
VI. A CIGÁNY NÉPESSÉG MAGYARORSZÁGON:
ÁTTEKINTÉS

Száztizenegy évvel ezelõtt 65 ezer volt a jelenlegi országterületen élõ cigányok
száma. 1971-ben 320 ezer körülire, 1993-ban 468 ezer körülire, 2003-ban 570
ezer, illetõleg 600 ezer körülire becsültük a cigányok számát. Az 1993 és 2003
közötti tíz évben az egyik becslés szerint évente 10 ezer, a másik becslés szerint
évente 13 ezer fõvel növekedett a cigányok száma.

Magyarországon az élveszületések száma 1970-ben 152 ezer volt, 1993-ban
116 ezer, 2001-ben 97 ezer. 1993-ban 13 ezernél több cigány gyerek született, a
teljes magyarországi gyerekszámnak több mint 11 százaléka. 2002-ben 15 ezer
cigány gyerek született, az összes Magyarországon született gyereknek több
mint 15 százaléka. A jövõben tovább növekedik a cigányok száma és aránya, és
növekedni fog befolyásuk is az ország életére.

A magyarországi cigányok három nagy nyelvi csoporthoz: a magyarul be-
szélõ magyar cigányok, a két nyelven, magyarul és cigányul beszélõ oláh cigá-
nyok és a két nyelven, magyarul és románul beszélõ beások nyelvi csoportjá-
hoz tartoznak. A jelenlegi országterületen 1893-ban a magyar anyanyelvûek
aránya 79,5 százalék, a cigány anyanyelvûeké 10 százalék, a román anyanyel-
vûeké 4,5 százalék, az egyéb anyanyelvûeké 6 százalék volt. 1971-re a magyar
anyanyelvûek aránya 71 százalékra csökkent, a cigány anyanyelvûeké 21,2
százalékra, a román anyanyelvûeké 7,6 százalékra emelkedett. Az eltoló-
dások a cigány és a román anyanyelvû cigányok bevándorlásával magyaráz-
hatók.

1993-ra a cigány anyanyelvûek aránya 4,4 százalékra, a román anyanyelvûe-
ké 5,5 százalékra csökkent, a magyar anyanyelvûeké 89,5 százalékra emelke-
dett. A nyelvcsere tényezõi: a cigány telepek döntõ többségének felszámolása
1965 és 1984 között, a cigány férfiak foglalkoztatottsága, az iskolában folyó
magyar nyelvû oktatás és az a remény, hogy a magyar nyelvre való áttérés ál-
lást, jövedelmet, lakást, érvényesülést hoz.

1993 és 2003 között a román anyanyelvûek aránya 4,6 százalékra csökkent, a
cigány anyanyelvûek aránya 7,7 százalékra emelkedett, a magyar anyanyelvû-
ek aránya 86,9 százalékra csökkent.

A cigány nyelv kis mértékû visszaváltását elõsegítették a cigány nemzetiségi,
nyelvi és kulturális szervezetek, amelyek érvényesülési és megélhetési lehetõ-
ségeket nyújtanak a hozzájuk csatlakozóknak. Lassította és lassítja a nyelvi
asszimilálódást, illetõleg a visszaváltás irányába hatott az is, hogy a beolvadás
már nem nyújtott és nem nyújt állást, jövedelmet és megélhetést.
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Ugyanakkor tovább hatottak az elmúlt tíz évben is az anyanyelv cseréjét elõ-
idézõ tényezõk, tovább hatnak ma is, és tovább fognak hatni a jövõben is.

Ugyanezek a nyelvcserét elõsegítõ, illetve akadályozó tényezõk hatottak és
hatnak a beások körében is, de – mint láttuk – a nyelvcserét segítõ tényezõk
erõsebbnek bizonyultak.

Az 1990. évi népszámlásában 143 ezer ember, az 1990-es cigány lakosság 32
százaléka vallotta magát cigány nemzetiségûnek. A 2001. évi népszámlálásban
190 ezer ember, a 2001-es cigány lakosság 33–34 százaléka vallotta magát ci-
gány nemzetiségûnek.

Az 1993. évi felmérésben a megkérdezettek 56 százaléka vallotta magát ma-
gyar nemzetiségûnek, 18 százaléka magyar cigány nemzetiségûnek, 22 száza-
léka cigány és 0,7 százaléka román vagy beás nemzetiségûnek.

A 2003. évi felmérésben a megkérdezettek 37,8 százaléka vallotta magát
magyar, 29,8 százaléka magyar cigány, 26,8 százaléka cigány, 4,5 százaléka
beás és 1 százaléka egyéb nemzetiségûnek.

Az 1993-ban magyar nemzetiséget választók egy része magyar cigánynak,
egy másik, kisebb csoportja cigány nemzetiségûnek mondotta magát 2003-
ban. Õk kevésbé érezték magukat magyarnak, integráltnak, a magyar tár-
sadalom részének, és inkább érezték magukat elkülönítettnek és kirekesz-
tettnek.

Az elkülönítés és kirekesztés egyik fajtája, a települési elkülönítés növeke-
dett 1993 és 2003 között. Az 1993-ban megkérdezett cigány családok 30 száza-
léka lakott túlnyomórészt cigány környezetben, 29 százaléka vegyes, 29 száza-
léka többségében nem cigány környezetben, és 9 százalék környezetében
egyáltalában nem laktak cigányok. A 2003-ban felmért cigány lakások 6 száza-
léka volt telepen, 2 százaléka a településtõl távol, de nem telepen, 42 százaléka
a település szélén, 22 százaléka a település belsejében, de kizárólag vagy túl-
nyomórészt cigány környezetben. A cigány családok 72 százaléka tehát szeg-
regáltan lakik.

A szegregálódás növekedése elsõsorban a társadalom kis részének gazda-
godására, nagy részének szegényedésére és a jómódúak elkülönülési és elkü-
lönítési törekvéseire vezethetõ vissza. A szegregálódást fokozták a cigányokat
mindig is gondosan elkülönítõ „szocpol”-os lakásépítések és a városi rehabili-
tációk, amelyeknek egyik célja és eredménye volt egész városrészek megtisztí-
tása a cigányoktól. Az elkülönítéshez azzal is hozzájárultak az önkormányzat-
ok, hogy a cigányokat nem engedték a nem cigányok közé települni, és az
építkezések során külön utcákat jelöltek ki a cigányoknak és a nem cigányok-
nak. Az ilyen típusú cselekvések az elmúlt tizennégy évben szaporodtak és
erõsödtek, és bizonyosra vehetõ, hogy a következõ években is erõsödni fog-
nak.

Az egymást követõ kormányok egyetlen lépést sem tettek a szegre- gálódás
terjedésének akadályozására. A Horn–Kuncze kormány 1995- ben elfogadott
középtávú tervezete elõírta a cigány telepek összeírását. Erre csak évek múlva
került sor, akkor is hiányosan és nagyon pontatlanul. A telepek felszámolása
vagy közlekedési, közüzemi, egészségügyi ellátottságának javítása érdekében
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mind a mai napig semmi sem történt. Az elkülönítettség a legközelebbi évek-
ben bizonyosan növekedni fog.

Az iskolázódásban is növekedett a különbség és a távolság a cigányok és a
nem cigányok között. Óvodába jár a 3–5 évesek közül országosan 88 százalék,
a cigány gyerekek közül 42 százalék. Az alacsony arány okai: épülethiány, fé-
rõhelyhiány, anyagi eszközök hiánya, diszkrimináció. Igaz ugyan, hogy a 20–24
éves cigány fiatalok 82,5 százaléka elvégezte az általános iskola nyolc osztá-
lyát, de nagy részük csak késve végezte el. Országosan 2000-ben a 16 éves né-
pességnek 5 százaléka,26 a cigányoknál 2003 februárjában a 17 évesek 36 száza-
léka nem fejezte be az általános iskolát.

1993 és 2003 között emelkedett az értelmi fogyatékosnak minõsített és en-
nek alapján kisegítõ iskolába vagy osztályba utalt gyerekek száma. Az iskolás
korú cigány gyerekek megközelítõleg 20 százaléka ezekbe az iskolákba és osz-
tályokba jár.

Középiskolába országosan 2001-ben a gyerekek 73 százaléka,27 a cigány gye-
rekeknek kb. egyötöde jut be. Országosan 2001-ben a 18 évesek 54,5 százaléka
érettségizett,28 a cigány fiatalok 20–24 éves korcsoportjában 2002-ben 5 száza-
lék végezte el a középiskolát.

A középiskolát végzettek arányánál is kisebb az egyetemre vagy a fõiskolára
járó cigány hallgatók aránya. Országosan a 18–20 évesek 40 százaléka, a ci-
gány 20–24 évesek 1,2 százaléka tanul felsõ szinten.

A társadalom legszegényebb és leginkább kirekesztett csoportját képezi
majd a cigány gyerekeknek az általános iskolát el nem végzõ egyötöde, az álta-
lános iskolát késve elvégzõ második ötöde és az a további 40-50 százalék,
amely az általános iskola elvégzése után nem tanul tovább, vagy beiratkozik a
középiskolába, de lemorzsolódik. Ezek is, azok is elkülönítve laknak, és elkü-
lönítés vár rájuk a jövõben is.

1971-ben a munkaképes korú (15–59 éves) cigány férfiak 85 százaléka, a
15–54 éves cigány nõk 30 százaléka volt aktív keresõ. 1985 és 1993 között
megszûnt a cigány munkahelyek 55 százaléka. 1993-ban a 15–59 éves cigány
férfiak 28,5 százaléka, a 15–54 éves cigány nõk 15 százaléka volt foglalkozta-
tott.

1993 és 2003 között nem javult a cigányok munkaerõpiaci helyzete. 2003
elején a 15–74 éves cigány népesség 21 százaléka volt foglalkoztatott, szem-
ben a munkaképes korú 1993. évi 22 százalékkal. 2003-ban a 15–74 éves ci-
gány férfiak 28 százaléka, a 15–74 éves cigány nõk 15 százaléka volt foglal-
koztatott.

Nyugdíjas volt 2003-ban a cigány férfiak és nõk 17–17 százaléka, tanuló volt
11–11 százalék. Gyesen volt a férfiak 3, a nõk 30 százaléka, munkanélküli jára-
dékot vagy valamilyen segélyt kapott a férfiak 22, a nõk 13 százaléka.
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Nagyok a regionális és még nagyobbak a településtípusok szerinti különbsé-
gek. A cigány férfiak közül foglalkoztatott Budapesten 64,4 százalék, a vidéki
városokban 27,5 százalék, a községekben 20 százalék. A cigány nõk közül fog-
lalkoztatott Budapesten 36 százalék, a vidéki városokban 14,6 százalék, a köz-
ségekben 10 százalék.

2003-ban a foglalkoztatott cigányok 71 százalékának volt egész éven át tartó
rendszeres kereseti lehetõsége. További 19 százaléknak munkája néhány hétre
vagy néhány hónapra biztosított lehetõséget. Végül 10 százalék alkalmi jelleg-
gel dolgozott.

A foglalkoztatott cigányok 70 százaléka segéd- vagy betanított munkás, 22
százalék szakmunkás, és 8 százalék fehérgalléros munkakörben vagy egyenru-
hás testület tagjaként dolgozik.

A fõállásban dolgozó cigányok havi átlagos keresete havi 61 ezer forint: a
férfiak keresete 66 ezer, a nõké 51 ezer. Budapesten 78 ezer, a vidéki városok-
ban 55 ezer, a községekben 59 ezer forint az átlagkereset.

A cigányok rossz munkaerõpiaci helyzetének elsõ oka alacsonyabb szintû
iskolázottságuk. A második ok a cigányok lakóhelye. Döntõ többségük azok-
ban a megyékben lakik, amelyekben a legnagyobb a munkanélküliség. Ennél
is nagyobbak a kistérségek közötti különbségek. A cigányok többsége azokban
a kistérségekben lakik, amelyekben alig van vagy egyáltalában nincs munkale-
hetõség. A harmadik ok az, hogy régebben a cigányok azokban a gazdasági
ágakban találtak munkát, amelyek a válság idején tönkrementek. Példának
említjük a bányászatot, a kohászatot és az építõipart. A negyedik ok a diszkri-
mináció. Ennek hatását azonban mérni nem tudjuk.

A cigány háztartásokban az egy fõre jutó átlagos havi jövedelem 2003 febru-
árjában 20 900 forint volt. A munkajövedelmek a bevételekbõl 8 800 forintot,
a nyugdíjak és támogatások 12 100 forintot tettek ki. Az egy fõre jutó átlagos
havi jövedelem 15 ezer forint alatt volt a cigány háztartások 41,5 százalékában,
15 ezer és 20 ezer forint között volt a háztartások 20,2 százalékában, 20 ezer és
30 ezer forint között volt 19,6 százalékban és 30 ezer forint fölött 18,8 száza-
lékban.

Az egész népességben az egy fõre jutó havi jövedelem 2001-ben kereken 40
ezer forint, 2003 õszén hatvanezer forint volt. Az átlagos cigány háztartásban
az egy fõre jutó havi jövedelem a 2001. évinek valamivel több mint a felét, a
2003 õszinek valamivel több mint a harmadát érte el.

A cigány háztartások 18 százaléka jövedelmébõl szûkösen meg tud élni, de
nagyobb megtakarításokra vagy befektetésekre nem képes. A cigány háztar-
tások 82 százalékának jövedelme nem éri el a KSH által kiszámított létmini-
mumot, és alapvetõ szükségleteit csak részben tudja kielégíteni. A cigány ház-
tartások 56 százaléka a lakosság alsó jövedelmi tizedéhez tartozik, és még
táplálkozni sem tud kielégítõen.

A kilencvenes évek elején gazdasági válság kezdõdött Magyarországon,
amelynek eredményeképpen a mélyponton, 1993-ban, a foglalkoztatottak
száma másfél millióval volt kisebb a válság elõttinél, és a munkanélküliek
száma 600 ezer fölött volt. Ez a válság a cigányokat jobban sújtotta, mint a

135



nem cigányokat. 1997-ben fellendülés kezdõdött, amely 2001-ig negyedével
növelte a GDP-t, azzal a negyeddel, amelyet a korábbi években a gazdaság
elvesztett. Ez a fellendülés azonban semmivel sem javította a cigányok hely-
zetét. A 2001 és 2003 közötti jóval kisebb növekedés sem hozott javulást.
A cigány háztartások nagy többsége rendszeres keresethez jutott a hatvanas,
a hetvenes és a nyolcvanas években, ezt a keresetet a kilencvenes évek elején
elvesztette, és azóta sem nyerte vissza. Egyelõre nincs kilátás arra, hogy vala-
ha is visszanyeri. A hatvanas, a hetvenes és a nyolcvanas években folyó lassú,
akadozó és ellentmondásokkal teli integrálódást 1990 óta elkülönítés és ki-
rekesztés váltotta fel. Ez a kirekesztés a következõ években elõre láthatóan
növekedni fog.
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