatfelvételben
az eredeti háztartásminta mintegy 15-16 százalékában9 nem került sor a meghiúsult
kérdõívek pótlására. A KSH-minta esetében a népszámlálás nem, életkor, lakóhely sze-
rint bontott, továbbvezetett népességszámainak megfelelõ belsõ arányokat a sikeres ki-
kérdezéseket jelentõ megfigyelések átsúlyozásával biztosították.10 Ez elvileg teljesen

8 A pótcímeket a falvak esetében az adott településrõl, a többi településkategória (Budapest, Miskolc,
megyeszékhely, egyéb város) esetében pedig az adott település megfelelõ sûrûségû (ritka, közepes,
illetve sûrû) alkörzetébõl választottuk. Az adott településrész pótcímeit ezután megkevertük, majd a
megkevert halmaz véletlenszerûen egymás után következõ elemeit sorszámmal láttuk el, és a kérdezõbiztos
számára elõírtuk, hogy meghiúsulás esetén mindig e sorszám szerint sorban következõ pótcímet vegye
igénybe. A keveréssel a községen, illetve az alkörzeten belüli pótcímmintát randomizáltuk, a kötelezõ
sorrendiség elõírásával pedig e véletlenszerûség követésére késztettük kérdezõbiztosainkat. A pótcí-
mek száma település-alkörzetenként megegyezett az eredeti címek számával.

9 Az 1993. évi munkaerõ-felvétel szeptemberi�októberi�novemberi hullámában a 26 604 fölkeresett
háztartás közül a kikérdezés 4186 esetben különbözõ okoknál fogva meghiúsult. A meghiúsulási arány
az eredeti minta 15,73 százalékát tette ki. A súlyozatlan háztartásminta-elemszám 22 418 volt.

10 Az Éltetõ�Marton [1995] által hivatkozott irodalom szerint a meghiúsulások által okozott mintatorzítá-
sok korrigálására sok szempontból jobb megoldást nyújt az utólagos átsúlyozás, mint a pótminta hasz-
nálata. A cigány minta esetében azonban ez a dilemma fel sem merült, ez esetben ugyanis nem áll
rendelkezésre olyan teljes körû információ, amelyre az átsúlyozást alapozhatnánk.
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korrekt eljárás a minta egészére nézve. Egy részpopulációra nézve azonban már koránt-
sem ilyen egyértelmû a helyzet. Ha feltesszük, hogy a teljes népességre reprezentatív,
szakmailag korrekt módon megtervezett minta � a nagy esetszámból adódóan � viszony-
lag kis létszámú kisebbség esetében is reprezentatív mintát biztosít számunkra, akkor a
meghiúsult kikérdezések miatt bekövetkezõ mintatorzításokat csak abban az esetben
korrigálhatjuk megfelelõ módon a szóban forgó részpopuláció esetében a teljes mintára
kidolgozott átsúlyozási eljárás segítségével, ha joggal feltételezhetjük, hogy a meghiú-
sult kérdõívek a részpopuláció esetében nagyjából ugyanolyan arányban kerülnek ki a
társadalom különbözõ rétegeibõl, mint a minta egészének esetében. A következõkben
amellett érvelünk, hogy a KSH-minta cigány almintájának esetében empirikusan egé-
szen biztosan nem állt fenn ez az eset. Mi több: a cigányvizsgálat felvételének meghiú-
sult kikérdezéseirõl összegyûjtött információink alapján jó okunk van feltételezni, hogy
a meghiúsulások a minta egésze, illetve a cigány részminta esetében jellegzetesen kü-
lönbözõ arányban kerültek ki a társadalom különbözõ rétegeibõl. A részminta megfele-
lõ arányait ezért a teljes mintára kidolgozott átsúlyozási eljárás segítségével nem lehet
helyreállítani. Amint a következõkben kimutatjuk: a súlyozási eljárás ebben a konkrét
esetben nemhogy javítaná, hanem éppenséggel tovább rontja a cigány alminta reprezen-
tativitását.

Az ellenõrzést két kulcsváltozó � a háztartáslétszám és a lakásban lakó gyermekek
száma � alapján végezzük el. Mint a két minta belsõ eltéréseit taglaló fejezetben láttuk,
e tekintetben igen nagyok a két adatfelvétel különbségei. A probléma tehát ugyancsak
releváns. Az ellenõrzés során indirekt bizonyítást alkalmazunk. Föltesszük, hogy a sú-
lyozás mind a teljes populáció, mind pedig a cigány részpopuláció esetében reprezenta-
tív mintát eredményezett. Ennek a feltevésnek az alapján megvizsgáljuk, a teljes mintá-
ban és a cigány részmintában az átlagos háztartáslétszám és az átlagos gyermekszám
súlyozás nélküli, illetve súlyozott értékeit. Ha igaz az, hogy a súlyozás megfelelõen
helyreállítja a minták reprezentativitását, akkor a súlyozott és súlyozatlan átlagértékek
különbségeinek egyértelmû bizonyítékát kell adniuk annak, hogy a meghiúsulások átla-
gosan milyen irányban torzították el az eredetileg helyes mintákat. Lássuk tehát minde-
nekelõtt a kérdéses számadatokat!

A 12.13. táblázat tanúsága szerint a szóban forgó próba szempontjából a minta egé-
sze és a cigány alminta teljesen eltérõ módon viselkedik. A minta egészében azt látjuk,
hogy a súlyozott átlagértékek kismértékben meghaladják a megfelelõ súlyozatlan érté-
keket, ezzel szemben a súlyozatlan cigány átlagadatok rendre alatta maradnak (ráadásul
lényegesen nagyobb mértékben) a súlyozott átlagértékeknek. Ebbõl a különbségbõl lo-
gikailag az következnék � feltéve persze, hogy nem kérdõjelezzük meg azt, hogy a
súlyozás mind a teljes minta, mind pedig a cigány alminta esetében reprezentatív mintát
biztosít �, hogy a KSH-minta egészében a kikérdezések némileg nagyobb arányban
hiúsultak meg a nagyobb, mint a kisebb létszámú háztartások esetében, a cigány almintán
belül viszont éppen ellenkezõleg a kikérdezések nagyobb arányban hiúsultak meg a
kisebb, mint a nagyobb méretû háztartások esetében. Ha most figyelembe vesszük azt
is, hogy a háztartáslétszám minden empirikus tapasztalat szerint szignifikáns negatív
összefüggésben áll a háztartások egy fõre jutó átlagjövedelmével és társadalmi státusá-
val, akkor rögtön világossá válik, milyen különös következményekhez vezet az, ha az
KSH-minta egészének reprezentativitásáról gondoskodó súlyozásról föltesszük, hogy az
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12.13. táblázat
Az átlagos háztartásnagyság és az átlagos gyermekszám értékei a KSH-felvétel teljes mintájában és a cigány almintában (fõ/háztartás)

Háztartáslétszám Gyermekszám

Megnevezés* KSH-minta cigány alminta KSH-minta cigány alminta

µ σ µ σ µ σ µ σ

Súlyozatlan 2,68 1,36 3,48 1,81 0,64 0,94 1,26 1,39
Súlyozott 2,71 1,29 3,27 1,54 0,69 0,90 1,14 1,16

t-próba (µ) �3,387 �9,443 3,646 2,920
Szignifikanciaszint 0,000% 0,000% 0,000% 0,004%
Nullhipotézis elvetve elvetve elvetve elvetve

Abszolút változás +0,03 . �0,21 . +0,05 .. �0,12 ..
Relatív változás (százalék) +1,1 . �6,0 . +7,8 .. �9,5 ..

Az abszolút távolság változása �0,24 �0,17
A relatív távolság változása �30,0 százalék �27,4 százalék

* µ = átlag, σ = szórás, u = súlyozatlan, w = súlyozott, c = cigány alminta, m = teljes minta.
Abszolút változás = µw � µu.
Relatív változás = 100.0 × [(µw � µu)/µu].
Az abszolút távolság változása = [(µcw � µmw) � (µcu � µmu)].
A relatív távolság változása = 100.0 × [(µcw � µmw) � (µcu � µmu)]/(µcu � µmu)
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a cigány alminta esetében is reprezentatív mintát biztosít. Azt jelenti ugyanis, hogy a
cigány alminta esetében � amely alminta köztudott módon zömében nagy létszámú,
alacsony státusú és szegény háztartásokból áll � a kikérdezések mégis nagyobb arány-
ban hiúsultak meg a kis létszámú, magasabb státusú, jobb anyagi helyzetû háztartások
esetében.

Az empirikus adatfelvételek egybehangzó tapasztalata ugyanakkor az, hogy a meghiú-
sult kikérdezések halmazán belül többnyire a társadalmi hierarchia szélein levõ háztar-
tások vannak felülreprezentálva. Vagyis: a magas és az alacsony társadalmi státusúak.
Azok a háztartások, amelyeknek megbízható részvételére lehet számítani a reprezenta-
tív adatfelvételekben, mintabeli súlyuknál nagyobb valószínûséggel kerülnek ki a társa-
dalom középrétegeibõl. Ezt a megállapításunkat jól szemléltethetjük a Tárki 1993. évi
háztartáspanel-felvételének meghiúsult kikérdezéseivel, hiszen a szóban forgó vizsgálat
paneljellegébõl adódóan (az elõzõ évi kikérdezés alapján) megbízható ismereteink van-
nak a meghiúsult esetekrõl. Az 12.1. ábra összegzi ezeket a tapasztalatokat. Az ábra
vízszintes tengelyén az egy fõre jutó jövedelemkategóriákat tüntettünk föl, a függõleges
tengelyen pedig azt ábrázoltuk, hogy az adott egy fõre jutó háztartási jövedelemkategó-
ria esetében milyen mértékben vannak fölül-, illetve alulreprezentálva az 1992. évi
mintabeli súlyukhoz képest az 1993. évben meghiúsult kikérdezéseket jelentõ (de az
1992. évi adatok alapján ismert egy fõre jutó jövedelmû) háztartások. Az ábrából
világosan kivehetõ a szegény (alacsony egy fõre jutó jövedelmû) és a gazdag (magas
egy fõre jutó jövedelmû) háztartások relatív túlreprezentációja a meghiúsult kikérde-
zések esetén.

Minthogy a cigányság zöme a társadalmi és jövedelmi hierarchia alján helyezkedik
el, joggal számíthatunk arra, hogy a cigány megkérdezettek körében a meghiúsult ki-
kérdezések zöme � ellentétben azzal, ahová a cigány alminta reprezentativitásának fel-
tételezésébõl logikai úton eljutottunk � az alacsony státusú, szegény (és ezért nagyobb
létszámú) háztartások közül kerül ki. Ha pedig ez így van, akkor ellentmondáshoz jutot-
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12.1. ábra
Az 1993-ban meghiúsult kikérdezéseket jelentõ háztartásminta fölül-, illetve alulreprezentációjának
mértéke az 1992. évi teljes minta megoszlásához viszonyítva
(Tárki háztartáspanelje, az egy fõre jutó jövedelem szerinti megoszlások hányadosai)
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tunk. Abból a feltételezésbõl, hogy a teljes mintára kidolgozott súlyozási eljárás meg-
felelõen gondoskodik a cigány alminta reprezentativitásáról, azt a következtetést ve-
zettük le, hogy akkor a cigány meghiúsulások zömének a kis létszámú háztartásokból
kell kikerülnie. A meghiúsulások jövedelem és társadalmi státus szerinti eloszlásának
általános tapasztalataiból, valamint a cigányság alacsony jövedelmi és társadalmi hely-
zetébõl, továbbá a társadalmi és jövedelmi helyzet és a háztartásnagyság közti negatív
korrelációból viszont ezzel éppen ellentétes konklúzióra jutottunk: a cigány meghiú-
sulások zömének a nagy létszámú háztartásokból kell kikerülnie. Ha tényadatokkal
sikerül alátámasztanunk azt, hogy az utóbbi logikai levezetés empirikusan is helytál-
ló, akkor a kis létszámú háztartások dominanciájára vonatkozó következtetés egyedül
azért nem állhatja meg a helyét, mert a premissza volt hibás: a minta egészének tulaj-
donságai alapján kidolgozott súlyozási eljárás nem biztosítja a cigány alminta reprezen-
tativitását.

A cigányvizsgálat meghiúsult kikérdezéseirõl rendelkezésünkre álló információk egy-
értelmûen ezt az értelmezést támasztják alá. A meghiúsulásokról a kérdezõbiztosoknak
adatlapot kellett kitölteniük, amely a meghiúsulás oka mellett a megadott cím közvetlen
lakóhelyi környezetének megítélését (a lehetséges kódok: feltûnõen slumos, lepusztult;
szegényes, de viszonylag rendezett; átlagos; az átlagosnál jobb színvonalú), valamint a
háztartás társadalmi helyzetének megítélését is tartalmazta (mármint abban az esetben,
ha ez a háztartásról szerzett benyomások, a lakás képe és egyéb külsõségek alapján
egyáltalán eldönthetõ volt). Az utóbbi eset lehetséges kódjai a �jómódú�, �átlagos�, �sze-
gény� voltak. A meghiúsult kikérdezések száma a teljes mintában 405, azaz a minta
(2222 háztartás) 18,4 százaléka volt. Ebbõl 52 olyan meghiúsulás volt, amelyben a
megkérdezettek vagy cigány mivoltukra hivatkozva, vagy éppenséggel azért, mert nem
tartották magukat cigánynak, utasították vissza a válaszadást. Ez a két esemény elvileg
sem fordulhatott elõ a KSH-adatfelvételben, hiszen a megkérdezett cigány háztartások
tagjait nem informálták arról, hogy õket mint cigány háztartások tagjait is fölmérik. A
fennmaradó 353 meghiúsulás a minta 16,4 százalékát tette ki. Összehasonlításképpen:
ugyanez az arány a KSH-felvételben 15,7 százalék (4186/26 604) volt.

Ha tehát beigazolódik az a sejtésünk, hogy a cigányok körében tapasztalható meghiú-
sulások zöme az alacsony társadalmi státusú rétegekbõl kerül ki, akkor az a tény, hogy
a cigányok körében nagyobb valószínûséggel hiúsultak meg a kikérdezések, összessé-
gében még jobban megnöveli a kiesõ alacsony státusú (vélhetõen nagy létszámú) háztar-
tások súlyát, amelyeknek megfelelõ súlyú mintabeli szerepeltetését a teljes populáció
tulajdonságai alapján kidolgozott átsúlyozási eljárás nem képes megoldani. A 12.14�
12.15. táblázat egyértelmûen ezt a megállapításunkat támasztja alá.

Ha a KSH-mintavétellel való kompatibilitás kedvéért figyelmen kívül hagyjuk a ci-
gányságra hivatkozó válaszmegtagadás esetét, akkor azt látjuk, hogy a cigányvizsgálat-
ban a kikérdezések nagyobb részében � mintegy 54�58 százalékban � slumos vagy szegé-
nyes környéken élõ, illetve rossz anyagi helyzetû háztartások esetében hiúsultak meg.
Aligha feltételezhetjük, hogy ez másként történt a KSH-minta cigány almintájának ese-
tében. Vagyis arra számíthatunk, hogy a meghiúsulások következtében szignifikánsan
nagyobb arányban hullhattak ki az � eredetileg reprezentatív � mintából a rossz körül-
mények között élõ, szegény, nagyobb létszámú háztartások.
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12.14. táblázat
A közvetlen lakóhelyi környezet kérdezõbiztosi megítélése a Szociológiai Intézet cigányvizsgálatának
meghiúsult kikérdezései esetében (háztartások száma és százaléka)*

A lakóhelyi környezet színvonala

A meghiúsulás típusa
a kérdezõbiztos megítélése szerint

Összesen
átlagosnál átlagosnál
rosszabb

átlagos
jobb

Cigányságra hivatkozó száma 18 25 8 51
válaszmegtagadás százalék 35,3 49,0 15,7 100,0

Egyéb száma 38 36 9 83
válaszmegtagadás százalék 12,2 11,6 2,9 26,7

Meghiúsulás száma 130 88 10 228
egyéb okból százalék 41,8 28,3 3,2 73,3

Összesen
száma 168 124 19 311
százalék 54,0 39,9 6,1 100,0

Mindösszesen
száma 186 149 27 362
százalék 51,4 41,2 7,4 100,0

* 43 meghiúsulás esetében a kérdezõbiztos nem tudta megítélni a lakóhelyi környezet színvonalát.

12.15. táblázat
A háztartás anyagi helyzetének kérdezõbiztosi megítélése a Szociológiai Intézet cigányvizsgálatának
meghiúsult kikérdezései esetében (háztartások száma és százaléka)*

A meghiúsulás típusa
A háztartás a kérdezõbiztos szerint

Összesen
szegény átlagos jómódú

Cigányságra hivatkozó száma 14 17 17 48
válaszmegtagadás százalék 29,2 35,4 35,4 100,0

Egyéb száma 32 29 15 76
válaszmegtagadás százalék 16,8 15,3 7,9 40,0

Meghiúsulás száma 79 28 7 114
egyéb okból százalék 41,6 14,7 3,7 60,0

Összesen
száma 111 57 22 190
százalék 58,4 30,0 11,6 100,0

Mindösszesen
száma 125 74 39 238
százalék 52,5 31,1 16,4 100,0

* 167 meghiúsulás esetében a kérdezõbiztos nem tudta megítélni a háztartás anyagi helyzetét.

Visszatérve indirekt bizonyításunk gondolatmenetéhez, következtetésünket a követ-
kezõképpen összegezhetjük. A cigány alminta esetében a minta reprezentativitását a
súlyozás egyedül abban az esetben állíthatta volna helyre, ha a meghiúsulások következ-
tében éppen a kisebb háztartások hullottak volna ki szignifikánsan nagyobb arányban az

12 -- Két cigányvizsgálat.p65 2005.04.19., 23:37475



476 III. MÉRÉSI PROBLÉMÁK

eredetileg reprezentatív cigány almintából. Ennélfogva az a körülmény, hogy józan
empirikus megfontolások alapján ennek éppen az ellenkezõje következhetett be, azt
bizonyítja: a súlyozás a cigány alminta esetében nem biztosítja a minta reprezentativitá-
sát. Mi több: minthogy a cigány alminta esetében minden valószínûség szerint a na-
gyobb háztartások hullottak ki nagyobb valószínûséggel az eredeti mintából, a súlyozási
eljárás pedig a cigány háztartások átlagos létszámát és gyermekszámát csökkenti (ahe-
lyett, hogy növelné), a súlyozás ahelyett, hogy javítaná, még tovább rontja a cigány alminta
reprezentativitását. Komoly érvek szólnak tehát amellett, hogy a KSH-minta szisztema-
tikusan alábecsüli a cigány háztartások átlagos létszámát és gyermekszámát. A 12.13.
táblázat adatai alapján elmondhatjuk, hogy e szisztematikus torzítás mértéke meglehetõ-
sen nagy, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy az eredeti (súlyozatlan) adatok ma-
guk is szisztematikusan torzított becslései az elméleti adatoknak.

AZ ÁTLAGOS GYERMEKSZÁMADATOK MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK ELLENÕRZÉSE
ORSZÁGOS ISKOLASTATISZTIKAI ADATOK ALAPJÁN

A soron következõ két fejezetben megpróbáljuk a két adatfelvétel megbízhatóságát egy
egyértelmûen objektívnek tekinthetõ külsõ adatforráson is lemérni. Ez a külsõ adatfor-
rás nem más, mint a Mûvelõdésügyi Minisztériumnak az 1970/71. és az 1992/93. tanév
között a cigány gyermekekrõl is folyamatosan vezetett iskolastatisztikái. Mielõtt to-
vábbmennénk, célszerû néhány szót ejtenünk a szóban forgó statisztikáról.

A Mûvelõdésügyi Minisztérium az ötvenes évek végétõl vezet évenkénti iskolaszintû
nyilvántartást az ország valamennyi oktatási intézményérõl (általános iskolájáról, kö-
zép-, illetve felsõfokú intézményérõl). Ezekben az évrõl évre megismétlõdõ iskolaszin-
tû adatfelvételekben az 1957/58. tanévtõl kezdve több-kevesebb rendszerességgel, 1980/
81-tõl pedig rendszeresen szerepel az egyes évfolyamokon tanuló cigány gyermekek
számára vonatkozó kérdés. Az aggregált iskolastatisztikák alapjául szolgáló kérdésre
mindig az adott iskola megfelelõ osztályát tanító tanár (osztályfõnök) válaszolt � mégpe-
dig ugyanannak a szociológiai jellegû kritériumnak az alapján, mint amit az 1993. évi
KSH-adatfelvétel és a Szociológiai Intézet 1993. évi cigányvizsgálata is alkalmazott:
�cigány az, akit a nem cigány környezet cigánynak tekint�. Az iskolastatisztikákban is
ez az elv érvényesült: cigány tanulónak minõsült az a diák, akit osztályfõnöke a gyer-
mek, illetve a gyermek családjának ismerete alapján annak tekintett. Ezeket az informá-
ciókat aggregálták azután elõször iskolaszintû adatokká (a kérdõíveket iskolaszinten
töltötték ki), majd pedig további aggregáció útján ezekbõl készültek el az országos
szintû iskolastatisztikai adatok. Minthogy az iskolastatisztikák alapjául szolgáló kérdõ-
íveket mindig az adott tanév októberében töltötték ki, a cigány etnikai hovatartozásra
vonatkozó kérdést olyan tanárok válaszolták meg, akik az elsõ osztályosok esetében
legalább egy hónapja, a többiek esetében egy vagy több év óta ismerték õket és család-
jaikat. Nyilvánvaló tehát, hogy a hasonló kritériumot alkalmazó szociológiai jellegû
adatfelvételekkel összevetve � ahol a kérdezõbiztosok csak alkalomszerûen, a megkér-
dezés idõtartamára álltak kapcsolatban a megkérdezettekkel � az iskolastatisztikák ada-
tai megbízhatóbban mérik a fenti kritériumnak megfelelõ cigány etnikai hovatartozást.
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Az iskolastatisztikák további elõnyös tulajdonsága az, hogy teljes körûek: azáltal, hogy
lefedik az adott oktatási intézménytípus valamennyi iskoláját, az adott iskolába járó
korosztályok egészét, teljes körûen jellemzik. Minthogy a cigányság esetében az ily
módon vezetett iskolastatisztikák jelentik a rendelkezésünkre álló egyetlen, viszonylag
megbízható, teljes körû adatbázist, egy reprezentativitásra törekvõ adatfelvételtõl meg-
követelhetõ, hogy összhangban legyen vele.

A szóban forgó iskolastatisztikák mindenkori évfolyamszintû aggregált országos adatai
rendelkezésünkre állnak az általános iskolák esetében az 1970/71-es tanévtõl az 1992/
93. tanévig � néhány év (1971/72, 1972/73, 1975/76, 1978/79, 1979/80) kivételével �
folyamatosan, a szakmunkásképzõk és szakiskolák esetében az 1980/81-es tanévtõl, a
gimnáziumok, szakközépiskolák és technikumok esetében pedig az 1979/80-as tanévtõl
egészen az 1992/93-as tanévig. Az egyetemre felvett cigány tanulókról nem készültek
statisztikák.11

A reprezentatívnak tekintett adatfelvételek gyermekszám, illetve iskolai végzettség
adatainak megbízhatóságát tehát van min lemérnünk. Elõször a gyermekszámadatok
megbízhatóságát teszteljük, majd a következõ fejezetben sort kerítünk az iskolai vég-
zettségre vonatkozó adatok ellenõrzésére is.

A teszt természetesen csak a nappali tagozaton tanuló (normál és kisegítõs) általános
iskolás gyermekekre terjedhet ki. Az iskolastatisztikák szerint a nappali tagozatos álta-
lános iskolás cigány tanulók száma az 1992/93-as tanévben 88 182 fõ volt.12 A 12.16.
táblázatban bemutatunk néhány összefoglaló adatot a KSH cigány almintájából és a
cigányvizsgálat mintájából. Mindkét esetben közöljük mind a súlyozatlan, mind pedig
a súlyozott adatokat. A cigányságvizsgálat esetében a súlyozás mindössze azt jelenti,
hogy a mintavételi körzetekre jellemzõ mintavételi arányok reciprokának felhasználásá-
val teljeskörûsítettük adatainkat.

A teszt egyértelmûen igazolja azt a sejtésünket, hogy a KSH-felvétel cigány
almintájában igen jelentõs mértékben alulreprezentáltak az általános iskolás gyermekek,
s ennek következtében általában is alulreprezentáltak a gyermekek. A súlyozott adatok
tanúsága szerint a KSH cigány almintája mindössze 58 000 körüli számban tartalmaz
általános iskolás gyermeket. Ha összevetjük ezt az MKM 1992/93-as adatával, országos
szinten mintegy 34 százalékos elmaradást tapasztalunk a teljes körû adat alsó becslésé-
hez képest. A KSH -felvétel cigány almintája nem tud elszámolni az országban élõ
nappali tagozatos általános iskolás cigány gyermekek 34 százalékával! A cigányvizsgá-
lat ezzel szemben igen közel jutott az elméleti adathoz. Az elmaradás mindössze 5,7
százalékos. Ha legjobb becslésnek elfogadjuk az iskolastatisztikák 88 000 körüli adatát,
és erre az adatra vetítjük a két adatfelvételbõl kiszámítható általános iskolás/teljes né-

11 Az említett statisztikai kiadványok a következõk: Cigány tanulók [1971], [1978], [1982] [1986] Az
1980/81. tanévtõl az 1992/93. tanévig vezetett iskolastatisztikai adatok forrása a Mûvelõdésügyi Mi-
nisztérium statisztikai osztályának nyilvántartása.

12 Ez minden valószínûség szerint inkább alsó, mint felsõ becslésnek tekinthetõ. Aligha lehet gyakori
esemény ugyanis az, hogy a környezetük által tipikusan nem cigánynak tekintett gyerekeket általános
iskolai tanáraik cigány származásúnak minõsítsenek. Inkább a fordított eset a valószínûbb: az asszimi-
lálódott családok gyermekeit tanáraik nem tekintik cigány származásúaknak.
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pesség arányt, akkor arra az igen meglepõ eredményhez jutunk, hogy amíg a cigányvizs-
gálat becslése (450 000 fõ) nagyjából a saját adatfelvétele által becsült 425 ezres népes-
ségszám közelében van, addig ez az eljárás a KSH cigány almintájából becsült teljes
cigány népességet csaknem 600 000-es lélekszámra növeli. A KSH saját becsléséhez
(394 000 fõ) képest ez olyan mértékû eltérés, ami alapvetõen megkérdõjelezi a szóban
forgó adatbázis gyermekszámra, illetve háztartáslétszámra vonatkozó adatának realitását.

AZ ISKOLAI VÉGZETTSÉGRE VONATKOZÓ ADATOK MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK
ELLENÕRZÉSE AGGREGÁLT ISKOLAI KIÁRAMLÁSI ADATOK ALAPJÁN

Az országos iskolastatisztikai adatok azonban arra is alkalmasak � minthogy viszonylag
hosszú idõsor áll rendelkezésünkre �, hogy a felnõtt cigány népesség iskolai végzettség
szerinti megoszlását ellenõrizzük velük. Az elgondolásunk az volt, hogy az iskolasta-
tisztikák éves adatai alapján � alkalmasan megválasztott hipotézisek segítségével �
megbecsüljük az adott évjáratból szakmunkásképzõt, illetve középiskolát (gimnáziu-
mot, szakközépiskolát, technikumot) végzettek arányát, majd e kiáramlási (flow) ada-
tok és az ellenõrizni kívánt adatfelvételek koreloszlásainak együttes figyelembevételé-
vel becslést adunk a szóban forgó iskolai végzettségû emberek jelenlegi állományáról
(stock). A mintabeli állomány adatainak természetesen nagyjából összhangban kell len-
niük a kiáramlási adatok alapján becsült stock adatokkal. Eljárásunkat pontosabban a
következõ modell írja le.

12.16. táblázat
A két minta megbízhatóságának összehasonlítása az általános iskolás gyermekek száma
és a Mûvelõdésügyi Minisztérium megfelelõ teljes körû adata alapján

Változók
KSH Cigányvizsgálat

súlyozatlan súlyozott súlyozatlan súlyozott

Háztartások száma (1) 755 120 107 2222 95 421
Személyek száma (2) 2630 393 715 9908 424 645
Nappali tagozatos általános

iskolások száma (3) 444 58 226 2010 83 176
(3)/minisztériumi adat,*

1992/93-as tanév, százalék (4) � 66,03 � 94,32
Általános iskolás arány,

százalék (3)/(2) (5) 16,88 14,79 20,28 19,59
Minisztériumi adat alapján

becsült** népesség, fõ (6) � 596 273 � 450 203

** A Mûvelõdési Minisztérium 1992/93. évi iskolai adatfelvétele szerint az általános iskolai cigány tanulók
száma 88182 fõ (74 441 normál általános iskolás + 13 741 kisegítõ iskolás) volt. Forrás: MKM statisztikai
osztály. A (4) sorban szereplõ adat a két adatfelvétel becsült általános iskolás létszám adatát az MKM teljes
körû adatának százalékában adja meg.
** Becsült népesség = 88 182 fõ (MKM becsült adata) osztva a súlyozott általános iskolás aránnyal [(5)-ös
sor].
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A modell

Legyen Nijk azon emberek száma, akik az i-edik évben szereztek k-adik iskolai végzett-
séget, és életben vannak a j-edik (j > i) évben. Ekkor természetesen Nij azoknak a
száma, akik az i-edik évben töltötték be a k-adik iskolai végzettség eléréshez szükséges
életkort (akár lett, akár nem lett k-adik iskolai végzettségük), és a j-edik évben is életben
vannak. Továbbá Njk azoknak a k-adik iskolai végzettséget szerzett embereknek a szá-
ma, akik életben vannak j-edik évben. Nj a j-edik évben élõ teljes populáció. A feladat
az, hogy az adott (k-adik) iskolai végzettségi fokozatra nézve az éves iskolai kiáramlási
adatok, valamint a megfigyelés évének (a t-edik évnek) a koreloszlása segítségével meg-
becsüljük a t-edik évben élõ népességen belül a k-adik iskolai végzettséggel rendelkezõ
emberek arányát (Ntk/Nt).

Ha ismernénk azoknak az embereknek az arányát a t-edik idõpontban élõ teljes né-
pességen belül, akik rendre az i = 1, 2, �, t években szereztek k-adik iskolai végzett-
ségi fokozatot (Nitk/Nt, i = 1, 2, �, t), akkor triviális módon elõállíthatnánk ezeknek az
adatoknak a felhasználásával a kívánt stock becslést.

Ugyanis:
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Az egyenlet jobb oldalán szereplõ kiáramlási adatokat azonban nem ismerjük. Tud-
juk viszont egyfelõl az aggregált iskolastatisztikai idõsorokból, hogy azok közül az
emberek közül, akik életkoruknál fogva az i-edik évben szerezhettek k-adik iskolai
végzettséget (Nii), valójában hányan szereztek k-adik iskolai végzettséget (Niik), másfelõl
pedig az 1993. évi adatfelvételekbõl ismerjük a jelenleg élõ népesség korcsoportok
szerinti eloszlását (Nit/Nt, i = 1, 2, �, t). Azt állítjuk, hogy e két hányados segítségével
jó becslést adhatunk az (1) egyenlet jobb oldalán szereplõ összeg komponenseire, s így
az egyenlet bal oldalán szereplõ hányadosra is:
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Ha ugyanis a (2) kifejezésben szereplõ összeg minden egyes tagját beszorozzuk Nitk/Nitk

hányadossal (vagyis: eggyel), akkor � a megfelelõ átrendezések elvégzése után � a (3)
formulát kapjuk:
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Látható, hogy a (3) egyenlet jobboldalán szereplõ összeg minden tagja úgy áll elõ,
hogy az (1) képlet jobb oldalán szereplõ, elméletileg helyes, ám ismeretlen tagot a
szögletes zárójelben szereplõ szorzótényezõvel módosítjuk. Hogyan értelmezzük, és
mekkorára becsüljük ezt a torzító tényezõt?

A hányados értelmezése meglehetõsen egyértelmû: a számlálóban az i-edik korcso-
port t-edik idõpontbeli (t > i) túlélési valószínûsége, a nevezõben pedig az i-edik kor-
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csoport k-adik iskolai végzettséget elérõ részének t-edik idõpontbeli túlélési valószínû-
sége szerepel. Ha most már a k-adik iskolai végzettséget a szakmunkásképzõt, illetve
középiskolát végzettek kategóriájára konkretizáljuk, akkor megállapíthatjuk: a cigányok
körében, ahol az utóbbi két iskolai végzettségi kategória képezi a �magasabb iskolai
végzettségûek� döntõ többségét, standard emberitõke-elméleti megfontolások (lásd pél-
dául Grossmann [1976]) és iskolai végzettség specifikus aggregált mortalitási adatok
(lásd például Orosz [1993] 238. o.) alapján is erõsen valószínûsíthetjük, hogy egy adott
korcsoport magasabb iskolai végzettségû tagjainak túlélési esélyei jobbak, mint a �
természetesen átlagos iskolai végzettségû � teljes korcsoporté. A szóban forgó hánya-
dos tehát empirikusan minden bizonnyal egynél kisebb szám lesz. Másfelõl azt is figye-
lembe kell venni, hogy a szóban forgó torzító tényezõ nagysága a t-edik idõpontbeli
aktuális életkor függvénye is: minél alacsonyabb ez az életkor, annál valószínûbb, hogy
az iskolai végzettség várható életkort növelõ hatása nem érvényesül még. A fiatalabb
korcsoportok esetében ezért a torzító tényezõ közel esik egyhez, vagyis a torzítás is
kicsi. Mivel azonban, minden empirikus tapasztalat szerint a magasabb iskolai végzett-
ségûek körében a fiatalabb korcsoportok erõsen fölülreprezentáltak � ez a gazdasági
fejlõdés egyenes következménye �, a torzítás mértéke az összeg legnagyobb súlyú tag-
jainál a legkisebb, és a legkisebb súlyú � idõsebb � korcsoportjainál a legnagyobb. A
torzítás tehát összességében nem lehet túlságosan nagy. Ami a torzítás irányát illeti,
elmondhatjuk, hogy az ily módon becsült stock adat alacsonyabb lesz az elméletileg
helyes adatnál, de nem lesz sokkal alacsonyabb. Következésképpen a (2) formulát �
amelynek mérését empirikusan képesek vagyunk megoldani � jó közelítésként elfogad-
hatjuk az elméletileg helyes (1) kifejezés becslésére. Vagyis:
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A becsült stock adat kiszámításának gyakorlati lépései

A fenti eljárás gyakorlati megvalósításának lépései a következõk voltak. 1. Elsõ lépés-
ben létrehoztuk az iskolai kiáramlási adatokat a rendelkezésünkre álló abszolút számok-
ból. Az eljárás nyilvánvalóan az, hogy a végzett szakmunkásképzõsök esetében a 11
évvel korábban, a középiskolások esetében pedig a 12 évvel korábban beiskolázott álta-
lános iskolai elsõs korosztály számának százalékában adjuk meg a mindenkori relatív
kiáramlási adatokat.

2. A relatív kiáramlási százalékok kiszámításakor kétféle becslési eljárást követtünk.
Az egyikben változtatás nélkül magukat a nyers létszámadatokat fogadtuk el mérvadónak,
vagyis teljesen figyelmen kívül hagytuk azt a nyilvánvaló tényt, hogy a túlkoros, illetve
évismétlõ általános iskolai elsõsök közül minden bizonnyal sokkal kisebb, a normálkorú
elsõsök közül pedig sokkal nagyobb eséllyel jutnak el a gyermekek a sikeresnek tekinthe-
tõ, szakmunkásképzõs, illetve középiskolai pályák végpontjaira. Ez az eljárás természete-
sen csak a kiáramlási százalékok alsó becsléseként fogadható el. A másik eljárás során
ezzel éppen ellentétes elvet követtünk: maximálisan figyelembe vettük ezt a tényezõt. A szó-
ban forgó általános iskolai elsõs korosztályoknak csak a normálkorú részét vettük be a
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nevezõbe, a 11, illetve 12 évvel késõbb szakmunkásképzõt, illetve középiskolát végzettek
nyers adatait pedig változtatás nélkül szerepeltettük a számlálóban. Ezzel azt feltételeztük,
hogy az adott generációból a sikeres pályák végpontjaira kizárólag normálkorú diákoknak
sikerül eljutni. Ez az eljárás természetesen csak a kiáramlási százalékok felsõ becsléseként
fogadható el. Az elméleti adat valahol az alsó és felsõ becslés között lehet.

További nehézséget jelentett, hogy az általános iskolák elsõ osztályába beiskolázott
cigány gyermekek közül a normálkorúak arányára csak öt megfigyeléssel rendelkeztünk
(lásd Cigány tanulók [1971], [1978], [1982], [1986]). A hiányzó adatokat lineáris inter-
poláció, illetve extrapoláció által becsült adatokkal töltöttük ki: vagyis azt feltételeztük,
hogy a megfigyelések közti változások idõben egyenletesen mentek végbe.

3. Mint korábban említettük, a szakmunkásképzõt, illetve középiskolát végzett ci-
gány gyermekek számáról csak a nyolcvanas évtized elejétõl vannak folyamatosan ada-
taink, az általános iskolás cigány gyermekek számáról pedig az 1969/70. tanévtõl folya-
matosan (bár néhány tanév esetében adathiányokkal). Ennek következtében a 2. pont-
ban jelzett számítások eredményeit extrapolálnunk kellett azokra a tanévekre (vagy, ami
ugyanaz: korcsoportokra), amelyekre vonatkozóan adathiány folytán nem álltak rendel-
kezésünkre megfigyelések. Ahol két megfigyelés közti év adatát kellett becsléssel pótol-
ni, ott lineáris interpolációt alkalmaztunk, ahol pedig adatsorainkat az 1980 elõtti évek-
re kellett meghosszabbítani (szakmunkásképzõ esetében csak 1960-ig),13 ott az utolsó
három, illetve öt egymást követõ megfigyelés átlagát vetítettük vissza a múltba. Ez
utóbbi eljárás jogosultságát mérési céljaink igazolják. Az a körülmény, hogy a KSH-
adatbázisból a középiskolát végzettek arányára vonatkozó stock adat realitásában kétel-
kedünk � túlságosan magasnak tartjuk �, indokolttá teszi, hogy az adathiányos idõszak-
ra a valóságosnál minden bizonnyal magasabb flow adatokat vetítsünk vissza, hiszen
ezzel a kiáramlási adatok alapján becsült stock adat is magasabb lesz a valóságosnál. Ez
pedig bizonyításunkat nemhogy megkönnyítené, hanem éppenséggel megnehezíti.

4. Mivel a kiáramlási adataink csak a nappali tagozaton végzett diákokra vonatkoz-
nak, mind a KSH-mintából, mind pedig a cigányvizsgálat mintájából ki kellett válogat-
nunk a 15 éves, illetve annál idõsebb korosztályokból azokat, akik legmagasabb iskolai
végzettségüket nappali tagozaton szerezték. Ennek a halmaznak a korcsoportsúlyaival
súlyoztuk be az iskolastatisztikák alapján becsült kiáramlási adatokat. Ennek eredmé-
nyeként kaptunk egy alsó és egy felsõ becsült stock értéket a szakmunkásképzõt és
középiskolát végzettek arányára, amelyet összehasonlítottunk a cigányvizsgálat és a KSH
cigány almintájának megfelelõ módon definiált tényadataival. Ezek után lássuk a számí-
tások részletes menetét!

A becslési eljárás menete

Mindenekelõtt az ellenõrizni kívánt adatokat kellett létrehoznunk. Ez a halmaz � mint
említettük � csak azokból állhat, akik vagy egyáltalán nem jártak iskolába, vagy legma-
gasabb iskolai végzettségüket nappali tagozaton szerezték. A nappali tagozaton végzet-
tek meghatározására csak közvetett módszert tudtunk alkalmazni, mivel a KSH-felvétel-

13 Mai értelemben vett szakmunkásképzõ tanintézmények csak a hatvanas évek óta léteznek.
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ben nem volt olyan változó, amely erre a konkrét kérdésre felelt volna. Rendelkezé-
sünkre állt azonban a legmagasabb iskolai végzettség megszerzésének éve (bár a KSH-
adatbázisban ez is csak a nyolc általánosnál magasabb végzettségûekre volt meg). A ci-
gányvizsgálatban természetesen ugyanazt a kritériumot kellett alkalmaznunk. Módsze-
rünk a következõ volt. Az 1�7 osztályt végzettekrõl föltettük, hogy azt nappali tagozaton
végezték el. A szakmunkásképzõt végzettek esetében nappali tagozaton szerzett végzett-
ségnek tekintettük a 15 és 20 éves életkor között megszerzett végzettséget (ide tartoznak
a kétéves szakiskolák is; ez indokolja az alacsony alsó életkorhatárt). A középiskolát
végzettek esetében a 18 és 21 éves életkor között végzetteket, a felsõfokú végzettséggel
rendelkezõk közül pedig a 20 és 26 éves életkor között végzetteket számítottuk a nappali
tagozaton végzettek közé. Akik nem nappali tagozaton végezték el a szakmunkásképzõt
vagy a középiskolát, azokat automatikusan a nyolc általánost nappali tagozaton végzet-
tek közé soroltuk. Analóg módon jártunk el azokkal, akik nem nappali tagozaton sze-
rezték meg a felsõfokú végzettségüket: õket automatikusan a nappali tagozaton szerzett
középiskolai végzettségûekhez soroltuk. Bonyolultabb volt a helyzet azokkal, akiknek a
legmagasabb iskolai végzettsége a nyolc osztály volt. Az õ esetükben csak a cigányvizs-
gálat adataira támaszkodhattunk. Akik a nyolc általánost 13 és 17 éves koruk között
végezték el, azokat tekintettük nappali tagozaton végzetteknek. Akik 17 évesnél idõsebb
korukban végezték el a nyolc általánost, azokat automatikusan az 1�7 osztály végzettek
közé soroltuk be. A KSH-minta esetében pedig úgy jártunk el, hogy a nyolc osztályt
nappali tagozaton végzettek számát a cigányvizsgálat megfelelõ arányszámának14 fel-
használásával becsültük meg a KSH-minta nyolc általános végzettségû összes emberé-
nek adatából.

Mivel a KSH-minta iskolai végzettség adataival a széleken van vitánk, az ellenõrzést
a legkritikusabb helyeken: a cigányok körében magas iskolai végzettségnek számító szak-
munkásképzõ, illetve középiskola esetében végezzük el (a felsõfokú végzettségûek adatá-
nak ellenõrzése kontrolladatok híján nem lehetséges). 12.17. táblázatunkban az ellen-
õrizni kívánt, nappali tagozaton megszerzett legmagasabb iskolai végzettségre vonatko-
zó adatokat foglaltuk össze (dõlt betûvel jelöltük az egész ellenõrzési eljárás célját jelentõ
szakmunkásképzõ, illetve legalább középiskolai végzettség adatokat). Minthogy iskola-
típusonkénti kiáramlási (flow) adatokból becsülünk stock adatot, ezért a középiskolai
végzettségûek állományába kell tartoznia mindenkinek, aki legalább középiskolai vég-
zettséget szerzett (vagyis annak is, akinek a legmagasabb iskolai végzettsége az egyete-
mi vagy fõiskolai diploma lett).

A továbbiakban az iskolastatisztikák flow adataiból való stock becslés lépéseit követ-
jük nyomon. A becsléshez fölhasznált cigánytanuló-adatok két forrásból származnak.
Egyrészt a hetvenes és nyolcvanas években készült öt részletesebb iskolai adatfelvétel a

14 Ez az arányszám a nyolc osztályt nappali tagozaton végzettek és a nyolc általános végzettségûek
hányadosaként állt elõ; számszerûen pedig 1898/2101=0,901 volt. A KSH-minta korrigálatlan adata a
nyolc általános iskolai végzettségûekre 117 585 fõ volt. A nappali tagozaton végzettek becsült adata
így az elõbbi szám 90,1 százaléka, azaz: 105 944 fõ lett. A két szám különbözetét, azaz azt a 11 641
embert, aki nyolcosztályos iskolai végzettségét nem nappali tagozaton szerezte meg, átsoroltuk az 1�7
osztályt végzettek kategóriájába.
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cigány gyermekekrõl (az 1970/71., 1974/75., 1977/78., 1981/82. és az 1985/86. tan-
évben). Ezeknek a felvételeknek az eredményeit a Mûvelõdésügyi Minisztérium belsõ
kiadványokban adta közre (Cigány tanulók [1971], [1978], [1982], [1986]). Általános
iskolai statisztikáink egy része, valamint a szóban forgó évek normálkorú általános
iskolai cigány tanulóinak részarányára vonatkozó adatok innen származnak. A nyolcva-
nas évek elejétõl folyamatosan regisztrált általános iskolai adatokat, valamint a középis-
kolákba és szakmunkásképzõkbe járó cigány gyermekek valamennyi adatát a Mûvelõ-
dési és Közoktatási Minisztérium statisztikai osztálya bocsátotta a rendelkezésünkre.
Alapadatainkat a Függelék F12.1., F12.2. és F12.3. táblázatában közöljük.

A 12.18. táblázat tartalmazza a nyers kiáramlási adatokat, amelyeket úgy kaptunk
meg, hogy az adott évben szakmunkásképzõt, illetve középiskolát végzettek számát
elosztottuk a 11, illetve 12 évvel korábban beiskolázott általános iskolai elsõsök számával.
Ez a fentebb említett alsó becslésnek felel meg. A táblázatban a korév oszlopa mindkét
esetben azt jelenti, hogy a KSH-felvétel és a cigányvizsgálat idõpontjában (1993) átlago-
san hány éves lehetett az adott évben végzett egyén. Mivel néhány év esetén nincsenek
adataink a beiskolázott elsõsökrõl, ezekre az évekre nem tudjuk megadni a szóban forgó
kiáramlási rátát.

A normálkorúak aránya a beiskolázott általános iskolai elsõsök körében öt tanévre állt
rendelkezésünkre. A közbülsõ évekre vonatkozó adatokat lineáris interpolációval becsül-
tük meg. Az így kapott becsléseket és az eredeti adatokat a 12.19. táblázat tartalmazza.

A 12.19. táblázat második oszlopának számaival módosítottuk a 12.17. táblázat adata-
it oly módon, hogy az ott található számokat elosztottuk a becsült normálkorú arány

12.17. táblázat
A nulla osztályt végzettek vagy legmagasabb iskolai végzettségüket nappali tagozaton szerzett emberek
nappali tagozaton megszerzett legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlása a két mintában
(százalék)

Iskolai végzettség KSH Cigányvizsgálat

0 osztály 5,64 9,82
1�7 osztály 33,02 37,92
8 osztály 41,26 39,57
Szakmunkásképzõ 12,16 11,47
Középiskola 6,38 1,48
Felsõfokú 1,65 0,10

Összesen 100,00 100,00
Esetszám 256 752 4794

χ 2(5) 17 231,473
Valószínûség 100 százalék
Nullhipotézis elvetve

Szakmunkásképzõ 12,16 11,47
Legalább középiskola* 8,03 1,58

* Középiskolai + felsõfokú végzettségûek együtt.
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12.18. táblázat
A nyers kiáramlási adatok (alsó becslések)

Szakmunkásképzõ Középiskola

A végzettség éve
korév

kiáramlási ráta
korév

kiáramlási ráta
(százalék) (százalék)

1992/93 18 6,15 19 0,79
1991/92 19 6,21 20 0,73
1990/91 20 7,80 21 �
1989/90 21 � 22 �
1988/89 22 � 23 0,82
1987/88 23 7,26 24 0,88
1986/87 24 6,71 25 �
1985/86 25 � 26 0,64
1984/85 26 7,20 27 0,94
1983/84 27 7,37 28 �
1982/83 28 � 29 �
1981/82 29 � 30 0,59
1980/81 30 � 31 0,64

12.19. táblázat
A normálkorúak aránya az általános iskola elsõ osztályosainak körében (százalék)

Tanév
A normálkorúak aránya

tényadat becslés

1969/70 � 41,82
1970/71 43,90 43,90
1971/72 � 45,97
1972/73 � 48,05
1973/74 � 50,12
1974/75 52,20 52,20
1975/76 � 58,03
1976/77 � 63,87
1977/78 69,70 69,70
1978/79 � 69,00
1979/80 � 68,30
1980/81 � 67,60
1981/82 66,90 66,90
1982/83 � 65,50
1983/84 � 64,10
1984/85 � 62,70
1985/86 61,30 61,30

A tényadatok forrása: Cigány tanulók [1978] 14�16. o., [1986] 53. o.
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adatok 11, illetve 12 évvel késleltetett értékével. Ezzel az abszolút kiáramlási adatokat a
normálkorú beiskolázottakra vetítettük. Eredményül pedig a kiáramlási ráták felsõ becslésé-
hez jutottunk. Az alsó és felsõ becslések eredményeit a 12.20. táblázatban foglaltuk össze.

A következõ lépésben a fenti négy adatoszlop számait visszavetítettük az idõben, és
a hiányzó adatokra is becsléseket adtunk. Minthogy pontjainkra nem illeszkedett igazán
sem lineáris, sem másmilyen függvény, ezért úgy döntöttünk, hogy a véletlen ingadozá-
sok egyenetlenségeit kiegyenlítjük. Ez a szakmunkásképzõt végzettek esetében úgy tör-
tént, hogy akik az 1991/92. és 1992/93. tanévben végeztek, azok e két év átlagos értékét
kapták meg, akik az 1987/88. és 1990/91. tanévek között fejezték be iskolájukat, azok e két
tanév átlagát kapták meg, akik pedig az 1986/87. tanévben vagy korábban végeztek, azok a
maradék három érték átlagát kapták meg. A középiskolát végzettek esetében a következõ
kiigazítást tettük: azok, akik az 1988/89. tanév után végeztek, megkapták az 1988/89.
tanév és a két utolsó érték átlagát; akik az 1983/84. és 1987/88. tanévek között végez-
tek, azok e két idõpont közti három megfigyelés átlagos értékét vették föl; akik pedig az
1982/83. tanév elõtt végeztek, megkapták az elsõ két adat átlagát. Az így kapott eredmé-
nyeinket ezután ötéves korcsoportokra átlagoltuk, a legutolsó ötéves korcsoportra számí-
tott adatunkat pedig visszavetítettük az idõben (a szakmunkásképzõk esetében csak a
jelenleg ötvenéves korcsoportig). A korcsoportok természetesen tökéletesen megfelel-
tethetõk az ötéves történelmi idõintervallumoknak: az 1993-ban 20�24 éves korcsoport
például megfelel az 1986/87. és 1990/91. között szakmunkásképzõt végzetteknek, illet-
ve az 1987/88. és 1991/92. között középiskolát végzetteknek. A 12.21. táblázatban
foglaltuk össze flow becsléseink végsõ eredményeit.

12.20. táblázat
Kiáramlási ráták a szakmunkásképzõkbõl és a középiskolákból (az adott korosztály általános iskolás
elsõseinek százalékában)

Szakmunkásképzõ Középiskola

Tanév alsó felsõ alsó felsõ

becslés becslés

1980/81 � � 0,64 1,53
1981/82 � � 0,59 1,34
1982/83 � � � �
1983/84 7,37 14,70 � �
1984/85 7,20 13,79 0,94 1,88
1985/86 � � 0,64 1,23
1986/87 6,71 10,51 � �
1987/88 7,26 10,42 0,88 1,38
1988/89 � � 0,82 1,18
1989/90 � � � �
1990/91 7,80 11,54 � �
1991/92 6,21 9,28 0,73 1,08
1992/93 6,15 9,39 0,79 1,18
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12.21. táblázat
Korcsoportonkénti átlagos kiáramlási ráták a szakmunkásképzõkbõl és a középiskolákból (az adott
korosztály általános iskolai elsõseinek százalékában)

Szakmunkásképzõ Középiskola

Korcsoport (éves) alsó felsõ alsó felsõ

becslés becslés

15�19 6,18 9,34 0,78 1,15
20�24 7,44 11,38 0,79 1,22
25�29 7,09 13,00 0,78 1,49
30�34 7,09 13,00 0,62 1,43
35�39 7,09 13,00 0,62 1,43
40�44 7,09 13,00 0,62 1,43
45�49 7,09 13,00 0,62 1,43
50�54 0,62 1,43
55�59 0,62 1,43
60�64 0,62 1,43
65�69 0,62 1,43
70+ 0,62 1,43

A becsült stock adatainkat végül úgy kapjuk meg, hogy a 12.21. táblázatban találha-
tó korcsoportos kiáramlási adatokat a nappali tagozaton végzett sokaságok hasonló módon
definiált ötéves korcsoportjainak megoszlási viszonyszámaival súlyozzuk. Természete-
sen itt ugyanazokkal a halmazokkal kell dolgoznunk, mint amelyeket az ellenõrizni
kívánt iskolai végzettség állományi adatok meghatározásánál használtunk (lásd 12.17.
táblázat). A szóban forgó halmaz korcsoportok szerinti megoszlása a 12.22. táblázat-
ban található.15

Becslési eljárásunk utolsó lépéseként a 12.21. táblázatban szereplõ korcsoportos
kiáramlási rátákat (illetve a megfelelõ ötéves történelmi intervallumok kiáramlási rá-
táit) a KSH és a cigányvizsgálat korcsoport szerinti megoszlásaival (a 12.22. táblázat
adataival) súlyozzuk, s így az iskolastatisztikai flow adatokból alsó és felsõ stock
értékeket becsülünk a nappali tagozaton végzettek, illetve iskolázatlanok közül a szak-
munkásképzõt, illetve középiskolát végzettek 1993. évi arányáról. A becslések ered-
ményeit és az ellenõrzés tárgyát jelentõ, megfigyelt stock adatokat a 12.23. táblázat-
ban foglaltuk össze.

Megfogalmazhatjuk becslési eljárásunk végsõ következtetését. Elõször is: a becsült
adatok a súlyozásra nem érzékenyek. Ez természetes következménye annak, hogy a 30
évesnél fiatalabb korcsoportok esetében a flow adatok igen szûk sávban mozognak,
illetve, hogy a korcsoportos kiáramlási adatokat a 30 évesnél idõsebb korcsoportok
esetében állandónak tekintettük. Ismételten hangsúlyozzuk azonban: az idõsebb generá-
ciók elméleti kiáramlási adatai minden józan empirikus tapasztalat alapján alacsonyab-
bak a modellben feltételezettnél: egy 1993-ban 43 éves cigány ember egészen biztos,

15 A korcsoportok szerinti megoszlást az 1�7. és a 8. osztály közti, ELAR-mintán belüli átsorolások
természetesen nem befolyásolják.
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hogy kisebb valószínûséggel jutott el a középiskolai érettségiig az 1968/69-es tanévben
(hiszen az iskolastatisztikai idõsorok tanúsága szerint szignifikánsan kisebb eséllyel ju-
tott el egyáltalán oda, hogy akár nyolc általános elvégezze), mint � mondjuk � egy
1993-ban 24 éves ember az 1985/86-os tanévben.16 Ha ismernénk ezeket a számokat,

12.22. táblázat
A nulla osztályt végzettek vagy legmagasabb iskolai végzettségüket nappali tagozaton szerzett emberek
korcsoportok szerinti megoszlása (százalék)

Korcsoport (éves) KSH Cigányvizsgálat KSH Cigányvizsgálat

15�19 12,41 17,80 9,28 14,94
20�24 18,36 17,18 13,72 14,41
25�29 16,88 14,79 12,61 12,41
30�34 15,35 16,33 11,47 13,70
35�39 17,57 15,44 13,13 12,95
40�44 10,83 10,89 8,10 9,14
45�49 8,59 7,58 6,42 6,36
50�54 5,12 4,76
55�59 7,03 3,71
60�64 4,94 3,15
65�69 3,68 2,48
70+ 4,50 1,98
Összesen 100,00 100,00 100,00 100,00
Esetszám 191 885 4023 256 752 4794

12.23. táblázat
A nulla osztályt végzettek, illetve végzettségüket nappali tagozaton szerzett emberek hány százalékának
van szakmunkásképzõ vagy legalább középiskolai végzettsége 1993-ban?
(a becsült és a mintabeli adatok összevetése)

A KSH- és a cigányvizsgálat
Szakmunkás- Legalább

korcsoportsúlyaival becsült, illetve mintabeli
képzõt középiskolát

adatok
végzettek aránya végzettek aránya

(százalék)  (százalék)

Becsült adatok KSH-súly 7,04�12,25 0,69�1,39
cigányvizsgálat-súly 6,99�12,07 0,68�1,37

Mintabeli adatok KSH 12,16 8,03
Cigányvizsgálat 11,47 1,58

t-próba* 1,449 16,393
Szignifikanciaszint 7,35 százalék 0,00 százalék
Nullhipotézis bizonytalan elvetve

* A próba a mintabeli adatokat veti össze.

16 Hogy egy összehasonlítást mégis megkockáztassunk: míg az 1957/58-as tanévben (ekkor lehetett elvi-
leg nyolcadikos az 1993-ban 43 éves emberünk) az ország általános iskoláiban tanuló összes cigány
gyereknek 11,7 százaléka járt felsõ tagozatú osztályba (lásd Cigány tanulók [1971] 5. o.), addig az
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becsült intervallumaink lejjebb csúsznának (és természetesen a két minta eltérõ súlyai is
jobban érvényesülnének). Mármost a 12.23. táblázat alapján világosan látszik: ez még
a jelenleginél is kedvezõtlenebb megvilágításba helyezné a KSH-minta középiskolai vég-
zettség adatát.

Másodszor: jól látható az is, hogy a szakmunkásképzõ adatok mindkét minta eseté-
ben a flow adatok révén becsült stock intervallumértékek közé esnek, habár inkább a
felsõ határhoz állnak közel. Ha a ma 30 évesnél idõsebb korosztályok elméleti kiáram-
lási rátáit használhatnánk, akkor elképzelhetõ, hogy mind a KSH, mind pedig a ci-
gányvizsgálat mintabeli szakmunkásképzõ adata kívül kerülne a szóban forgó interval-
lumon, jóllehet az intervallum valódi határait fölfelé nyomja az a tény, hogy a becsült
stock érték kiszámításánál alkalmazott közelítõ formulában [lásd (3) képlet] implicite
benne rejlõ torzító tényezõ (voltaképpen egy túlélési esélyráta) némileg lefelé torzítja
mérõeszközünket. Összességében: a szakmunkásképzõ esetében mindkét adatot nagyjá-
ból kompatibilisnek tekinthetjük az aggregált iskolastatisztikákkal.

Végül, ami a középiskolai adatokat illeti, a következõket mondhatjuk: bár a legalább
középiskolát végzettek aránya a cigányvizsgálatban is enyhén túlmegy az iskolastatiszti-
kákkal kompatibilis stock érték felsõ határán, az igazán súlyos problémát a KSH-minta
megfelelõ adata jelenti. A felsõ határértéket 100-nak tekintve, ez az eltérés a cigány-
vizsgálat esetében 15 százalékosnak, a KSH-minta esetében azonban 578 (!) százalékos-
nak adódik. Ez a hatalmas eltérés � becslési eljárásunk minden tökéletlensége mellett �
sem tekinthetõ esetlegesnek. A próba tehát arról tanúskodik: amíg a cigányvizsgálat
adata enyhén fölülbecsüli az iskolastatisztikák alapján reálisnak tekinthetõ középiskolai
végzettség adatot, de nagyjából kompatibilis vele, addig a KSH-minta adata olyan mér-
tékben megy túl a megengedett határon, hogy az aggregált iskolastatisztikákkal való
kompatibilitás kritériumának egészen biztos, hogy nem tesz eleget.

ÖSSZEGZÉS

Foglaljuk össze érvelésünk tanulságait! Kimutattuk, hogy a KSH nemzetiségi felvéte-
lének cigány almintája és a Szociológiai Intézet cigányvizsgálatának mintája � fontos
társadalmi indikátorok tekintetében � lényeges mértékben különbözik egymástól. Ezek-
nek az eltéréseknek az okai után nyomozva, három problémát vizsgáltunk meg tüzete-
sebben. Számot vetettünk a mintavételi eljárások különbségeinek következményeivel,
és kimutattuk: noha a két felvétel mintavételi eljárásai tökéletesen eltérõ alapelveken
nyugszanak, ezekbõl az eltérésekbõl mégsem magyarázhatjuk a szóban forgó jelentõs
mintabeli különbségeket. A továbbiakban megvizsgáltuk azokat a különbségeket, ame-
lyek a meghiúsult kikérdezések eltérõ kezelésébõl adódnak. Beláttuk, hogy az a körül-
mény, hogy a KSH adatfelvétele a cigány alminta esetében � a dolog természetébõl
adódóan � nem tudta a meghiúsult cigány kikérdezéseket megfelelõ cigány pótcímekkel

1981/82-es tanévben (ekkor lehetett elvileg nyolcadikos az 1993-ban 24 éves ember) a felsõ tagozato-
sok aránya már 40,6 százalék volt (lásd Cigány tanulók [1982] 12. o.).
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helyettesíteni, jelentõs mértékben hozzájárult a KSH cigány almintájának torzulásaihoz.
Beláttuk azt is, hogy a KSH által alkalmazott súlyozási eljárás � a cigány alminta eseté-
ben � nemhogy javítaná, hanem inkább rontja a minta reprezentativitását. Végül meg-
próbáltuk a két minta megbízhatóságát, pontosabban az általános iskolás tanulók számá-
nak, illetve a felnõtt népesség iskolai végzettségi adatainak a realitását egy külsõ adat-
forráson � a Mûvelõdési Minisztérium iskolastatisztikai idõsorain � ellenõrizni. Ez a
próba is egyértelmûen a cigányvizsgálat adatainak nagyobb megbízhatóságát igazolta.
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FÜGGELÉK

F12.1. táblázat
Az általános iskolai cigány tanulók száma évfolyamonként

Tanév I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Összesen

1969/70 14 908 10 024 9 659 7 693 7 769 5 215 3 899 2 695 61 862
1970/71 15 016 9 763 9 086 7 356 7 442 4 976 3 548 2 409 59 596
1971/72 � � � � � � � � �
1972/73 � � � � � � � � �
1973/74 12 927 9 347 8 535 7 569 7 457 5 592 4 033 2 823 58 283
1974/75 13 833 9 306 8 607 7 860 7 870 5 834 4 429 3 250 60 989
1975/76 � � � � � � � � �
1976/77 13 516 10 018 8 957 7 910 8 042 6 642 5 122 3 752 63 959
1977/78 13 833 10 232 9 441 8 531 8 397 6 795 5 739 4 118 67 081
1978/79 � � � � � � � � �
1979/80 � � � � � � � � �
1980/81 13 198 10 296 9 127 8 827 9 410 7 670 6 397 4 774 69 699
1981/82 14 015 10 345 9 564 8 849 9 675 7 829 6 657 5 075 72 009
1982/83 13 948 10 921 9 662 9 157 9 605 8 064 6 810 5 290 73 457
1983/84 13 802 10 933 10 097 9 467 9 548 7 849 6 820 5 087 73 603
1984/85 13 726 10 676 10 043 10 020 9 932 7 958 6 676 5 236 74 267
1985/86 13 366 10 732 10 018 10 188 10 379 8 498 6 797 5 190 75 168
1986/87 13 321 10 382 9 923 10 157 10 201 8 774 6 960 5 123 74 841
1987/88 11 552 10 483 9 732 10 175 10 327 8 801 7 316 5 514 73 900
1988/89 12 076 9 790 9 988 9 991 10 258 8 794 7 231 5 734 73 862
1989/90 12 400 9 870 9 629 10 087 10 015 8 833 7 294 5 697 73 825
1990/91 12 206 9 989 9 388 9 423 10 158 8 455 7 160 5 594 72 373
1991/92 12 539 10 068 9 611 9 590 9 563 8 711 7 078 5 557 72 717
1992/93 13 104 10 285 9 797 9 694 9 970 8 409 7 403 5 779 74 441

Forrás:1970/71., 1974/75. és 1977/78. tanév végi adatok. Cigány tanulók... [1978]. 20. o.
1969/70., 1973/74. és 1976/77. tanév végi adatok: becsült adatok forrása a 7. tanulmány 2. függelék
1980/81. és 1992/93. közötti adatok: Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium, statisztikai osztály.
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F12.2. táblázat
A szakmunkásképzõbe járó cigány tanulók száma évfolyamonként

Tanév I. II. III. Összesen

1981/82 1573 1113 853 3539
1982/83 1693 1166 996 3855
1983/84 1644 1066 953 3663
1984/85 1606 1157 996 3759
1985/86 1745 1092 944 3781
1986/87 1765 1200 907 3872
1987/88 2009 1285 1004 4298
1988/89 2071 1327 1060 4458
1989/90 1925 1278 1134 4337
1990/91 1682 1237 1030 3949
1991/92 1455 1092 871 3418
1992/93 1488 990 858 3336

Forrás: Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium, statisztikai osztály.

F12.3. táblázat
A gimnáziumi, szakközépiskolai és technikumi cigány tanulók száma évfolyamonként

Tanév I. II. III. IV. Összesen

1980/81 163 144 104 96 507
1981/82 181 147 111 89 528
1982/83 146 142 109 105 502
1983/84 160 128 138 91 517
1984/85 150 127 98 122 497
1985/86 158 136 104 89 487
1986/87 149 140 126 95 510
1987/88 169 137 128 119 553
1988/89 188 159 119 113 579
1989/90 181 141 123 91 536
1990/91 166 140 118 99 523
1991/92 166 157 116 96 535
1992/93 203 148 120 110 581

Forrás: Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium, statisztikai osztály.
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13. AZ EMPIRIKUS
CIGÁNYKUTATÁSOK
LEHETÕSÉGÉRÕL

A Kritika 1997. decemberi számában Ladányi János és Szelényi Iván hosszabb beszá-
molót tett közzé Ki a cigány?1 címmel, amelyben azt a meghökkentõ tézist állítják fel,
miszerint értelmetlen feladat a cigányság (vagy bármely etnikum) lélekszámára, rész-
arányára, illetve társadalmi összetételére vonatkozóan kutatásokat folytatni, hiszen a
cigány népesség (vagy bármely más etnikai csoport) körülhatárolására rendelkezésünk-
re álló ismérvek elkerülhetetlenül önkényesek, s a csoportképzõ ismérvek önkényessége
miatt nem lehetséges konszenzusra jutni a szóban forgó népcsoport lélekszámával, szám-
arányával vagy szociális összetételével kapcsolatban. Az etnikai kérdéseket firtató em-
pirikus társadalomtudományi vizsgálódásoknak tehát � vonják le a következtetést a szerzõk
� nem magával a szóban forgó etnikai csoport helyzetével kell foglalkozniuk, hanem
azokkal az (egymástól is gyökeresen eltérõ) osztályozási rendszerekkel, amelyek révén
az emberek � különbözõ etnikumok tagjaiként � megkülönböztetik magukat másoktól
vagy a társadalom tagjait egymástól. A Ladányi�Szelényi-szerzõpáros tézisét minde-
nekelõtt azzal próbálja alátámasztani, hogy rámutat a témával foglalkozó empirikus
kutatások eredményei között mutatkozó nagymérvû eltérésekre. Ezeket az eltéréseket
elsõsorban nem az egyes kutatások során alkalmazott eljárások hibáiból és metodológiai
következetlenségeibõl, hanem az elõbbiekben vázolt feladat megoldásának elvi lehetet-
lenségébõl eredeztetik. Jelen tanulmány szerzõje � Kemény Istvánnal és Havas Gábor-
ral közösen � részese volt a cigány népesség helyzetérõl, 1993/94 fordulóján készített
empirikus adatfelvételnek. (A továbbiakban erre az adatfelvételre mint az MTA Szocioló-
giai Intézet 1993/94. évi cigányfelvételére hivatkozunk.) Ennek az adatfelvételnek a
során egy 2200 cigány háztartásból (körülbelül 10 000 személybõl) álló � szándékaink
szerint � reprezentatív mintát hoztunk létre. A Ladányi�Szelényi-szerzõpáros explicit
módon és viszonylag nagy terjedelemben bírálja ezt az adatfelvételt (is). Az itt követke-
zõ tanulmányban elsõsorban a saját adatfelvételünkkel kapcsolatos kritika cáfolatára � a
Ladányi�Szelényi-szerzõpáros érvelésében fellelhetõ logikai hibák, tárgyi tévedések és
bizonyítatlan állítások kimutatására � vállalkozunk, és csak néhány gondolat erejéig
foglalkozunk az érvelésüket átható ismeretelméleti relativizmus bírálatával.2 Az olvasó

1 A szóban forgó tanulmány rövidített változata megjelent a napisajtóban is: Ladányi�Szelényi: Ki a
cigány?, Magyar Hírlap, 1997. november 24., 16. o.

2 A Szociológiai Intézet 1993/94. évi cigányvizsgálatának vezetõi közös cikkben is közreadták ellenvé-
leményüket a Kritika hasábjain (lásd: Havas�Kemény�Kertesi [1998]). Jelen tanulmány szerzõje szük-
ségesnek tartotta, hogy a szûkebb szakmai közönségre tartozó kérdéseket feszegetõ vitairatát külön
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türelmét kérjük, ha az alábbiakban ezoterikusnak látszó tudománylogikai, módszertani
és statisztikai okfejtéseket kell nyomon követnie, ezt a fáradságot azonban nem takarít-
hatja meg az, aki nem hajlandó beérni a posztmodern ihletésû társadalomtudomány
relativista közhelyeivel, és álláspontját egy realista társadalomtudományi hagyomány és
mérési filozófia szellemében kívánja megfogalmazni.

A KUTATÁSI CÉL ÉS A MÉRÉSI ELJÁRÁS ÖSSZEFÜGGÉSE

A kiindulópontunk az az állítás, hogy a Ladányi és Szelényi által felállított �lehetetlen-
ségi tétel� � az tudniillik, hogy az elméletileg számításba jövõ definíciók nagy száma
miatt lehetetlenség a cigány népesség lélekszámát megmérni � olyan állítás, amely logi-
kai státusát tekintve mindenfajta rosszul specifikált tudományos problémára érvényes,
függetlenül attól, hogy példáinkat a legegzaktabb természettudományok vagy a legkép-
lékenyebb társadalomtudományok területérõl vesszük-e. Ha ugyanis egy mérési problé-
mával kapcsolatban nem tisztázza valaki az adott mérés célját, könnyen belátható, hogy
az elvileg lehetséges mérési eljárások nagy száma � és persze különbözõsége � miatt
olyannyira különbözõ mérési eredményeket kap, amelyek eleve megkérdõjelezik az
adott objektum mérésének értelmét. A világosan definiált kutatási célkitûzés azonban
többnyire lehetõvé teszi, hogy pontosan rögzítsük az adott mérési célnak megfelelõ
mérési eljárás szabályait. Ilyen esetben természetesen lehetséges értelmes vitát folytatni
az adott mérési eredmények helytállóságáról.3 Nevezzünk Jánossy Ferenc4 után mérési
játéknak minden olyan kvantitatív összehasonlítást, mérést, amelynek nincs világosan
rögzített, konkrét célkitûzése, amely nem kapcsolódik a valóság céltudatos elemzésé-
hez, és különböztessük meg a céltudatos méréstõl, amelyhez világosan specifikált meg-
ismerési célok tartoznak.

�A mérési játék és a céltudatos mérés közti »döntõ különbség szemléltetésére vá-
lasszunk� egy� példát, amelybõl világos, hogyan szabja meg a célkitûzés a nagyságde-
finíciót, és hogyan foszlik semmivé valamely objektum nagyságának fogalma, ha az össze-
hasonlítást öncélúan, célkitûzés nélkül végezzük el. Egy sziget nyugati és keleti csücskén
van egy-egy kikötõ: A és B. Felmerül a kérdés, hogy A és B között az északi vagy a déli
part hosszabb. Egyelõre tételezzük fel, hogy fogadás eldöntésérõl, tehát rendezési já-

szakcikkben közölje. Közös válaszunkkal párhuzamosan a Kritika ugyanabban a számában megjelent
Ladányi János és Szelényi Iván viszontválasza is. A viszontválasz azonban � az én megítélésem szerint
� Ladányi és Szelényi korábbi álláspontjához egyetlen új szempontot sem ad hozzá, így a jelen cikk
érvelését nem befolyásolja.

3 A probléma természetesen ugyanaz, ha a Ki a cigány? kérdést felcseréljük más � szokványosabb �
szociológiai jellegû kérdésekkel. Semmivel sincs több értelme ugyanis a Ki az értelmiségi?, a Ki a
szegény? vagy a Ki tartozik az elitbe? kérdéseknek. Az a tény azonban, hogy a kutatási cél és a hozzá
tartozó pontos definíció, illetve mérési eljárás nélkül minden ilyen jellegû kérdés százféleképpen vála-
szolható meg, mégsem jelenti azt, hogy értelmetlen dolog lenne az értelmiség, a szegénység vagy a
társadalom vezetõ rétegének helyzetérõl empirikus szociológiai kutatásokat folytatni.

4 Az itt következõ gondolatmenet alapötlete Jánossy Ferenc [1963] méltatlanul elfelejtett, nagy jelentõ-
ségû könyvébõl származik.
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tékról van szó. A vitatkozók egy 1:100 000 léptékû térképen lemérik a part hosszát;
ezen az északi part bizonyul valamivel hosszabbnak. A vesztes azonban, tudva, hogy a
déli part finomabban tagolt, ebbe nem nyugszik bele. Valóban, egy katonai térképen
mérve, finomabb tagoltsága következtében a déli part bizonyul hosszabbnak. A kérdés
végleges eldöntéséhez vitázóink kimennek a tengerpartra méricskélni. Azonban már az
elsõ métereknél fennakadnak, mert nem tudnak megegyezni abban, körülmérjenek-e
minden egyes követ, vagy csak a tengerbe nyúló nagyobb sziklákat vegyék figyelem-
be. Kiderül, hogy elmulasztottak a fogadás elõtt a játékszabályokban megegyezni,
vagyis definiálni, hogy mi értendõ a partszakasz hossza alatt. (Játék esetén a nagyság-
definíció tetszõleges, és a definíciótól függõen, ugyanaz a partszakasz 10 km vagy
100 km hosszúnak is adódhat.) Más a helyzet, ha a két partszakasz hosszának össze-
hasonlítása valamilyen konkrét célból történik. Ilyenkor a nagyságdefiníció magából a
célkitûzésbõl adódik. Nem mindegy például, hogy a két kikötõt part menti vasútvo-
nallal akarjuk összekötni, vagy pedig partvédõ gát építendõ közöttük. Bár a kétféle
célkitûzésbõl a partszakasz más és más definíciója adódik, a hosszúság definíciója
mindkét esetben egyértelmûen rögzíthetõ. Céltalan törekvés volna a partszakasz
fogalmára abszolút definíciót keresni. Természetesen a part összes kvalitatív és kvan-
titatív tulajdonságai, a célkitûzéstõl függetlenül objektíve léteznek; a célkitûzés csak
azt szabja meg, hogy ezek közül adott esetben melyek a mérvadók.«� (Jánossy [1963],
37�38. o.)

A céltudatos mérés abban különbözik a mérési játéktól, hogy céltudatos mérés esetén
a mérés alapjául szolgáló kritériumok és a mérési eljárás nem választható meg önkénye-
sen, hanem a mindenkori kutatási feladat determinálja azokat � feltéve, ha azt a kutatás
során világosan definiálták. A fentiek fényében egyáltalán nem világos, hogy a Ladá-
nyi�Szelényi-szerzõpáros mire gondol, amikor a cigány népességgel kapcsolatos kuta-
tások elvi lehetetlenségét hangsúlyozza. Abból ugyanis, hogy egy meghatározott objek-
tumra vonatkozó két különbözõ mérés eredménye különbözik egymástól, önmagában
az égvilágon semmi sem következik az adott objektummal kapcsolatos mérés elvi lehe-
tetlenségére nézve. Az empirikus mérési eredmények eltérése ugyanis legalább öt kü-
lönbözõ típusú okra vezethetõ vissza, amely okok egyébként a legteljesebb mértékben
keverednek a Ladányi�Szelényi-szerzõpáros írásában.5

a) A két kutató (vagy a két kutató közül az egyik) egyáltalán nem határoz meg
kutatási, megismerési célokat, ennek megfelelõen mérését mindenfajta elméleti támpont
nélkül végzi el. A szóban forgó két mérési eredmény összeegyeztethetetlensége ilyen-
kor egyáltalán nem meglepõ fejlemény. A mérési eredmények különbözõsége egyenes
következménye a kutatási feladat tisztázatlanságának. Ladányi és Szelényi ezt az esetet
nevezi �klasszifikációs harcnak� vagy �klasszifikációs küzdelemnek�, holott pontosabb
lenne ilyenkor rosszul specifikált tudományos problémáról vagy egyszerûen fogalmi
zûrzavarról beszélni.

b) Különbözõ megismerési célokhoz más-más módszertanilag korrekt mérési eljárás
tartozik. Ha a mérési eredmények különböznek egymástól, az a dolog természetébõl

5 Problémánk szempontjából elegendõ itt azt az esetet megfontolnunk, ha a mérés egyetlen skaláris
változóra irányul.
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következik, ugyanúgy, mint a Jánossy-féle példában más és más lesz a partszakasz
hossza attól függõen, hogy partvédõ gátat vagy vasútvonalat akarunk építeni A és B
település között. A cigánysággal kapcsolatos kutatások problémájánál maradva, nyil-
vánvalóan meghatározott mérési eljárás tartozik ahhoz a megismerési célhoz, amelyben
a cigánynak nevezett emberek társadalmi helyzetét szeretnénk megvizsgálni egy olyan
társadalmi közegben, amelyben a magát nem cigánynak tekintõ, többségi társadalom
tagjai határozottan és világosan megkülönböztetik magukat azoktól az emberektõl, aki-
ket cigánynak tekintenek. Ehhez a megismerési célhoz � véleményünk szerint � azon
emberek ítélete nyújthat módszertanilag védhetõ módon támpontot, akik a mindennapi
életük során rendszeresen érintkezésben állnak, egy közösségben élnek olyan emberek-
kel, akiket cigánynak tekintenek (nem alkalmi kapcsolatban, mint például egy kérdezõ-
biztos). Az is nyilvánvaló másfelõl, hogy könnyûszerrel találhatunk más � hasonlóan
legitim � megismerési célokat, amelyekhez ettõl eltérõ mérési eljárásnak kell tartoznia.
Például: ha feltesszük, hogy az Országgyûlés olyan törvényt alkot a jövõben, amely
szerint a cigány nemzetiségi önkormányzati képviselõk megválasztásakor szavazóként
csak azon személyek vehetnek részt, akik magukat cigány nemzetiségûnek tekintik, és
magukat ekképp regisztráltatják, akkor ebbõl a megismerési célból nyilvánvalóan adó-
dik az a mérési eljárás, amely szerint az tekinthetõ cigánynak, aki annak tartja, és
szavazóként akként regisztráltatja magát.

c) Két mérési eredmény azonos megismerési cél esetében is eltérhet egymástól,
amennyiben az érintett kutatók között nincs konszenzus a tekintetben, hogy az adott
célkitûzésnek melyik mérési eljárás felel meg. Jobb esetben a megfelelõ mérési eljárás
megválasztásával kapcsolatban nyílt vita folyik a kutatók között, rosszabb esetben a
kutatók közül az egyik vagy mindkettõ nincs is tudatában annak, hogy eredményeik
különbözõsége � megismerési céljuk azonossága ellenére � a választott mérési eljárás
különbözõségébõl fakad. A nézeteltérés okainak tisztázása ilyenkor megköveteli, hogy
a vitázó felek próbálják meg világosan explikálni mérési eljárásuk szabályait, és tegye-
nek kísérletet arra, hogy az alkalmazott mérési eljárásaikat a választott kutatási feladat
célkitûzéseibõl vezessék le. A levezetés esetleges sikertelensége jele lehet annak, hogy
az egyik vagy másik kutató nem megfelelõ mérési eljárást választott.6

d) A mérési eredmények akkor is különbözhetnek egymástól, ha a mérések ugyanazt
a megismerési célt szolgálják, és az optimális mérési eljárás megválasztásával kapcso-
latban nincs is eltérés a szóban forgó mérési kísérletek között, de valamilyen méréstech-
nikai oknál fogva nem sikerül idõben vagy térben ugyanazt � vagy statisztikailag ugyan-
azt � a mérési eredményt produkálni. A mérési eredmények instabilitása ilyenkor az
elvileg helyes mérési eljárás megvalósítása elõtt tornyosuló gyakorlati akadályokból
fakad. Ez a probléma különösen gyakori a társadalomtudományokban, ahol � a dolog
természetébõl adódóan � csak igen kivételes esetekben lehet kontrollált kísérleteket le-
folytatni. Akinek van némi elképzelése arról, hogy sok esetben milyen bonyolult felada-

6 Amennyiben a mérés egy vektoriális változóra irányul, akkor � azonos megismerési cél esetében � az
is forrása lehet a mérési eljárások, illetve mérési eredmények különbözõségének, ha a szóban forgó
vektoriális változó egyes komponenseit az � egyébként a megismerési céllal összhangban levõ � külön-
bözõ eljárások eltérõ hatásossággal mérik.
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tot jelent egy természettudományi kísérleti eredmény megismétlése laboratóriumi kö-
rülmények között, az valószínûleg könnyen belátja azt is, hogy jól kontrollált laborató-
riumi körülmények biztosítása nélkül � vagyis a problémához nem tartozó, zavaró té-
nyezõk kiszûrése nélkül � milyen nehéz feladat lehet egy mérési eredmény megismétlé-
se. Ugyanakkor világosan kell látni azt is, hogy a eredmények megismételhetõsége
kulcsfontosságú követelmény mind a természet-, mind pedig a társadalomtudományi
következtetések esetében. Ha ugyanis ez nem lenne megkövetelhetõ, akkor minden-
fajta tudományos kijelentés empirikus támpont nélkül maradna, s nem tudnánk biz-
tonsággal megmondani, hogy adott szituációkban milyen eredmények bekövetkezésére
számíthatunk.

Az itt fejtegetett probléma � amelyet a Ladányi�Szelényi-szerzõpáros mint a cigány
népességgel kapcsolatos empirikus kutatások elvi lehetetlenségének fõ okaként említ
meg � ugyanis mindenfajta tudományos elõrejelzés esetében fennáll. Az a tény azon-
ban, hogy a társadalomtudományokban csak ritka esetben lehet kontrollált kísérleteket
lefolytatni,7 nem jelenti azt, hogy bizonyos esetekben ne lehetne mégis � kellõ találé-
konysággal � valamilyen eljárás révén a mérési eredmények megismételhetõségét bizto-
sítani. Nem gondoljuk, hogy minden társadalomtudományi mérési probléma esetében
adódnak ilyen lehetõségek, azonban azt állítjuk, hogy a mi adatfelvételünkben megfo-
galmazott megismerési célhoz tartozó mérési eljárás esetében lehet ilyen támpontot ta-
lálni. Ezt a támpontot az a �természetes kísérleti helyzet� nyújtja, amelyben mintegy
húsz éven keresztül az ország körülbelül 30-40 ezer általános iskolai pedagógusa idõrõl
idõre számba vette (�megszámolta�) azokat az általános iskolás gyerekeket, akiket ci-
gánynak tekintett. A késõbbiekben viszonylag részletesen kitérünk ennek a teszteljárás-
nak az ismertetésére, amelynek elvégzése a hasonló megismerési célt alkalmazó cigány-
kutatások mérési eredményeit illetõen � véleményünk szerint � jogosan megkövetelhetõ.

e) Végül a mérési eredmények különbözõsége egyszerûen abból is fakadhat, hogy az
egyik (vagy mindkét) kutatás során � a választott megismerési céltól, illetve a mérési
eljárástól függetlenül is � vagy az adatfelvétel egészének, vagy a cigány részmintának a
megtervezésekor mintavételi statisztikai hibákat követtek el, vagy nem gondoskodtak
elegendõ esetszámról.

A Ladányi�Szelényi-tanulmány által hivatkozott adatfelvételek eredményei között
mutatkozó népességbecslési eltérések mögött mind az ötfajta ok meghúzódik. Nem te-
kintjük feladatunknak, hogy a saját kutatásunk eredményeinek védelmén túl az említett
többi kutatásnak is a védelmére keljünk. Ezt már csak azért sem tehetnénk meg, hiszen
� mint az az alábbiakból remélhetõleg kiderül majd � a szóban forgó kutatások cigány
almintái valóban igen sok szempontból hibásak. Abból azonban, hogy az MTA Szocio-
lógiai Intézetének 1993/94. évi cigányfelvételén kívül hivatkozott adatfelvételek mérés-
elméleti, módszertani, illetve statisztikai szempontból valóban mind igen problematiku-
sak, semmi sem következik a Szociológiai Intézet adatfelvételének megbízhatóságára
nézve. A továbbiakban tehát sorra vesszük a Ladányi�Szelényi-szerzõpáros által hivat-

7 A pszichológiában vagy a közgazdaságtan bizonyos ágaiban (a döntéselméletben és a játékelméletben)
például elõfordulnak laboratóriumi körülmények között lefolytatott kísérletek.
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kozott adatfelvételek fõbb tulajdonságait, és rendre kimutatjuk, hogy a becslési eredmé-
nyek eltérései vagy arra vezethetõk vissza, hogy a) a szóban forgó adatfelvételek cigány
almintájuk létrehozásakor � a mi adatfelvételünktõl eltérõen � semmilyen kutatási célt
nem tûztek ki maguk elé; vagy arra, hogy b) a mi kutatási céljainktól eltérõ célt és
mérési eljárást választottak; vagy arra, hogy c) alkalmazott mérési eljárásaik saját kuta-
tási céljaiknak nem felelnek meg; vagy arra, hogy d) eredményeik nem állják ki a kuta-
tási céljaik esetén jogosan megkövetelhetõ kompatibilitási tesztek próbáját; vagy pedig
arra, hogy e) cigány almintáik megtervezése, illetve az adatfelvétel lebonyolítása során
� a cigány alminta tulajdonságait érintõ � statisztikai hibákat követtek el. Jelen tanul-
mány keretei között � terjedelmi okoknál fogva � természetesen nem vállalkozhatunk
arra, hogy szisztematikusan és pozitív megközelítésben érveljünk a saját adatfelvéte-
lünk mintájának megbízhatósága mellett. A téma iránt érdeklõdõ olvasó azonban ezt
megtalálhatja e kötet 11. tanulmányában. Mielõtt azonban a szóban forgó mérési ered-
mények közti eltérések nyomába erednénk, célszerûnek tûnik röviden vázolni, milyen
megismerési célt tûztünk magunk elé a Szociológiai Intézet 1993/94. évi cigányfelvé-
tele során, és hogyan következik ebbõl a megismerési célból az általunk választott mé-
rési eljárás.

A SZOCIOLÓGIAI INTÉZET 1993/94. ÉVI CIGÁNYFELVÉTELÉNEK KUTATÁSI CÉLJA
ÉS MÉRÉSI ELJÁRÁSA

A Szociológiai Intézet 1993/94. évi felvételében azt a kutatási célt tûztük magunk elé,
hogy megvizsgáljuk a környezetük által cigánynak nevezett emberek társadalmi helyze-
tét abban � a mindannyiunk által jól ismert � társadalmi közegben, amelyben a magukat
nem cigánynak tekintõ, többségi társadalom tagjai határozottan és világosan megkülön-
böztetik magukat azoktól az emberektõl, akiket cigánynak tekintenek. Egy ilyen kutatá-
si cél megválasztását jó okok indokolják, hiszen ez a vélekedés erõteljesen kihat az
érintett � cigány és nem cigány � emberek közötti társadalmi érintkezésre. Különösen
releváns szempont ez azokban az élethelyzetekben, ahol olyan emberek körében fogal-
mazódik meg ez a különbségtétel, akik mindennapi életük során többé-kevésbé rend-
szeres kapcsolatban állnak egymással. Ugyanis ebben a kontextusban van társadalmi
értelemben tétje a dolognak. Itt keletkeznek azok a súlyos társadalmi problémák (az
idegenkedés, az elõítélet, az elutasítás, a diszkrimináció, a szegregáció, a csoportközi
konfliktusok, az erõszak), amelyek � legalábbis a szociológiai kutatások oldaláról � in-
dokolttá teszik a cigányság etnikai csoportként való vizsgálatát. A környezet vélekedése
a cigánynak tekintett emberek számára nem semleges magánvélekedés, hanem a szó
klasszikus értelmében vett társadalmi tény: olyan � többnyire állandósult � cselekvés-
módok forrása, amelyek képesek kényszerítõ módon hatni az érintett egyénekre. Ladá-
nyi és Szelényi feltételezésével ellentétben, ebbõl a szemléletbõl egyáltalán nem követ-
kezik, hogy a cigányságot � amennyiben így definiáljuk � homogén sokaságnak kellene
tekintenünk. Ugyanakkor az, hogy a kutató nem azonosul a tipikus környezet differen-
ciálatlan vélekedésével, nem jelentheti azt sem, hogy ennek a differenciálatlan véleke-
désnek a következményeként keletkezõ társadalmi határvonalat ne kellene társadalmi
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tényként komolyan vennie, és a határvonal egyik vagy másik oldalán levõ népesség
körében ne kellene a rendelkezésére álló eszközökkel empirikus kutatásokat folytatnia.
A továbbiakban, amikor a Szociológiai Intézet felvételének kontextusában cigányokról
beszélünk, mindig a fenti kutatási célnak és definíciónak megfelelõ értelemben beszé-
lünk róluk. Ezzel természetesen teljes mértékben elhatároljuk magunkat attól a � véle-
ményünk szerint is tökéletesen értelmetlen � kérdéstõl, hogy ki tekinthetõ (az �élet-
mód�?, a rasszjegyek?, a kultúra?, a szokások? vagy bármilyen más, hasonlóan homá-
lyos szempont alapján) �igazán� cigánynak.

Az elõzõkben vázolt megismerési cél hozzásegít ahhoz is, hogy közelebb jussunk
egy kutatási célra alkalmas definícióhoz és mérési eljáráshoz. E szerint az általunk
választott megismerési célhoz tartozó cigány népesség körülhatárolásához azon embe-
rek ítélete nyújt támpontot, akik mindennapi életük során rendszeresen érintkezésben
állnak, egy közösségben élnek cigány (általuk cigánynak tekintett) emberekkel.8 Ennek
a definíciónak három fontos elemére szeretnénk felhívni az olvasó figyelmét: 1. olyan
emberek ítéletét vesszük alapul, akik mindennapi életük során valamilyen kapcsolatban
� interakcióban � állnak cigány emberekkel; 2. mivel egymással kapcsolatban álló em-
berek egymásról alkotott vélekedésérõl van szó, e vélekedéseknek a mindennapi érint-
kezés során tétje van (e vélekedések beépülnek a mindennapi viselkedésbe); 3. a helyi
közösségeken belül a többségi csoport9 tagjainak vélekedései mögött meghúzódó elhatá-
rolódási szándékok a szóban forgó csoport tagjai közti kommunikáció révén terjednek,
és nyernek további megerõsítést (�mi� és �õk�), s ily módon válnak a többségi társada-
lomban valamiféle közvélekedéssé.

Jelen sorok szerzõjének az a benyomása, hogy azok az empirikus kutatások, amelyek-
ben a cigány népesség körülhatárolására bevallottan a nem cigány környezet ítéletét veszik
alapul, többnyire � kimondatlanul � az általunk vázolt megismerési célokkal egybeesõ
kutatási célokat követnek. Mivel azonban � tudomásunk szerint � egyetlen esetben sem
tettek kísérletet rá, hogy kifejtsék ennek a megismerési célnak a sajátosságait, így történ-
hetett meg az, hogy �a nem cigány környezet ítéletét� kivétel nélkül a megkérdezettekkel
merõben alkalmi kapcsolatba kerülõ kérdezõbiztosok ítéletével azonosították. Márpedig a
kérdezõbiztosi minõsítés a fenti megismerési célnak megfelelõ definíció és mérési eljárás
egyetlen követelményének sem tesz eleget, s így alkalmatlan a környezetük által ci-
gánynak tekintett személyek azonosítására. 1. A kérdezõbiztos ugyanis nem él egy kö-
zösségben, nem lép mindennapi interakciókra az általa cigánynak minõsített emberek-
kel; 2. a kérdezõbiztos számára nincs tétje a dolognak; az interjúszituációt követõen
többé nem találkozik az általa megkülönböztetett emberekkel; 3. a kérdezõbiztos nem
része a helyi társadalomnak, nem érintkezik a helyi közösség tagjaival, s így nem is lehet
részese vagy hordozója a helyi közösségen belül uralkodó közvélekedéseknek.

8 �Ez a meghatározás bizonyosan nem zárja ki azokat, akik öntudatosan vállalják cigányságukat, de
azokat sem, akik erõteljesen megindultak az asszimiláció útján, mert tapasztalataink szerint a nem
cigány környezet a sikeresen asszimilálódókról is még nagyon sokáig számon tartja cigány származá-
sukat. Az így meghatározott cigány népességbõl legfeljebb a nyomtalanul asszimilálódottak maradnak
ki, de [kutatási céljainkkal összhangban] õket nem is lenne helyes a kutatás alanyainak tekinteni.�
(Havas�Kemény [1992])

9 Az a csoport, amelyet a helyi közösség nem tekint cigánynak.
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De vajon milyen módon lehet mégis � egy földrajzilag jól lehatárolt terepen � a
�helyi közösség vélekedései� alapján megbízható képet kapni a cigány és a nem cigány
népesség közti határvonalról? Kétfajta megoldást fogunk felvázolni: egy elvileg helyes,
ámde � etikai, jogi és költségjellegû megfontolások miatt � kivitelezhetetlen mérési
eljárást, és egy megvalósítható, ám az elvileg helyes mérési eljárástól némileg eltérõ,
közelítõ megoldást. Az �ideális�10 (ámde megvalósíthatatlan) mérési eljárás szabályai-
nak rögzítése mindössze azt a célt szolgálja, hogy nagyjából fogalmat alkothassunk
arról, hogy a megvalósíthatóság érdekében milyen irányban és mértékben térünk el az
elvileg helyes mérési eljárástól.

Az �ideális� mérési eljárás a következõ volna. Tegyük fel, hogy egy, a mintavételi
eljárás szempontjából kezelhetõ méretû, földrajzilag jól körülhatárolt terepen � minta-
vételi körzetben � ezer háztartás él. Azt kell megmérnünk, hogy a szóban forgó közös-
ség tagjai kiket tekintenek cigánynak. Tegyük fel továbbá, hogy az ezer háztartásban
nagyjából kétezer felnõtt ember él, és csak az õ vélekedéseiket tekintjük mérvadónak.
A kérdés, amelyet ebben az �ideális� esetben föltennének az összeírók az adott körzetben
lakó felnõtt személyeknek, így hangozna: �Nevezze meg az adott körzeten belül11 lakó
családok közül azokat a családokat, amelyeket valamilyen szinten személyesen is ismer,
és saját megítélése alapján cigány családoknak tart!� Megkérdezett személyenként átla-
gosan 50-100 személyes ismeretséget számolva, ez körülbelül 100-200 ezer minõsítést
jelentene körzetenként.12 A Szociológiai Intézet cigányfelvételének adatait alapul véve,

10 A fentebb vázolt mérési eljárást természetesen csak valamilyen teljesen egyoldalú méréstechnikai érte-
lemben tekintjük ideálisnak. Ha egyébként nem szólnának ellene jogi vagy költségjellegû megfontolá-
sok, erkölcsi megfontolások alapján akkor is elvetendõnek tartanánk.

11 Bizonyos torzítást jelenthet az, ha egy megkérdezett személy ismeretségi köréhez tartozó cigány (általa
cigánynak tekintett) család nem az adott mintavételi körzet határain belül él, s emiatt kimarad a minta-
vételi keretbõl. Ez a körülmény azonban csak akkor torzítaná el statisztikailag az �ideális� mérési
eljárásunkat, ha költségjellegû megfontolások miatt nem lehetne elegendõ számú � véletlenszerûen
kiválasztott, területileg, illetve településtípus és -méret szerint megfelelõen rétegzett � mintavételi
körzetrõl gondoskodni. Kellõen nagy számú, véletlenszerûen kiválasztott mintavételi körzet esetében
azonban ezt a torzítást ellensúlyozzák azok a vélekedések, amelyek az elõbbiek miatt figyelmen kívül
hagyott (vagy azokhoz statisztikailag hasonló) cigány családok közvetlen környezetében élõ megkér-
dezettektõl származnak. Az ideális mérési eljárás abban az értelemben is ideális, hogy költségjellegû
megfontolások nem korlátozzák.

12 Itt természetesen felmerülhetne az a probléma is, hogy egy � többek által ismert � család egymásnak
ellentmondó minõsítést kap. Ennek a lehetséges eseménynek a megítélése az elvileg tökéletes mérési
eljárás szempontjából legalább kétféleképpen lehetséges. 1. Ha a teljes eseményteret � vagyis az is-
mertségek teljes halmazát és a minõsítések eloszlását � ismernénk, akkor az eloszlásfüggvény ismere-
tében megszabhatnánk értelmesnek tûnõ empirikus határértékeket (például a családot ismerõ szemé-
lyek legalább x százaléka tekintette cigánynak az adott családot). 2. De érvelhetünk más módon is: ha
ugyanis legalább egy esetben minõsítettek egy családot cigánynak, akkor biztosan van legalább egy
olyan személy, aki ilyen jellegû vélekedése folytán másként fog viselkedni a szóban forgó családdal,
mint ha nem tartaná cigánynak. Ez a körülmény pedig önmagában is elegendõ ahhoz, hogy a vizsgált
probléma szempontjából cigánynak tekintsük az illetõ családot. (Csak zárójelben jegyezzük meg �
hiszen empirikusan nem tudjuk igazolni �, hogy a mintavételi körzetek kis mérete, illetve a kis közös-
ségekre jellemzõ kommunikáció gyakorisága miatt nem tartjuk valószínûnek, hogy jelentõsebb arányt
képviselnének az ilyen, problémánk szempontjából esetleg kétesnek számító vélekedések.)
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ahol mintegy 300 mintakörzetben folytak az összeírások, a szóban forgó eljárás több
százezer ember megkérdezését igényelné. Ez az út nyilvánvalóan nem járható.

Képzeljünk most el egy másik mérési eljárást! Ahelyett, hogy nagyszámú ember
viszonylag korlátozott ismeretségi körén belül érdeklõdve tájékozódnánk egy adott kö-
zösségben uralkodó vélekedésekrõl, támpontként abból a viszonylag kis számú informá-
cióforrásból indulunk ki, amely az adott helyi közösség egy-egy részérõl teljes vagy
csaknem teljes áttekintéssel rendelkezik. Ezek az információforrások nyilván nem lehet-
nek mások, mint az adott helyi közösségben mûködõ intézmények (közigazgatási, okta-
tási intézmények, civil szervezetek stb.), amelyek illetékességi területükön belül igen
sok emberrel állnak kapcsolatban. Az intézmények ugyanis � természetükbõl adódóan �
nem mások, mint egy adott közösségen belüli társadalmi kapcsolatok fókuszai. Ez az
eljárás eleget tesz a kutatási céljainkkal összhangban megfogalmazott definíciós köve-
telményeknek, s bizonyos feltételek esetén megfelelõen helyettesíti az elõzõekben vázolt
ideális mérési eljárást. Ugyanis: 1. az intézmények munkatársai a tipikus magánszemé-
lyekhez képest nyilvánvalóan sokkal több emberrel állnak kapcsolatban, vagyis nagy-
számú magánember vélekedéseit helyettesítik; 2. az ügyfelekkel nem alkalmi, hanem
többnyire rendszeres kapcsolatban állnak; 3. hogy cigánynak tartanak-e valakit, annak
valódi tétje van (ügyfeleikrõl alkotott vélekedéseik viselkedésük részeivé válnak); 4. ab-
ban pedig, hogy kiket tartanak cigánynak, általában osztják a többségi társadalom átlagos
tagjainak ítéleteit. Hogy végül is a szóban forgó mérési mód az ideális mérési eljárás
mennyire jó helyettesítõjének bizonyul, az azon múlik, milyen mértékben sikerül az infor-
mációforrásként felhasznált intézmények révén az adott lakóhelyi közösség népességét
lefedni.13 Erre az empirikus kérdésre tanulmányunk vége felé részletesen kitérünk.

A MÉRÉSI EREDMÉNYEK KÖZTI ELTÉRÉSEK OKAI

A �Ki a cigány?� címû cikk szerzõi, az MTA Szociológiai Intézetének adatfelvétele
mellett, öt adatfelvételre hivatkoznak, amikor �lehetetlenségi tételüket� megpróbálják
empirikusan is alátámasztani. Ez az öt adatfelvétel a következõ: a Tárki 1992. évi ház-
tartáspanel-vizsgálata, egy közelebbrõl nem specifikált, úgynevezett Szelényi�Treiman-
féle 1993. évi kutatás (lásd errõl: Ladányi [1996]) egy másik, közelebbrõl nem specifi-
kált 1996. évi Szonda Ipsos-féle kutatás,14 a KSH 1993. évi nemzetiségi felvétele, ame-

13 A mintavételi körzetek száma a fent vázolt second best eljárás esetében, költségjellegû megfontolások
miatt, természetesen nem lehet olyan nagy, mint az �ideális� mérési eljárásnál. A 11. lábjegyzetben
említett torzító tényezõ � illetve más torzító tényezõk � hatását az ideálisnál kisebb számú mintavételi
körzet esetén úgy lehet csökkenteni, ha a mintavételi körzetek kiválasztását megelõzõen nem pusztán
régió, településtípus és -méret szerint, hanem a cigány népesség elõzetes információk szerint várható
száma szerint is rétegezzük a mintavételi keretbe tartozó körzeteket. Ilyen információként hasznosít-
hatjuk például a független forrásból származó iskolastatisztikai adatokat. A megvalósítható mintavételi
eljárás egyéb részleteirõl lásd kötetünk 11. tanulmányát.

14 A Szonda-Ipsos tájékoztatása szerint a hivatozott adatfelvétel a Környezetvédeli és Területfeljesztési
Minisztérium 1996. évi területfejlesztési kutatásából származik.
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lyet a KSH-munkaerõ-felvétel (MF) 1993. évi szeptemberi�októberi�novemberi hullá-
mán kérdeztek le,15 végül pedig az 1990. évi népszámlálás cigány nemzetiségû/anya-
nyelvû/beszélt nyelvû népességének almintája.16

A 13.1. táblázatban összegyûjtöttük, milyen okok játszanak közre abban, hogy a
Ladányi�Szelényi-szerzõpáros által hivatkozott adatfelvételek cigány almintáinak né-
pességbecslési eredményei eltérnek az MTA Szociológiai Intézete által lefolytatott 1993/
94. évi reprezentatív cigányfelvétel népességbecslési eredményeitõl.

13.1. táblázat
Okok, amelyek közrejátszanak a Ladányi–Szelényi-szerzõpáros által hivatkozott, valamint az MTA
Szociológiai Intézete által lefolytatott 1993/94. évi reprezentatív cigányfelvétel népességbecslései közti
eltérésben

A Szociológiai Intézet népességbecslésétõl való eltérés oka,
illetve indikátora

hiányzó vagy eltérõ meg-
a kutatási

kedvezõtlen statisztikai,Adatfelvétel
tisztázatlan ismerési

célnak nem
kompatibilitási mintavételi

kutatási cél* cél
megfelelõ

teszteredmény hibák
mérési eljárás

(a) (b) (c) (d) (e)

Népszámlálás** ×
Háztartáspanel × ×
Szelényi�Treiman × ×
Szonda Ipsos × × ×
KSH MF × × ×

** A szóban forgó adatfelvételek készítõi nem a kutatásuk egészét, hanem csak cigány almintájukat illetõen
nem fogalmaztak meg világos kutatási célokat, illetve követtek el statisztikai mintavételi hibákat.
** Az 1990. évi népszámlálás cigány almintája. Cigányok = azok a személyek, akik cigány nemzetiségûnek
vagy cigány anyanyelvûnek vagy cigány nyelven is beszélõ személynek tekintették magukat.

13.1. táblázatunkban összefoglaltuk további érvelésünk fõ mondanivalóját. Kimutat-
juk, hogy a Jánossy-féle �kutatási cél�mérési eljárás� paradigma alapján megkülönböz-
tetett ötfajta ok milyen módon játszik szerepet abban, hogy a Ladányi�Szelényi-szer-
zõpáros által hivatkozott adatfelvételek népességbecslési eredményei eltérnek az MTA
Szociológiai Intézete által lefolytatott 1993/94. évi reprezentatív cigányfelvétel ered-
ményeitõl.

1. Talán a népszámlálás és a Szociológiai Intézet népességbecslési eredményeinek
eltérése a legkézenfekvõbb. A népszámlálás ugyanis � természetébõl adódóan � nem tûz
maga elé speciális kutatási célokat, hanem a teljes népességre nézve igyekszik alapvetõ
információkat rögzíteni. Problémánk szempontjából itt a népszámlálás által feltett kér-
dések közül három kérdés érdemel figyelmet: Milyen nemzetiségûnek vallja magát a

15 Lásd errõl Mészáros és szerzõtársai [1994] és a jelen kötet 12. tanulmányát.
16 Az 1990. évi népszámlálás cigány almintájáról beszámol például az 1990. évi népszámlálás Anya-

nyelv, nemzetiség településenként 1980, 1990 címû kötete (KSH [1993]).
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megkérdezett személy? Milyen anyanyelvûnek? Továbbá: anyanyelvén kívül milyen
nyelveken beszél? A válaszokra megadott kódlehetõségek között mindhárom kérdés
esetében explicit módon szerepel a cigány nemzetiség/anyanyelv/beszélt nyelv kódja,
továbbá a beszélt nyelvek esetében a kérdõív három lehetséges nyelv említését engedi
meg. Tájékoztatásul annyit kell még elmondanunk, hogy a nemzetiségre vonatkozó
kérdés kizárólagosan van feltéve (ami nem teszi lehetõvé a kettõs identitás17 vállalását).
Mivel szóban forgó népszámlálási kérdések tökéletesen más megismerési célokat szol-
gálnak, mint a Szociológiai Intézet cigányfelvételében alkalmazott definíció, nyilvánva-
lóan ugyanúgy nincs okunk elvárni, hogy a kétfajta módon körülhatárolt cigány népes-
ség lélekszáma vagy összetétele azonos legyen, mint ahogy a Jánossy-féle példában sem
várjuk el, hogy a kérdéses partszakasz hosszára ugyanazt a mérési eredményt kapjuk,
ha a mérésre vasútvonal vagy ha partvédõ gát építése céljából került sor.

2. Ami a háztartáspanel, a Szelényi�Treiman-féle felvétel, valamint a Szonda terület-
fejlesztési vizsgálatát illeti, azok olyan adatfelvételek voltak, amelyben a kutatás készí-
tõinek céljai között egyáltalán nem szerepelt a cigány népességre � akárhogyan defini-
áljuk is azt � való reprezentativitás szempontja. A mindenfajta elméleti támpontot vagy
megismerési célt nélkülözõ mérés a szóban forgó adatfelvételek esetében abban állt,
hogy a kérdezõbiztos feladatául szabták � többek között � azt is, hogy az interjú elkészí-
tése után számoljon be arról, hogy a megkérdezett háztartásokat(?), személyeket(?),
háztartásfõket(?) cigánynak vagy nem cigánynak tartja-e, vagy nyilatkozzon arról is, ha
a kérdést nem tudja eldönteni. A megismerési cél hiánya � véleményünk szerint � már
önmagában elegendõ ok, amiért nem lehet értelmes diskurzust folytatni a becslési ered-
mények különbségeirõl.

3. A kutatási cél meghatározásának hiánya mellett azonban számos statisztikai jelle-
gû probléma is felmerül a háztartáspanel-vizsgálat, a Szelényi�Treiman-féle vizsgálat
és a Szonda területfejlesztési kutatásának cigány almintájával kapcsolatban. Egyrészt:
mindhárom vizsgálat esetében � nyilvánvaló módon � teljesen mellékes szempontnak
tekintették a cigány besorolást: a vizsgálat megtervezése során sem a rétegzésnél, sem a
kérdezõbiztosok felkészítésénél, sem pedig meghiúsulások pótlásánál nem figyeltek erre
a szempontra, holott egy cigányságra is reprezentatív minta esetében ezek igen kényes
kérdések. Kezelésük során igen nagy gondossággal kell eljárni. Ezt természetesen nem
lehet a szóban forgó vizsgálatok hibájául felróni. Ezek a kutatások ugyanis egészen más

17 A kettõs identitás vállalását kérdezéstechnikailag például úgy lehetne megoldani, hogy a �Milyen
nemzetiségûnek vallja magát?� kérdésre két � éspedig egy (a) elsõsorban: �.; illetve egy (b) másod-
sorban: � � válaszlehetõséget engedne meg a kérdõív (természetesen ez esetben sem lehetne elhagyni
azt, hogy a válaszlehetõségek közé explicit módon ott szerepeljen az összes magyarországi nemzeti és
etnikai kisebbség). Azt gondoljuk, hogy a KSH vezetõinek érdemes lenne megfontolniuk ezt a lehetõ-
séget a 2001. évi népszámlálás elõkészítése során, hiszen így a kérdõív a nemzetiségi és etnikai kisebb-
séghez tartozó embereket nem állítaná lojalitási dilemmák elé, s pontosabb képet lehetne kapni a
szóban forgó kisebbségek lélekszámáról � éspedig pontosan azzal a céllal összhangban, amire a kor-
mányzat egy ilyen adatot leginkább használni szeretne. Sietve hozzátesszük: nem gondoljuk azt, hogy
ez a definíció lenne az egyetlen, �igazi�, �helyes� kritérium a szóban forgó kisebbségek azonosításá-
ra, azt állítjuk viszont, hogy államigazgatási célokra más kritériumot mint önminõsítést � erkölcsi,
emberi jogi, illetve általános jogi megfontolások miatt � nem szabad használni.
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célból készültek. Nem helyénvaló azonban úgy tenni, mintha ezeknek a kutatásoknak is
az � akárhogyan definiált � cigány népesség feltérképezése állt volna a homlokterében.
Ez ugyanis nem igaz.

Másrészt: a háztartáspanel-vizsgálat és a Szelényi-Treiman-féle vizsgálat cigány eset-
számai olyan alacsonyak (lásd 13.2. táblázat elsõ oszlopát!), hogy a cigány almintájuk
esetén a változókra számítható konfidenciaintervallumok nyilvánvalóan annyira tágak,
hogy egyetlen adatot sem lenne szabad komolyan vennünk.18 Noha az elemi adatok
hiányában nem állt módunkban a szóban forgó konfidenciaintervallumokat kiszámítani,
az azonban aligha lehet kérdéses, hogy 100-200 fõ körüli esetszámok esetén egy több-
lépcsõs mintavételi eljárással kiválasztott országos minta esetében hatalmas standard
hibák adódnak. A Háztartáspanel-vizsgálat cigány almintája esetében azonban � kihasz-
nálva a felvételnek azt a tulajdonságát, hogy 1992 és 1997 között hatszor19 megismétel-
ték � lehetõség nyílik rá, hogy bemutassuk, hova vezet az, ha valaki ilyen ad hoc
módon létrehozott, és (ráadásul) statisztikai szempontból veszélyesen kis mintákból von
le messzemenõ következtetéseket. Ha ugyanis az egyes adatfelvételi hullámokban az
adott korosztályon (16+ évesek) belüli cigány népesség részarányára vonatkozó becslé-
seket rávetítjük a megfelelõ korosztály 1990-es népszámlálásbeli abszolút számára, akkor
� mint a 13.2. táblázat utolsó oszlopából kitûnik � a 16 éves vagy annál idõsebb cigány
népesség lélekszámára egyazon kutatás keretein belül igen különbözõ számokat ka-
punk. A minimum- és maximumérték különbözete több mint százezer fõ. Az olvasó
józan belátására bízzuk azt, hogy komolyan lehet-e venni egy olyan kutatás eredmé-
nyét, amelynek évenként megismételt eredményei egymástól 30-35 százalékponttal20

eltérõ eredményeket adnak. (Ismételten hangsúlyozzuk: ez nem a háztartáspanel-vizs-
gálat hibája, a felvétel készítõinek ugyanis eszük ágában sem volt ezeket az adatokat a
magyarországi cigány népesség lélekszámának becslésére használni.)

4. A Szonda területfejlesztési adatfelvételének cigány almintáját érintõ egyéb statisz-
tikai jellegû problémákat nem állt módunkban ellenõrizni.21 A szóban forgó adatfelvé-
tellel kapcsolatos részletekrõl ugyanis nem álltak rendelkezésre publikus információk.
Szerencsére azonban ez nem jelenti azt, hogy ne lenne módunk a szóban forgó becslés
helytálló voltát valamilyen kerülõ úton mégis ellenõrizni. Tegyük föl, hogy a Szonda
vizsgálata � cigány almintájának létrehozásakor � a Szociológiai Intézet 1993/94. évi
cigányfelvételével azonos megismerési célt követett, azaz: a cigánynak tartott emberek
társadalmi helyzetét kívánták õk is megvizsgálni egy olyan társadalmi közegben, amely-
ben a magát nem cigánynak tekintõ, többségi társadalom tagjai határozottan és világo-
san megkülönböztetik magukat azoktól az emberektõl, akiket cigánynak tekintenek.

18 A háztartáspanel-vizsgálat adatait rendszeresen használó kutatók ennek természetesen tudatában van-
nak: �A Magyar Háztartás Panel célja nem újabb statisztikai adatok gyûjtése � erre a minta viszonylag
kis mérete miatt sok tekintetben nem is alkalmas�� (Nagy [1994a], 32. o.)

19 Az 1997. évi eredmények kéziratunk lezárásakor még nem ismeretesek.
20 Ha a 107 000 fõs abszolút különbséget a Szociológiai Intézet hasonló korcsoportra számított becslésére

(276 000 fõ) vetítjük, akkor a háztartáspanel becslésének ilyen módon számított bizonytalansága 39
százalék.

21 A szóban forgó kutatás � állítólag � nagy esetszámokkal dolgozik. Hogy mekkorákkal, az nem ismert.
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(Természetesen ez nem igaz, hiszen a Szonda-felvétel cigány almintájának megalkotá-
sakor semmiféle megismerési célt nem tûztek maguk elé a felvétel készítõi, de tegyünk
úgy, mintha mégis valamiféle cigányvizsgálatot akartak volna ennek a kutatásnak a
keretében � en passant � megvalósítani.) Noha ehhez a megismerési célhoz � vélemé-
nyünk szerint � módszertanilag védhetõ módon azon emberek ítélete nyújthat csak tám-
pontot, akik mindennapi életük során rendszeresen érintkezésben állnak, egy közösség-
ben élnek olyan emberekkel, akiket cigánynak tartanak, tekintsük mégis úgy � egy gon-
dolatkísérlet erejéig �, mintha egy interjúalanyokkal alkalmi kapcsolatba kerülõ
kérdezõbiztos ítélete éppúgy megfelelne a szóban forgó kutatási célnak, mint a cigá-
nyokkal egy közösségben élõ, magukat nem cigánynak tartó emberek ítélete. Ennek a
gondolatkísérletnek a hipotézisei � kimondatlanul � egyáltalán nem állnak távol a Ladá-
nyi�Szelényi-szerzõpáros véleményétõl, õk ugyanis fel sem vetik egy világosan specifi-
kált megismerési cél szükségességét, és egyáltalán nem tesznek különbséget a
kérdezõbiztosi megítélés és a cigány emberekkel egy közösségben élõ emberek ítélete
között. Ez is, az is a nem cigány környezet ítélete � sugallják. E gondolatkísérlet kere-
tein belül azonban a Szonda területfejlesztési vizsgálat cigány almintájától is megköve-
telhetõ, hogy eleget tegyen egy jól specifikált cigányvizsgálattól megkövetelhetõ kom-
patibilitási próbának, vagyis hogy eredménye összhangban álljon egy hasonló megismeré-
si célból született, elvileg azonos eljárást alkalmazó mérés � konkrétan: a Mûvelõdésügyi
Minisztérium teljes körû iskolastatisztikai felvételeinek � eredményeivel. Az alábbiakban
kimutatjuk, hogy az említett cigány alminta ezt a próbát egyáltalán nem állja ki. Ez a

13.2. táblázat
Cigányminta-elemszámok, népességarányok és becsült lélekszámadatok a Tárki háztartáspanel-
vizsgálatában és a Szelényi–Treiman-féle kutatásban

Adatfelvétel
A cigányminta A cigányok aránya Becsült***

elemszáma (százalék) cigány népesség

Háztartáspanel*
1992 164 4,1 337 616
1993 175 4,0 329 381
1994 186 3,6 296 767
1995 133 2,9 239 062
1996 113 2,8 230 819

Szelényi�Treiman, 1993** 113 � �

*** 16 éves, illetve annál idõsebb népesség.
*** 20�69 éves népesség.
*** Az 1990. évi népszámlálás 16+ éves korosztályára (8 243 534 fõ) vetített adat. Forrás: Az 1990. évi
népszámlálás, Demográfiai adatok, I. kötet, 116. és 120. o.
Források: A háztartáspanel mintaelemszámai, 1992: Nagy�Sik [1992], 26. o; 1993: Nagy [1994a], 33. o.;
1994: Nagy [1994b], 22. o.; 1995: Nagy�Sik [1996], 29. o.; 1996: Nagy�Sik [1997], 27. o. A háztartáspa-
nel súlyozott cigány arányai: Tárki MHP dokumentáció, alapmegoszlások. Szelényi�Treiman-féle kutatás
cigányminta-elemszáma: Ladányi [1996] 33. o. Ezen a helyen találtuk az egyetlen abszolút számot a szóban
forgó kutatás magyarországi mintájából. E szerint 113 fõ azon emberek száma, akik apjukat, anyjukat vagy
saját magukat romának minõsítették. Valószínûnek tartjuk, hogy a kérdezõbiztos által cigánynak minõsített
emberek száma sem lehet akkor 200 fõnél nagyobb a mintában.
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negatív eredmény a szóban forgó adatfelvétel becslési eredményére nézve annál sajnálato-
sabb, mivel jó okunk van azt gondolni, hogy az összehasonlítás bázisául szolgáló iskola-
statisztikák � az adott részpopulációra (az általános iskolába járó cigány gyermekek cso-
portjára) nézve � a lehetõ legjobb empirikus közelítését adják annak az elméleti értéknek,
amelyet a fent említett megismerési célból mérni szeretnénk.

Mindenekelõtt a szóban forgó próba alapjául szolgáló iskolastatisztikai felvételekrõl
kell néhány szót ejtenünk. A Mûvelõdésügyi Minisztérium az ötvenes évek végétõl
vezet évenkénti iskolaszintû nyilvántartást az ország valamennyi oktatási intézményérõl
(általános iskolájáról, közép-, illetve felsõfokú oktatási intézményérõl). Ezekben az év-
rõl évre megismétlõdõ iskolaszintû adatfelvételekben az 1957/58. tanévtõl kezdve több-
kevesebb (nagyjából négyéves) rendszerességgel, 1980/81-tõl 1992/93-ig22 pedig éves
rendszerességgel szerepel az egyes évfolyamokon tanuló cigány gyermekek számára
vonatkozó kérdés. Az aggregált iskolastatisztikák alapjául szolgáló kérdésre mindig az
adott iskola megfelelõ osztályát tanító tanár (osztályfõnök) válaszolt. Ezeket az infor-
mációkat aggregálták azután elõször iskolaszintû adatokká (a kérdõíveket iskolaszinten
töltötték ki), majd pedig további aggregáció útján ezekbõl készültek el az országos
szintû iskolastatisztikai adatok. Minthogy az iskolastatisztikák alapjául szolgáló kérdõ-
íveket mindig az adott tanév októberében töltötték ki, a cigány etnikai hovatartozásra
vonatkozó kérdést olyan tanárok válaszolták meg, akik az elsõ osztályosok esetében
legalább egy hónapja, a többiek esetében egy vagy több év óta ismerték a gyerekeket és
családjaikat. Az iskolastatisztikák további tulajdonsága az, hogy teljes körûek: azáltal,
hogy lefedik az adott oktatási intézménytípus valamennyi iskoláját, az adott iskolába
járó korosztályok egészét teljes körûen jellemzik. Minthogy a cigányság esetében az ily
módon vezetett iskolastatisztikák jelentik a rendelkezésünkre álló egyetlen, viszonylag
megbízható, teljes körû adatbázist, egy reprezentativitásra törekvõ adatfelvételtõl meg-
követelhetõ, hogy összhangban legyen vele. Hogy a nagyságrendekrõl némi fogalmat
alkothassunk: az 1992/93. tanévben az országban levõ mintegy 3700 általános iskola
közül körülbelül 2800 iskolában voltak � a fenti minõsítés megfelelõen � cigány tanu-
lók. Ha minden általános iskolai osztályra egy osztályfõnököt számolunk, akkor ez azt
jelenti, hogy az érintett 2800 iskolában nagyjából � iskolánként átlagosan hét évfolya-
mot és évfolyamonként 1,5 osztályt számolva � negyvenezer általános iskolai tanár
ítélete alapján készültek el a megfelelõ statisztikák.

A szóban forgó statisztikákkal való kompatibilitás vizsgálata23� az adatok sajátossá-
gaiból adódóan � három fajta teszt elvégzését jelenti: megvizsgálhatjuk, hogy az illetõ
kutatás esetében 1. az általános iskolás gyermekek számára vonatkozó becslés nincs-e
ellentmondásban a teljes körû iskolastatisztikák alapján az általános iskolás cigány gye-
rekek számára adódó idõbeli trendértékkel, illetve egy közeli év aggregált iskolastatisz-
tikai adatával; megvizsgálhatjuk továbbá azt is, hogy 2. az illetõ adatfelvételben a fel-
nõtt népesség iskolai végzettség szerinti összetételére vonatkozó állományadat (stock)
összhangban van-e az iskolastatisztikák kiáramlási (flow) idõsora alapján megbecsülhetõ
iskolai végzettségi állomány (stock) adatokkal. 3. Minthogy az iskolastatisztikának mint

22 Az 1992/93. tanévtõl kezdve ez a nyilvántartás � a személyiségi jogok védelme miatt � megszûnt.
23 Az említett kompatibilitásvizsgálatokról részletesebben lásd e kötet 11. és 12. tanulmányát
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külsõ adatforrásnak az igénybevételével lehetõség nyílik arra, hogy adatfelvételbõl a
magyarországi cigány népesség lélekszámára nézve két, egymástól független becslést is
kapjunk, nyilvánvalóan megkövetelhetõ, hogy az eredmények ne különbözzenek egy-
mástól statisztikailag szignifikánsan. A kétfajta becslési eljárás a következõ: egyrészt a
mintabeli elemszámok és a mintavételi arányok reciprokának összeszorzása révén � és
számos más, itt nem részletezett korrekció elvégzésével � teljeskörûsíthetjük adatainkat
(közvetlen népességbecslés); másrészt a mintára jellemzõ (teljes népesség/általános is-
kolás gyerekszám) arányok és a megfelelõ területi egységekre rendelkezésre álló aggregált
iskolastatisztikai adatok összeszorzása (és további aggregálása) révén is megbecsülhet-
jük a cigány népesség lélekszámát (közvetett népességbecslés).

Ami a Szonda Ipsos 1996. évi területfejlesztési kutatásának cigány almintáját illeti,
az adatok nyilvánosságának hiánya miatt egyedül az általános iskolás gyerekek lélek-
számára vonatkozó próbát tudjuk elvégezni. Egyedül arra az információra támaszkod-
hatunk, amelyre Ladányi és Szelényi hivatkozik, hogy tudniillik a 18 éven felüli meg-
kérdezettek 6,6 százalékát minõsítették cigánynak a felvétel kérdezõbiztosai. A próba
lényege abban áll, hogy a Ladányi és Szelényi által közölt 6,6 százalékos adat, az 1990.
évi népszámlálás, valamint a Szociológiai Intézet 1993/94. évi cigányfelvétele és �
alternatívaként � a népszámlálás cigány nemzetiségi almintája segítségével megbecsül-
tük az általános iskolás cigány gyerekeknek azt a számát, amelyre a Szonda-adatfelvétel
közölt adata alapján számíthatunk.24 Az eljárás eredménye az, hogy a Szonda-adatfelvé-
tel alapján az 1990-es évek elején�közepén Magyarországon körülbelül 180-190 ezer
általános iskolás cigány gyereknek kellene lennie. Ha ezt az adatot összevetjük mind a
Szonda-felvétel évéhez legközelebb esõ év (az 1992/93. tanév) aggregált iskolastatiszti-
kai adatával (88 182 fõ25), rögtön világossá válik a Ladányi�Szelényi-szerzõpáros által
közölt adat teljes tarthatatlansága. Megjegyezzük továbbá: amennyiben az aggregált
iskolastatisztikák 88 182 fõs adatát szeretnénk visszakapni, ahhoz (az általános iskolás/
18+éves korosztály hányadosára) a cigány népesség körében 0,1753-es értéket kellene
kapnunk. Hogy ez mennyire nem tûnik reális adatnak, az abból is látszik, hogy az 1990.
évi népszámlálás szerint számítható hasonló adat a teljes magyarországi népességre
0,1603.26 Aligha hihetõ, hogy a teljes magyar népesség és a cigány népesség között
gyerekszámban csak ilyen elenyészõ lenne a különbség.

24 A számítási eljárás a következõ volt: a Ladányi és Szelényi által közölt 6,6 százalékos adat alapján � az
1990. évi népszámlálás (lásd: 1990. évi népszámlálás, Demográfiai adatok, I. kötet, 78�84. o.) adatait
felhasználva � megbecsültük a 18 évnél idõsebb cigány népesség Szonda-felvétel szerint várható ab-
szolút lélekszámát (503 004 fõ). Majd hogy ebbõl az adatból megbecsülhessük a Szonda-felvétel sze-
rint az általános iskolásokra várható lélekszámadatot, a népszámlálás cigány nemzetiségû mintáját,
illetve a Szociológiai Intézet mintáját felhasználva, kiszámítottuk az általános iskolás gyerekek minta-
beli számának és a 18 évesnél idõsebb felnõttek mintabeli számának hányadosát (cigányvizsgálat:0,3538,
népszámlálás: 0,3750). Az általános iskolások számának becsült értékeit végül úgy kaptuk meg, hogy
a szóban forgó hányadosokat rendre összeszoroztuk a 18 évesnél idõsebb cigány népesség elõzõekben
megbecsült számával. A becslés eredménye: 177 958 fõ a Szociológiai Intézet aránya, illetve 188 641
fõ a népszámlálás megfelelõ aránya alapján.

25 Az adat forrásáról lásd jelen kötet 12. tanulmányának 12.16. táblázatát.
26 A számítás alapja: 1990. évi népszámlálás, Demográfiai adatok, Budapest, KSH, 1993. 1. kötet, 78�

84. o. és 2. kötet, 34. o.
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Összefoglalva mindazt, amit a háztartáspanel-vizsgálat, a Szelényi�Treiman-féle ku-
tatás, valamint a Szonda területfejlesztési kutatásának cigány almintájával kapcsolatban
eddig elmondtunk: Ladányi és Szelényi úgy hivatkozik ezekre a kutatásokra mint tudo-
mányos igényû cigánykutatásokra, holott ez az állításuk súlyosan félrevezetõ. Egyrészt
egyik esetben sem volt a kutatás során cél a cigány népesség vizsgálata (ilyesfajta meg-
ismerési célt nem tûztek maguk elé a felvétel készítõi); másrészt sem a minta összeállí-
tásakor, sem a kérdezõbiztosok felkészítésekor, sem pedig a meghiúsulások pótlásánál
nem törõdött senki ezzel a szemponttal; harmadrészt a háztartáspanel-vizsgálat és a
Szelényi�Treiman-féle kutatás olyan kis cigány esetszámokkal dolgozik, hogy az eleve
megkérdõjelezi bármelyik, cigányokra vonatkozó adatának realitását; végül pedig a
Szonda területfejlesztési kutatás cigány adata kiáltó ellentmondásban áll a viszonylag
megbízható, teljes körû iskolastatisztikai adatokkal. Mindezek alapján meglehetõsen
jogosulatlannak tûnik e vizsgálatokat �tudományos igényû cigánykutatásokként� emle-
getni. Egy empirikus munka eredménye ugyanis nem attól vehetõ tudományosan komo-
lyan, hogy tudományos munkakörben dolgozó emberek végezték el azt, hanem attól,
hogy eleget tettek � ha eleget tettek � az adott kutatási cél megvalósításakor a tudomá-
nyos közösség által megfogalmazott jogos módszertani követelményeknek. Errõl pedig
jelen esetben aligha beszélhetünk.27

5. Más a helyzet a KSH 1993. évi ún. nemzetiségi felvételével. A szóban forgó felvé-
tel � melyet cigányfelvételként is komolyan kell vennünk � oly módon készült, hogy a
KSH az Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer mintáján negyedévenként lekérde-
zett, munkaerõ-felvételek 1993. évi õszi hullámának kérdõívébe beillesztett egy, a meg-
kérdezett háztartások cigány etnikai hovatartozására vonatkozó kérdést is. A szóban
forgó kutatás deklarált céljai között szerepelt a nem cigány környezet által cigánynak
tekintett népesség tulajdonságainak megismerése. A mérési eljárás azonban itt is a
kérdezõbiztos minõsítés volt (három lehetõség volt megadva: �cigány�, �nem cigány�,
�nem tudja eldönteni�). A kérdezõbiztosok figyelmét felhívták arra, hogy a kutatás fontos
célja a cigány népesség megismerése is. A teljes népességre kialakított minta reprezenta-
tivitásához nem fér kétség. A teljes minta elemszáma igen magas, és a cigány minta
elemszáma is elégségesnek tûnik.28

A KSH nemzetiségi felvételének és a Szociológiai Intézet cigányfelvételének lezárása
után kiderült, hogy a két adatfelvétel cigány populációja között � fontos társadalmi indiká-
torok tekintetében � igen lényeges különbségek vannak. A KSH-felvétel cigány almintájában
lényegesen kisebb a háztartások mérete, alacsonyabb a háztartásokban élõ eltartott gyere-
kek átlagos száma; magasabb az átlagéletkor, mint a Szociológiai Intézet cigányfelvétel-
ének mintájában. A KSH mintája továbbá lényegesen iskolázottabb cigány népességet

27 Természetesen a fent hivatkozott adatfelvételek tudományosságát kizárólag cigány almintájuk eseté-
ben kérdõjelezzük meg.

28 Összesen 22 418 háztartással, ezen belül 755 cigány háztartással töltöttek ki kérdõívet a kérdezõbiztosok
(219 esetben nem tudták eldönteni a kérdezõbiztosok, hogy cigány vagy nem cigány háztartásnak
tekintsék-e a háztartásokat). Az összes felkeresett háztartásban mintegy 60 000, a cigány háztartások-
ban körülbelül 2600 személyrõl gyûjtöttek információkat. Az adatfelvétel mintavételi eljárásáról lásd:
Munkaerõ-felmérés, 1993 (adattár), Budapest, KSH, 1994. 8�9. o.
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mutat, mint a Szociológiai Intézet adatfelvételéé. Nyilvánvalóan nem lehet elmenni szó
nélkül a megfigyelhetõ nagymérvû strukturális eltérések mellett.

A szóban forgó eltérések okai után nyomozva, három problémát vizsgáltunk meg
tüzetesebben. Számot vetettünk a mintavételi eljárások különbségeinek következményei-
vel, és kimutattuk: noha a két felvétel mintavételi eljárásai tökéletesen eltérõ alapelve-
ken nyugszanak, ezekbõl az eltérésekbõl mégsem magyarázhatjuk a szóban forgó jelen-
tõs mintabeli különbségeket. Megvizsgáltuk azokat a különbségeket is, amelyek a meg-
hiúsult kikérdezések eltérõ kezelésébõl adódnak. Beláttuk, hogy az a körülmény, hogy
a KSH adatfelvétele a cigány alminta esetében � a dolog természetébõl adódóan � nem
tudta a meghiúsult cigány kikérdezéseket megfelelõ cigány pótcímekkel helyettesíteni,
jelentõs mértékben hozzájárult a KSH cigány almintájának torzulásaihoz. Beláttuk azt
is, hogy a KSH által a meghiúsulások korrekciójaként alkalmazott súlyozási eljárás � a
cigány alminta esetében � nemhogy javítaná, hanem inkább rontja a minta reprezentati-
vitását. A Szociológiai Intézet cigányfelvételében ezzel szemben a meghiúsulások kor-
rekciója mintavételi rétegspecifikus pótlások révén történt, és a meghiúsulásokról rögzí-
tett információk tanúsága szerint nincs okunk azt feltételezni, hogy mintánk a pótlások
következtében valamilyen szisztematikus hiba révén torzult volna.29 Végül megpróbál-
tuk a két minta helytálló voltát a Mûvelõdési Minisztérium iskolastatisztikai idõsorain
ellenõrizni. A már korábban is hivatkozott kompatibilitásvizsgálatok közül mindhárom
próbát elvégeztük. E próbák eredményeként a következõ megállapításokra jutottunk: 1.
a KSH-vizsgálat cigány almintájában az általános iskolások számára vonatkozó becslés
teljesen megbízhatatlan: a KSH nemzetiségi felvétele nem tud elszámolni az országban
élõ általános iskolás cigány gyerekek 34 százalékával; 2. a teljes cigány népesség lélek-
számára adott közvetlen, illetve közvetett népességszámbecslés a KSH mintája alapján
rendkívül távol esik egymástól: a közvetlen népességbecslés pontbecslési eredménye
393 715 fõ, a közvetetté 596 673 fõ; 3. a KSH cigány almintájában szereplõ felnõtt
emberek általános iskolai végzettségére vonatkozó adat sem állja ki a kompatibilitásvizs-
gálat próbáját. A legalább középfokú végzettséggel rendelkezõ cigány emberek aránya a
KSH-felvételben több mint 550(!!) százalékkal haladja meg az iskolastatisztikák adataival
kompatibilis becsült stock adat felsõ határát. Ezzel szemben mindhárom kompatibilitási
próba kedvezõ eredményeket hozott a Szociológiai Intézet cigányvizsgálatának esetében,30

ami szintén a Szociológiai Intézet adatainak nagyobb megbízhatóságát igazolta.
A Ladányi�Szelényi-tanulmány is viszonylag nagy teret szentel a szóban forgó két

adatfelvétel összehasonlításának, amelynek során több ízben is hivatkozik � kritikai
éllel � e kötet 12. tanulmányára. A következõkben sorra vesszük ezeket a kritikai észre-
vételeket, és megpróbálunk rámutatni a bennük megfogalmazott érvek bizonyítatlansá-
gára, logikai hibáira és esetenkénti empirikus tarthatatlanságára.31

29 Lásd errõl e kötet 11. tanulmányát!
30 E teszteket az említett cikk eredményeinél részletesebben dokumentált módon � elhagyva a KSH-val

való polémiát � megismételte jelen kötet 11. tanulmánya (435�447. o.).
31 Nem kívánjuk megismételni jelen tanulmány korábbi részeiben kifejtett érvünket a fent megfogalma-

zott megismerési célhoz tartozó, megfelelõ mérési eljárásról. Elegendõ, ha csak utalunk itt rá. Vélemé-
nyünk szerint a két adatfelvétel eredményeinek már csak amiatt sem kellene egybeesniük, mivel a KSH
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5.1. Mindenekelõtt fel kell hívnunk a figyelmet egy tévedésre, amely a Ladányi�Szelényi-
szerzõpáros írásában több helyütt is megfogalmazódik: e szerint a Szociológiai Intézet
kutatása és a KSH-vizsgálat �egymáshoz igen hasonló becslést ad a magyarországi cigány
népesség számára vonatkozóan.� Ez tényszerûen nem állja meg a helyét. A szerzõk fi-
gyelmen kívül hagyják azt a bírálatot, amit a 12. tanulmány alkalmazott a KSH adatfelvé-
telével szemben. Nevezetesen azt, hogy egy jól kivitelezett adatfelvétel esetében a cigány
népesség számának közvetlen és közvetett becslése egymáshoz közeli eredményt kell ad-
jon. Márpedig ez evidens módon nem teljesül a KSH felvétele esetében (lásd e kötet 12.
tanulmányának 12.16. táblázatát). Mint innen kiderül, a KSH felvételében egész egyszerûen
nem lehet megmondani, hogy hány fõs a magyarországi cigányság: 400 ezer vagy 600 ezer.
Ami természetesen nem mindegy. (Nem sokat változtat a helyzeten az sem, ha a kérdezõbiz-
tosok által bizonytalanul besorolt, úgynevezett átmeneti népességet is a cigányok közé szá-
mítjuk. Ha ugyanis az összes �átmeneti életvitelû� személyt átsorolnánk a cigányok közé,
a közvetlen népességbecslés eredménye még akkor is csak körülbelül 480 ezer volna, a
közvetetté pedig továbbra is nagyjából 600 ezer maradna.) Két pontbecslés között pedig
aligha megengedhetõ ilyen nagyságrendek mellett 120-200 ezer fõs különbség.

A fentiek alapján hibás az az érvelés is, miszerint a 12. tanulmány szerzõje nem veszi
észre, hogy �Ha a KSH mintája »rossz«, nem lehet »jó« a cigányság lélekszámára vonat-
kozó becslése sem.�32 Természetesen a KSH népességszámbecslése sem jó. Az, hogy a
miáltalunk közölt 425-450 ezer körüli adathoz �hasonló� számot közöl a KSH, az sem-
mit sem jelent. A népességbecslés ugyanis nem találgatós játék. A számok korrekt bizo-
nyítás nélkül semmit sem érnek.

5.2. A Ladányi�Szelényi-féle kritika egyik sarkalatos pontja a következõ állítás: �Mi�
úgy érvelnénk, hogy � bár az eltérésekben nyilván szerepet játszott az ilyen felvételek-
nél � elég gyakori probléma, hogy az alacsony státusúak, a meghiúsult interjúk pótlá-
sánál követett nem elég alapos eljárás miatt valamelyest alul lettek reprezentálva a KSH
felvételben � a két kutatás alapján kirajzolódó cigány népesség szociális összetételének
igen jelentõs különbségei mégsem ezzel, hanem döntõen azzal magyarázhatók, hogy a

a Szociológiai Intézet mérési eljárásától eltérõ � és véleményünk szerint megismerési céljainak nem
megfelelõ � mérési eljárást (kérdezõbiztosi minõsítést) alkalmazott. Mindazonáltal ezt az általános
jellegû kifogásunkat egy sor specifikus kritikai észrevétellel is kiegészítjük.

32 Ladányi és Szelényi kritikája itt arra fut ki, hogy a két felmérés indikátorai közti jelentõs eltérést
�Kertesi� azzal magyarázza, hogy »�a KSH adatfelvétele nem tudta a meghiúsult cigány kikérdezé-
seket megfelelõ cigány pótcímekkel helyettesíteni. �[s ez] jelentõs mértékben hozzájárult a KSH
cigányalmintájának torzulásaihoz« � Ezzel a magyarázattal csak az a probléma, hogy ha a KSH valóban
alulreprezentálta az alacsony státusú cigányságot, akkor értelemszerûen a Kemény-féle vizsgálatnál ke-
vesebb cigányt kellett volna találniuk Magyarországon.� Ez az érvelés csak abban az esetben állná meg
a helyét, ha a KSH eljárása minden más szempontból kifogástalan volna. A meghiúsulások helytelen
korrekciója mellett azonban a KSH-felvétel sok más szempontból is hibás. Kifogásolható például az is,
hogy az 1992/93. évi iskolastatisztikák aggregált adatához képest 34(!) százalékkal kevesebb általános
iskolás cigány tanulót tud kimutatni. Minthogy ennek következtében a KSH nem tud egy megbízható
aggregált adattal elõállni, értelmetlenség arról beszélni, hogy adata alacsonyabb vagy magasabb a
Szociológiai Intézet adatánál.
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két adatfelvétel során jelentõsen eltért az, hogy kit tekintettek cigánynak.� [A kiemelé-
sek tõlem � K. G.]33

Bírálóink itt két olyan hatás erõsségével kapcsolatban állapítanak meg egy nagyság-
rendi relációt � a meghiúsulások helytelen korrekciója állítólag �valamelyes� torzítást
eredményezett (mármint a KSH-nál), ezzel szemben a cigány háztartások definíciója
állítólag �jelentõsen� eltért a két felvételben �, amely hatások erõsségével vagy nagy-
ságrendjével kapcsolatban külön-külön egyetlen adatot vagy tárgyi bizonyítékot nem
tudnak felhozni. Bizonyítékok híján megelégszenek a következõ információ közlésével:
a Szociológiai Intézet kutatása során ��a helyi közigazgatási, szociális és oktatási intéz-
mények szakemberei minõsítették a kiválasztott körzetekben lakó családokat »cigány-
nak« vagy »nem cigánynak«. Már a minõsítést végzõk beosztása, a munkájukkal járó
mindennapi tapasztalatok is érthetõvé teszik, hogy ez a módszer az ezen intézmények
számára problematikus cigány családokat fogja nagyobb eséllyel cigánynak tekinteni,
míg az ilyen szempontból nem problematikus családokat, azokat, akik »olyan rendesek,
mintha nem is lennének cigányok«, alul fogja reprezentálni.�

5.2.1. A Ladányi�Szelényi-szerzõpáros � úgy tûnik � megfeledkezett a bizonyítandó
állításról. Tézisük ugyanis az, hogy a KSH és a Szociológiai Intézet cigányfelvételének
adatai azért különböznek egymástól, mert a KSH és a Szociológiai Intézet kérdezõbiztosai
más-más információkra támaszkodva minõsítették cigánynak, illetve nem cigánynak a
vizsgálat alanyait. Kritikájukban ugyanakkor egyedül a Szociológiai Intézet információ-
forrásait taglalják, egyetlen szót nem ejtenek a másik oldalról: a KSH kérdezõbiztosairól.
Márpedig ha igaz az, hogy a Szociológiai Intézet információforrásai elmarasztalhatók a
magasabb státusú cigány családok szisztematikus alulreprezentálásának vétkében, akkor
a két vizsgálat belsõ szerkezeti különbségeinek magyarázatához azt is be kellene látni-
uk, hogy a KSH kérdezõbiztosai nem követtek el hasonló torzításokat. A bizonyítást
természetesen nem tekintjük feladatunknak.

5.2.2. Szót kell ejtenünk az állításnak arról a részérõl is, miszerint a meghiúsulások
helytelen korrekciója csak �valamelyes� torzítást eredményezett volna a KSH adatfelvé-
telében. Az 5.2. pont elején idézett hosszabb passzus azt sugallja, hogy ennek a torzítás-
nak a mértéke jelentéktelen. Hogy miért gondolják ezt kritikusaink, az az õ titkuk.
Egyetlen bizonyítékot nem hoznak fel állításuk alátámasztására. Az alábbiakban � ezzel
szemben � empirikus adatok felhasználásával bemutatjuk, hogy a szóban forgó torzítás
mértéke igen nagy: nagyságrendjét tekintve, legalább akkora, mintha az eredeti � meghiú-
sulások által még torzítatlan � cigány almintába a cigány háztartások közé tévedésbõl 14
százaléknyi � véletlenszerûen kiválasztott � nem cigány háztartás is bekeveredett volna.

A KSH adatfelvételének alapmintájában 26 604 háztartás szerepelt. A kikérdezés
22 41834 háztartás esetében bizonyult sikeresnek, a meghiúsult kikérdezések száma 4186
volt. (A meghiúsulási arány tehát: 15,7 százalék.) A 22 418 háztartásból 755 háztartást
minõsítettek a kérdezõbiztosok cigány háztartásnak, 21 444 háztartást nem cigány ház-

33 Az állítás tárgyi tévedést tartalmaz, hiszen � mint a 12. tanulmányból kiderül � a KSH egyáltalán nem
pótolta a meghiúsulásokat, hanem a meghiúsulásoknak betudható torzítást átsúlyozással korrigálta.

34 Mészáros és szerzõtársai [1994] minden adata ennek a 22 418 háztartásnak az megfigyelésére támasz-
kodik.
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tartásnak, és a fennmaradó 219 háztartás esetében nem tudták eldönteni, hogy hová
sorolják a megkérdezetteket. Végezzünk el egy egyszerû gondolatkísérletet! Vetítsük a
755/22418 = 3,36 százalékos arányt a meghiúsulásokra, vagyis feltételezzük, hogy a
meghiúsulások között ugyanakkora arányt képviselnek a cigány háztartások, mint az
összes kitöltött kérdõív között. A cigány háztartások körében ekkor a meghiúsulási
arány természetesen ugyanannyi, mint a nem cigány háztartások körében: 15,7 százalék
(ez esetben 141 cigány meghiúsulás esik összesen 896 felkeresett cigány háztartásra).35

Ennek a 141 háztartásnak az ismérveit egy olyan súlyozási eljárás próbálta a cigány
részminta tulajdonságaiban valahogy érvényesíteni, amely a súlyozás során két problé-
mát igyekezett szimultán módon megoldani: 1. a sikeres kikérdezéseknek megfelelõ
lakásszám teljeskörûsítését az adott év lakott lakásainak nagyságrendjére (a népszámlá-
lás, illetve az éves lakásmegszûnések és lakásépítések adataira) támaszkodva. A súlyo-
zás során itt a KSH 114 réteggel dolgozott, ahol is a rétegek a megyék, a települési
nagyságkategóriák, a kiemelt városok, illetve a budapesti kerületek dimenzióit foglalták
magukban. 2. A másik szempont az adott év továbbvezetett népességszámának megfe-
lelõ átsúlyozást volt hivatott biztosítani. (Ennél a korrekciónál a KSH 20 megye, 2 nem,
illetve 16 korcsoport együttes halmazára � vagyis 640 csoportra � értelmezte a súlyokat.)

Hogy ellenérvünk világossá váljék, fontoljuk meg, hogy az 1. számú korrekció egyetlen
réteg esetében sem alkalmaz budapesti kerületnél, kiemelt városnál vagy megyei
tepülésnagyság-csoportnál mélyebb bontást, és a 2. számú korrekció sem értelmezhetõ
megyéknél mélyebb területi bontásban. Ha figyelembe vesszük, hogy Magyarországon
elenyészõ számban vannak olyan falvak, ahol a cigányság számszerû többséget alkot,
továbbá azt, hogy az átsúlyozás aggregátumaiban bizonyára túlnyomó többségben van-
nak azok az aggregátumok, ahol a cigányság elenyészõ kisebbséget alkot � biztos, hogy
10 százalék alatt van �, akkor azonnal nyilvánvalóvá válik, hogy az erre a két szem-
pontra alapozott átsúlyozási technika csak olyan mértékben képes figyelembe venni a
cigány alminta 15,7 százalékos meghiúsulásait, mint amilyen súlyt képvisel átlagosan
a cigányság az átsúlyozásnál alapul vett területi aggregátumokban. Ha azt mondjuk,
hogy ez a súly 10 százalék, akkor ezt a mértéket bizonyosan durván eltúlozzuk. Ilyen
arányok mellett is azt mondhatjuk: az átsúlyozás nagyjából olyan mértékben korrigálja
a 141 cigány háztartásnyi meghiúsulást, mintha a 141 cigány háztartást 14 véletlensze-
rûen kiválasztott cigány háztartással, illetve 127 véletlenszerûen kiválasztott nem cigány
háztartással pótolta volna. Hogy ezt az eljárás � 896 eredeti mintabeli esetszám mellett �
végül is csak �valamelyest� torzítja el a KSH cigány almintájának tulajdonságait, annak
megítélését az olvasóra bízzuk.

5.2.3. Nem kevésbé bizonyítatlan a vitatott állítás másik fele sem: nevezetesen az,
hogy a Szociológiai Intézet cigányfelvételében a mintavételt megelõzõ összeírások36

során információforrásaink állítólag szisztematikusan figyelmen kívül hagyták a maga-
sabb státusú cigány háztartásokat. Természetesen ahogyan bírálóink sem tudják állításu-

35 Ez valószínûleg korrekt becslés a cigány meghiúsulásokra, hiszen az összehasonlítható adat az MTA
cigányfelvételébõl 16,4 százalék (kihagyva azokat a meghiúsulásokat, ahol a megkérdezettek éppen
cigány mivoltukra hivatkozva tagadták meg a válaszadást. Ez az eset ugyanis elvileg sem fordulhatott
elõ a KSH felvételében).
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kat bizonyítani, úgy mi sem vagyunk képesek ennek az ellenkezõjét minden kétséget
kizáróan igazolni. Ennek ellenére talán mégsem lesz teljesen haszontalan, ha rövid uta-
lások helyett a lehetõ legnagyobb pontossággal beszámolunk mintavételi algoritmusunknak
errõl a részérõl.

A 13.3. táblázatban összefoglaltuk a körzetszintû összeírások során igénybe vett
információforrásainkat. A felsorolt források egy része valóban a szegény cigányok cí-
meit tartalmazza. Más források semlegesek vagy inkább �felfelé torzítanak�. A szociá-
lis osztály, a gyámügyi nyilvántartás, a munkaügyi központ, a családsegítõk nyilvánva-
lóan az alacsony státusú népességre nézve rendelkeznek jó áttekintéssel. A bölcsõdék,
az óvodák, az általános iskolák, a védõnõk, a gyermekorvosok, a körzeti orvosok, a
lakásügyi nyilvántartások inkább semleges információforrásnak tekinthetõk. A vállal-
kozói igazolványokat kezelõ önkormányzati nyilvántartások, a cigányszervezetek, vala-
mint a cigányzenészek országos listái pedig inkább � vagy egyebek között � a magasabb
státusú cigány családokra, illetve személyekre is kiterjednek. A kép tehát � a kutatási
céljainknak megfelelõ mérés pontosságát illetõen � koránt sem olyan rossz, mint ahogy
azt Ladányi és Szelényi sugallja.37

Hivatkoznunk kell végezetül arra is, hogy a Ki a cigány? címû cikk szerzõi teljesen
figyelmen kívül hagyják annak a kompatibilitási próbának az eredményeit,38 amelyben
megvizsgáltuk, hogy a mintánkba bekerült cigány emberek iskolai végzettség szerinti
eloszlása megfelel-e annak, amit a Mûvelõdésügyi és Közoktatási Minisztérium aggregált
iskolastatisztikai idõsora alapján várhatunk. Ez a roppant fontos próba, amely mintegy
húsz év kiáramlási adatai alapján ellenõrizte mintánkat, egyértelmûen pozitív eredményre
vezetett.39 Ha tehát a mi eljárásunk elfogultnak tekinthetõ, akkor húsz év egymástól
független aggregált adatának alapjául szolgáló tanári minõsítéseket is pontosan ugyan-
olyan mértékben elfogultnak kell tekintenünk.

36 Az olvasók tájékoztatására itt elmondjuk, hogy többlépcsõs, rétegzett mintavételi eljárást alkalmaz-
tunk. Elsõ lépésben kezelhetõ méretû kisebb területi egységekre bontottuk a városokat � Budapestet
például városrendezési körzetekre, az egyéb mintába bekerült városokat pedig önkormányzati válasz-
tókörzetekre �, majd elõzetes információk (például a rendelkezésünkre álló iskolastatisztikai adatok)
alapján a cigány népesség várható sûrûségére való tekintettel, rétegeztük a falvakat és a városok kisebb
területi egységeit. Második lépésben mintát vettünk a megfelelõ rétegbe tartozó falvakból, illetve a
városok kisebb területi egységeibõl. Harmadik lépesben a mintába került körzeteken � falvakon, illet-
ve a városokon belüli kisebb területi egységeken � belül, a 13.3. táblázatban felsorolt információfor-
rásokra támaszkodva, teljes körû igénnyel megpróbáltuk összeírni az ott élõ cigány háztartásokat.
Negyedik lépésben pedig az így összeírt háztartásokból véletlen mintát vettünk. Az mintavételi algorit-
mus részletes leírása megtalálható a 11. tanulmányban.

37 Itt külön meg kell említenünk, hogy a legnehezebb kutatási terepen � Budapesten � budapesti instruk-
torunk (Lengyel Gabriella) szervezésével és irányításával olyan különlegesen hozzáértõ és a kutatás
céljainak elkötelezett összeírók-kérdezõk (foglalkozásukat tekintve: az adott kerületben dolgozó szoci-
ális munkások) végezték el az összeírás feladatát, akik a kiválasztott összeírási körzetekben az esetek
jó részében végigjárták a körzet összes épületét, és a házfelügyelõktõl, illetve az éppen otthon tartóz-
kodó emberektõl (fõként nyugdíjasoktól) közvetlenül is gyûjtöttek információkat.

38 Lásd jelen kötet 12. tanulmányának 479�488. oldalait.
39 A kérdéses próbát � valamennyi befejezett iskolai végzettségi kategóriára nézve � megismétli a 11.

tanulmány is (438�446. o.).
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13.3. táblázat
A Szociológiai Intézet 1993/94. évi cigányfelvételének mintakörzeteiben történõ összeírások során
igénybe vett információforrások listája

Információforrások

1. Polgármesteri hivatal, önkormányzat, a) népesség-nyilvántartó
körjegyzõség, jegyzõ b) szociális osztály, gyámügyi osztály,

b) segélyezési listák
c) lakásügyi nyilvántartók, lakásigénylések
d) ipari kereskedelmi osztály
e) vállalkozói osztály (vállalkozói igazolványok)
f) cigányszóvivõk

2. Helyi munkaügyi központ
3. Bölcsõde, óvoda, általános iskola, dolgozók iskolája
4. Védõnõk, gyermekorvosok, körzeti orvosok
5. Családsegítõk, nevelési tanácsadók, GYIVI, SZETA, öregek otthona
6. Cigányszervezetek (Phralipe, Lungo Drom stb.)
7. Cigányzenészek országos listája
8. Az összeírók rendelkezésére bocsátottuk az ország összes általános iskolájának a cigány gyerekek
számára vonatkozó iskolaszintû adatait, és megköveteltük, hogy az összeírás során nagyjából
ennek megfelelõ számban találjanak az adott településen, illetve kerületben általános iskolás
gyerekeket.
9. Az összeírók házról házra járva végigkérdezték a szomszédokat.

ÖSSZEGZÉS

A kiindulópontunk az az állítás volt, hogy a Ladányi és Szelényi által felállított �lehetet-
lenségi tétel� � az tudniillik, hogy elméletileg számításba jövõ definíciók nagy száma
miatt lehetetlenség a cigány népesség lélekszámát megmérni � olyan állítás, amely,
logikai státusát tekintve, mindenfajta rosszul specifikált tudományos problémára érvé-
nyes. Jánossy Ferenc méréselméleti munkásságára támaszkodva beláttuk, hogy jól spe-
cifikált tudományos kérdésfeltevések esetén a kutató által világosan meghatározott meg-
ismerési célból többnyire egyértelmûen levezethetõ a kutatás céljának megfelelõ nagy-
ságdefiníció és mérési eljárás. Azonos megismerési célokon belül lehetséges és szükséges
is racionális vitát folytatni a választott mérési eljárás, illetve a kapott mérési eredmé-
nyek helytálló voltáról. Röviden vázoltuk a Szociológiai Intézet 1993/94. évi cigány-
vizsgálata során követett kutatási célunkat, és levezettük az ennek a megismerési célnak
megfelelõ definíciót és mérési eljárást. Beláttuk, hogy a Szociológiai Intézet adatfelvé-
tele, illetve a vitapartnereink által hivatkozott adatfelvételek között mutatkozó eredmé-
nyek eltéréseibõl sem a cigány népességgel kapcsolatos kutatások elvi lehetetlensége,
sem a Szociológiai Intézet adatainak elfogadhatatlansága nem következik. Kimutattuk,
hogy a becslési eredmények eltérései a konkurens adatfelvételek metodológiai követke-
zetlenségeire és hibáira vezethetõk vissza. Nevezetesen: vagy arra, hogy a szóban forgó
adatfelvételek cigány almintájuk létrehozásakor � a mi adatfelvételünktõl eltérõen �
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semmilyen kutatási célt nem tûztek ki maguk elé; vagy arra, hogy a mi kutatási céljaink-
tól eltérõ célt és mérési eljárást választottak; vagy arra, hogy alkalmazott mérési eljárá-
saik saját kutatási céljaiknak nem felelnek meg; vagy arra, hogy eredményeik nem
állják ki a kutatási céljaik esetén jogosan megkövetelhetõ kompatibilitási tesztek próbá-
ját; vagy pedig arra, hogy cigány almintáik megtervezése, illetve az adatfelvétel lebo-
nyolítása során � a cigány alminta tulajdonságait érintõ � statisztikai hibákat követtek el.
Logikai és empirikus érvek segítségével részleteiben is megpróbáltuk cáfolni a saját
adatfelvételünket érintõ közvetlen bírálatokat.

A tanulmány végére érve, kilépve az eddigiekben vállalt semleges kutatói szerepbõl,
szeretnék a megismerési célokkal kapcsolatban egy értékítéletet megfogalmazni. Ebben
az írásban, méréselméleti fejtegetések kapcsán hangsúlyoztam, hogy a cigány népessé-
get érintõ társadalomtudományi kutatások során számos különbözõ megismerési célt
fogalmazhatunk meg. Magam is megfogalmaztam hármat ezek közül. Így az a látszat
keletkezhet, mintha azt gondolnám: a megismerési célok megválasztását a kutató sem-
mivel sem indokolható önkényes döntése � indoklásra nem szoruló �értékválasztása� �
határozná meg. Én azonban nem így gondolom. Habár a kutató értékválasztásának nyil-
vánvalóan fontos szerepe van egy ilyen döntésben, és az valóban autonóm joga, hogy
milyen értékek mellett kötelezi el magát, mégsem hiszem azt, hogy ilyen döntéseit ne
kellene megindokolnia, vagy hogy ne lehetne a választott kutatási célok hátterében meg-
húzódó értékekrõl racionális diskurzust folytatnia.

A jelen tanulmány szerzõje � mint azt a tanulmány elején megpróbálta megindokolni �
a cigánysággal kapcsolatos kutatási célok közül, társadalmi horderejénél fogva, kitünte-
tetten fontos célnak tekinti az etnikai klasszifikációhoz tartozó elõítélet és diszkriminá-
ció nyomán keletkezõ társadalmi határvonal és e választóvonal két oldalára kerülõ né-
pességek összehasonlító vizsgálatát. Vajon egyet tudnak-e érteni vitapartnereink velünk
e megismerési cél kitüntetett fontosságában? Ha igen, hajlandók-e belátni, hogy az en-
nek a megismerési célnak megfelelõ és gyakorlatilag is kivitelezhetõ mérési eljárásról
lehetséges és szükséges is racionális vitát folytatni? Én azt hiszem, álláspontjaink �
legalábbis e tekintetben � nem állnak olyan távol egymástól. Van közös nevezõnk. Mer-
jük hát vállalni!
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átsúlyozott értékei (az 1993/94. évi cigányvizsgálat megfelelõ
megoszlási értékei alapján) 133

F4.3. táblázat Azon háztartások aránya, amelyekben a 15�74 éves korosztályhoz
tartozó háztartástagok közül legalább 1, legalább 2, illetve legalább
3 személy munkanélküli vagy passzív munkanélküli a különbözõ
létszámú háztartástípusok háztartásainak százalékában 134

5.1. táblázat A munkaerõ-piaci állapotok átmenetmátrixa 138
5.2. táblázat Hány éves korábbi munkaviszonnyal rendelkeztek 1989-ban

átlagosan azok foglalkoztatottak, akik 1994-re már elveszítették,
illetve azok, akik 1994-ben is megtartották az állásukat? 145

5.3. táblázat A munkaképes korú � 15�59 éves férfi és 15�54 éves nõi � cigány
és nem cigány népesség iskolai végzettség szerinti összetétele, 1993 157

5.4. táblázat A foglalkoztatottak aránya a nyolc osztályt, illetve a szakmunkás-
képzõt végzett cigány és nem cigány népesség körében a nem és
az életkor függvényében, 1993 157

5.5. táblázat A munkaképes korú � 15�59 éves férfi és 15�54 éves nõi � cigány
és nem cigány népesség összetétele a lakóhely településtípusa
szerint, 1993 158
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5.6. táblázat A munkaképes korú � 15�59 éves férfi és 15�54 éves nõi � cigány
és nem cigány népesség összetétele a lakóhely körzetét jellemzõ
helyi munkanélküliségi ráta értéke szerint, 1993 158

5.7. táblázat A munkaképes korú � 15�59 éves férfi és 15�54 éves nõi � cigány
és nem cigány népesség összetétele a lakóhely körzetét jellemzõ
helyi munkanélküliségi ráta értéke, illetve a lakóhely településének
típusa szerint, 1993 158

5.8. táblázat A foglalkoztatottak aránya a munkaképes korú � 15�59 éves férfi
és 15�54 éves nõi � cigány és nem cigány népesség körében
a lakóhely településének típusa és a lakóhely körzetét jellemzõ
helyi munkanélküliségi ráta függvényében, 1993 159

5.9. táblázat Az 1974/1975., az 1981/1982. és az 1985/1986. tanévben
általános iskolába járó cigány és nem cigány gyermekek hány
százaléka volt saját osztályában túlkoros vagy évismétlõ? 162

5.10. táblázat A foglalkoztatás valószínûségét elõrejelzõ logit egyenletek 164
5.11. táblázat A 30�39 éves nem cigány és cigány férfiak közti elõrejelzett

foglalkoztatásiesély-különbségek mértéke és tényezõkre bontása
(Oaxaca�Blinder-féle dekompozíció), a foglalkoztatásiesély-
különbségek különféle feltételezett forrásai esetén 166

6.1. táblázat A foglalkoztatottak százalékos aránya a 15�49 éves romák
körében 1984 és 2003 között 175

6.2. táblázat A nyugdíjazottak százalékos aránya a nem nyugdíjas korú
(15�49 éves) roma népesség körében 1993-ban és 2003-ban 175

6.3. táblázat A roma népesség relatív foglalkoztatottsága, korcsoportosan
2003-ban 178

6.4. táblázat A 20�39 éves roma népesség százalékos megoszlása aszerint,
hogy 2003-ban volt-e munkája, illetve ha nem volt, volt-e munkája
a 2003. évet megelõzõen 180

6.5. táblázat A megkérdezés idején (2003. február/márciusban) állás nélküli
20�39 éves romák közül korábban munkával rendezõk
állásmegszûnésének idõpontja és a megszûnt állások átlagos hossza 181

6.6. táblázat A megkérdezés idõpontjában végzett fizetett munka tartalma
a 15�49 éves, munkával rendelkezõ romák körében 182

6.7. táblázat A különbözõ jóléti foglalkoztatási programokra (közhasznú
munkára, közmunkára, közcélú munkára) fordított kiadások éves
összege, illetve az adott programok által érintett (halmozódást
tartalmazó) létszám 183

6.8. táblázat A nem célzottan roma jóléti foglalkoztatási programokban
foglalkoztatott romák becsült száma 185

6.9. táblázat A 15�74 éves roma népesség foglalkoztatási helyzete 2003-ban 186
6.10. táblázat A nem célzottan roma jóléti foglalkoztatási programokban roma

emberek foglalkoztatására költött költségvetési összegek becsült
nagysága 194

7.1. táblázat Az iskolai végzettség értéke Magyarországon 1993-ban 209
7.2. táblázat A különbözõ iskolai végzettségi fokozatokkal együtt járó relatív

munkanélküliségi/foglalkoztatási esélyek értékei 1993-ban 211
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7.3. táblázat A nem cigány és cigány tanulók általános iskolai lemorzsolódása
a mindenkori elsõs évfolyam létszámának százalékában 217

7.4. táblázat A nem cigány és cigány tanulók szakmunkásképzõben való
továbbtanulása az általános iskolai nyolcadikosok százalékában,
illetve a szakmunkásképzõ sikeres elvégzése a szakmunkásképzõbe
fölvett elsõsök százalékában 218

7.5. táblázat A nem cigány és cigány tanulók érettségit adó középiskolában való
továbbtanulása az általános iskolai nyolcadikosok százalékában,
illetve a középiskola sikeres elvégzése a fölvett elsõsök százalékában 220

7.6. táblázat Az iskolai végzettség értékének alakulása Magyarországon 1973
és 1993 között 223

F7.1. táblázat A modell változói 231
F7.2. táblázat A KSH-munkaerõ-felvétel alapján számított bérregresszió, 1993 232
F7.3. táblázat A KSH-munkaerõ-felvétel alapján számított munkanélküliségi

logit modell, 1993 233
F7.4. táblázat Az általános iskolai cigány tanulók száma évfolyamonként 235
F7.5. táblázat Az általános iskolai nem cigány tanulók száma évfolyamonként 236
F7.6. táblázat A szakmunkásképzõbe járó cigány tanulók száma évfolyamonként 237
F7.7. táblázat A szakmunkásképzõbe járó nem cigány tanulók száma

évfolyamonként 238
F7.8. táblázat A gimnáziumi, szakközépiskolai és technikumi cigány tanulók

száma évfolyamonként 238
F7.9. táblázat A gimnáziumi, szakközépiskolai és technikumi nem cigány

tanulók száma évfolyamonként 239
F7.10. táblázat Normálkorú cigány, illetve nem cigány tanulók aránya

(normálkorúak/teljes évfolyam) az általános iskolában 239
F7.11. táblázat A normálkorú cigány, illetve nem cigány tanulók aránya

az általános iskolában a hiányzó évekre 241
F7.12. táblázat Az általános iskola nyolcadik osztályát a tárgyévben végzett, elsõ

évfolyamos szakmunkásképzõs diákok száma és aránya 242
F7.13. táblázat Az általános iskola nyolcadik osztályát a tárgyévben végzett, elsõ

évfolyamos középiskolás (gimnáziumi + szakközépiskolás +
technikumi) diákok száma és aránya 242

F7.14. táblázat A középiskolai tanulmányait a tárgyévben elvégzett és a felsõfokú
tanintézetek nappali tagozatára a tárgyévben felvett diákok aránya
az összes tárgyévi középiskolát végzettek számához viszonyítva
néhány kitüntetett tanévben 243

F7.15. táblázat A Mincer-féle bérregressziók eredményei (1973, 1981, 1993) 244

8.1. táblázat Az 1993 végén, illetve a 2003 elején 16�17 éves (a romák
esetében: 17�18 éves) korosztály továbbtanulási arányszámai 252

8.2. táblázat A potenciális továbbtanulók családjainak mintáiban szereplõ
változók leíró statisztikái 264

8.3. táblázat A nem foglalkoztatott apákkal együttélõ, potenciális továbbtanulók
mintáiban szereplõ változók leíró statisztikái 266

8.4. táblázat A szülõk iskolai végzettsége és a továbbtanulás 272
8.5. táblázat A szülõk aktuális foglalkoztatottsága és a továbbtanulás 274
8.6. táblázat Tárgyi környezet, lakóhelyi szegregáció és a továbbtanulás 278
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8.7. táblázat Családszerkezet és továbbtanulás 280
8.8. táblázat A mintánkban szereplõ roma családok megoszlása a tárgyi

környezet és az eltartott gyermekek száma szerint 284
8.9. táblázat Hány éves volt a gyermek, amikor az apa elveszítette az állását? 289

F8.1. táblázat Az elemzésre alkalmas minta típusok szerinti megoszlása 299
F8.2. táblázat Az F8.4�F8.12. táblázatokban szereplõ változók leírása 300
F8.3. táblázat Az F8.13�F8.14. táblázatokban szereplõ változók leírása 301
F8.4. táblázat Szülõi iskolai végzettség és továbbtanulás, roma minta 302
F8.5. táblázat Szülõi iskolai végzettség és továbbtanulás, országos minta 303
F8.6. táblázat Szülõi foglalkoztatottság és továbbtanulás, roma minta 304
F8.7. táblázat Szülõi foglalkoztatottság és továbbtanulás, országos minta 305
F8.8. táblázat Közvetlen lakókörnyezet és tárgyi környezet, valamint

továbbtanulás, roma minta 306
F8.9. táblázat Családszerkezet és továbbtanulás, roma minta 307

F8.10. táblázat Családszerkezet és továbbtanulás, országos minta 308
F8.11. táblázat A lakóhely településének típusa és továbbtanulás, roma minta 309
F8.12. táblázat A lakóhely településének típusa és továbbtanulás, országos minta 310
F8.13. táblázat A gyermek életkora, amikor az apa elveszítette az állását

és a továbbtanulás, roma minta 311
F8.14. táblázat A gyermek életkora, amikor az apa elveszítette az állását

és a továbbtanulás, országos minta 312

9.1. táblázat Az évfolyam megoszlása etnikai hovatartozás és tanulási
teljesítmény szerint 317

9.2. táblázat Enyhe etnikai szegregáció, képesség szerinti szelekció nélkül 318
9.3. táblázat Erõs etnikai szegregáció, képesség szerinti szelekció nélkül 319
9.4. táblázat Tökéletes etnikai szegregáció, képesség szerinti szelekció nélkül 319
9.5. táblázat Képesség szerint tökéletes szelekció, erõs etnikai szegregációval

kombinálva 320
9.6. táblázat Az egyiskolás településekrõl eljáró általános iskolás tanulók

aránya a szülõk iskolázottsága alapján, 2001 359
9.7. táblázat Az iskolák közötti szelekció mértékének növekedése Miskolc

általános iskoláiban, 1992�1999 (százalékos részarány) 367
9.8. táblázat A pedagógusi fluktuáció és a tanulói osztályismétlés alakulása

Miskolc általános iskoláiban, 1992�1999 368

11.1. táblázat A tervezett mintavételi arányok körzettípusok és mintavételi
szakaszok szerint 397

11.2. táblázat A körzetszintû mintavétel során osztályozott mintavételi egységek
megoszlása a cigány népesség várható sûrûsége szerint,
településtípusonként 406

11.3. táblázat A körzetszintû mintavétel során kiválasztott mintavételi egységek
megoszlása a cigány népesség várható sûrûsége szerint,
településtípusonként 407

11.4. táblázat A kiválasztott mintakörzetekben történõ összeírások során
igénybe vett információforrások listája 408

11.5. táblázat Az összeírt háztartások körzetenkénti átlagos száma, szórása
és relatív szórása az egyes mintavételi kategóriákban 408

11.6. táblázat Megvalósult mintavételi arányok körzettípusok és mintavételi
szakaszok szerint 409

11.7. táblázat A mintavétel során összeírt háztartások száma körzettípusok szerint 410
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11.8. táblázat A mintába bekerült háztartások száma körzettípusok szerint 410
11.9. táblázat A mintavétel során bekövetkezõ torzulások (a2, b, c) forrásai 418

11.10. táblázat A τp paraméter becsült értékei 422
11.11. táblázat A körzetszintû minta meghiúsulásai településtípusonként 423
11.12. táblázat A mintába került nem cigány háztartások száma és γp paraméter

becsült értékei 424
11.13. táblázat Az elsõdleges, illetve másodlagos meghiúsulások megoszlása

a meghiúsulás oka szerint 425
11.14. táblázat Az elsõdleges meghiúsulások száma és aránya településtípusonként

a mintába került cigány háztartások százalékában, a meghiúsulások
oka szerint 426

11.15. táblázat A meghiúsulásokat kontrolláló változók összefüggése néhány
fontos társadalmi indikátorral a sikeres kikérdezések esetében 428

11.16. táblázat A meghiúsult és a sikeres kikérdezések megoszlása a környéken
lakó romák aránya és a környék állapota szerint 429

11.17. táblázat A községekben összeírt háztartások száma, illetve megoszlása
a községek népességszáma szerint és a községi hibaszázalékok
alternatív értékei 430

11.18. táblázat εp paraméter becsült értékei 432
11.19. táblázat A δp paraméter becsült értékei 434
11.20. táblázat Összeírási hibaszázalékok � az összeírásból kimaradt cigány

népesség aránya az adott településtípusban élõ teljes cigány
népesség százalékában 434

11.21. táblázat A normál általános iskolába, illetve fogyatékosokat ellátó osztályba/
iskolába járó cigány tanulók száma a mintánk és a Mûvelõdési
Minisztérium 1992/93. tanévi adatai alapján 436

11.22. táblázat Az általános iskolás cigány tanulók száma településtípusonként:
a mintából származó pontbecslés és a teljes körû minisztériumi
adat közti egymintás t-próbák eredményei 437

11.23. táblázat A felnõtt népesség megfelelõ csoportjainak legmagasabb iskolai
végzettség szerinti megoszlása az 1993. évi cigányvizsgálat
mintájában 442

11.24. táblázat Nyers kiáramlási arányok (alsó becslések) 443
11.25. táblázat A normálkorúak aránya az általános iskola elsõ osztályosainak

körében 444
11.26. táblázat Kiáramlási ráták a szakmunkásképzõkbõl és a középiskolákból 444
11.27. táblázat Korcsoportonkénti átlagos kiáramlási ráták az általános iskolákból,

a szakmunkásképzõkbõl és a középiskolákból 445
11.28. táblázat A teljes felnõtt népesség, illetve a legalább egy általános iskolai

osztályt végzett felnõttek iskolai végzettség szerinti megoszlása
az 1993. évi cigányvizsgálat mintájában 446

11.29. táblázat A kiáramlási adatokból és a cigányvizsgálat mintájából becsült
iskolai végzettség adatok összevetése 446

11.30. táblázat A cigány háztartásokban élõ felnõtt népesség iskolai végzettség
szerinti megoszlása 448

11.31. táblázat A cigány háztartásokban élõ népesség életkor szerinti megoszlása 449
11.32. táblázat A cigány háztartások háztartáslétszám szerinti megoszlása 450
11.33. táblázat A cigány háztartások gyermekszám szerinti megoszlása 450
11.34. táblázat A cigány népesség közvetlen becslése a cigányfelvétel alapján

(a nem roma háztartástagok nélkül) 452
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11.35. táblázat Az általános iskolások teljes népességen belüli arányán
(cigányfelvétel) és az iskolastatisztikák teljes körû adatain nyugvó
közvetett népességbecslés 453

11.36. táblázat A közvetlen és közvetett népességbecsléseket összehasonlító
kétmintás t-próbák eredményei 454

11.37. táblázat Az 1993. évi cigányfelvétel felhasználásával elvégzett közvetlen
és közvetett cigány népességbecslések összehasonlítása 454

11.38. táblázat A roma háztartásokban élõ nem roma háztartástagok országosan
becsült száma 455

11.39. táblázat A népességbecslések legvalószínûbb eredményei 455

12.1. táblázat A két minta összehasonlítása: a háztartások megoszlása az eltartott
gyermekek száma szerint 458

12.2. táblázat A két minta összehasonlítása: a háztartások megoszlása a háztartás
létszáma szerint 459

12.3. táblázat A két minta összehasonlítása: településtípus szerinti megoszlás 459
12.4. táblázat A két minta összehasonlítása, az egyének megoszlása nemek szerint 460
12.5. táblázat A két minta összehasonlítása: az egyének megoszlása korcsoportok

szerint 460
12.6. táblázat A két minta összehasonlítása, a személyek megoszlása iskolai

végzettség szerint 461
12.7. táblázat A 15 000 fõnél kisebb lélekszámú községekben élõ háztartások

eloszlása az általános iskolás cigány gyermekek elõfordulási
gyakorisága alapján képzett településkategóriák (körzetsûrûség)
szerint a KSH-felvétel cigány almintájában és a Szociológiai
Intézet cigányfelvételében 466

12.8. táblázat A háztartások átlagos létszáma a települések körzetsûrûsége szerint
a KSH-minta és a cigányvizsgálat mintájának községi almintájában 467

12.9. táblázat A háztartásokban élõ gyermekek átlagos száma a települések
körzetsûrûsége szerint a KSH-minta és a cigányvizsgálat mintájának
községi almintájában 468

12.10. táblázat A községi almintában található személyek megoszlása
és átlagéletkora a községek körzetsûrûsége szerint a KSH-mintában
és a cigányvizsgálat mintájában 468

12.11. táblázat A községi almintában található személyek iskolai végzettség szerinti
megoszlása a községek körzetsûrûsége szerint a KSH-mintában
és a cigányvizsgálat mintájában 469

12.12. táblázat A községi almintában található személyek iskolai végzettség szerinti
megoszlása a KSH-mintában és a cigányvizsgálat mintájában
a körzetsûrûség szerinti megoszlásokkal súlyozva 470

12.13. táblázat Az átlagos háztartásnagyság és az átlagos gyermekszám értékei
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