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„ Úgy érzem, mint a lefejezésre ítélt, akinek nyakáról visszapattan a hóhér
bárdja. Feláll, mert a törvény értelmében ilyenkor jár a kegyelem. De a
martalócok karon ragadják, visszatérdepeltetik a vérpadra, fejét a tökére
szorítják. A második csapásnál már nincs kegyelem. Az első csapást Papa a
halálos ágyáról is felfogta. Az O Gulág kárpótlásából éltem évekig.
Kínai — ahogyan én nevezem: steppelt paplan - dzsekik, second handben vett
elkoszlott edzőcipők, mackónadrágok, lenőtt hajú, foghíjas, középkorú
férfiak. Szemben durva, alkoholtól puffadt arcú, velemkorú asszony.
Méreget, vigyorog. Istenem add, hogy ne szólítson meg. Lakkozott, hosszú
körmű kezemben könyv, lábamon elegáns, drága cipő. Immár az egyetlen —
eddig sosem viselt, valamiféle 'alkalomra' tartogatott - cipőm. Egy sorra
fűzött, műanyag székek, mint a rendelőintézetek folyosóin. Hát mégis újra
karon ragadtak, mégis újra letérdelteinek, fejem mégis újra tökére szorítják.
Munkaügyi központ. Én vagyok a 660. sorszám. "

A 20. század végi rendszerváltozást megelőzően a munkanélküliség mint a két világháború
közötti időszak válságos éveinek rossz emléke, illetve, mint a halódó kapitalista társadalmak
bomlásterméke volt jelen a magyar társadalom közgondolkodá-sában. A szocializmus
évtizedeiben a teljes foglalkoztatottságot hirdető és azt célul kitűző szociálpolitika száműzte
a közgondolkodás szótárából mindazokat a fogalmakat, amelyek arra mutattak volna, hogy a
szocialista társadalomban vannak marginális társadalmi csoportok. A munkanélküli egyénről
általános volt az a vélekedés, hogy lumpen életvitelű, deviáns magatartása következtében
került a társadalom perifériájára, s mint ilyen, veszélyes a társadalom összességére.
Ugyanakkor az állami nagyvállatoknál az 1980-as években már egyre nyilvánvalóbbá vált a
kapun belüli munkanélküliség valósága. Az 1980-as évek közepétől a szociológusok is egyre
többet foglalkoztak a munkanélküliség kérdésével, jelesül, hogy mennyire veszélyezteti a
magyar társadalmat ez a negatív jelenség/ 1989 után, a szocialista gazdaság immár látványos
összeomlását követően, hatalmas erővel tört elő a munkanélküliség a szocializmus
szociálpolitikájának palackjából, mint a rendszerváltozás legtraumatikusabb következménye.

A kulatás a „Nemzedékek kutatómon (ROI' 3.3.I-O5/1-2OO6-O2-OOO7/37 sz.) projekt keretében zajlik. Jelen tanulmány
elhangzott a Tudomány Napja túrkevei rendezvényén 2007. november 16-án.
E helyen csak kiemelem: Angelusz Róbert el al: Szembenézés a munkanélküliséggel. TK Tanulmányok. Budapest, 1988.;
Fóti János - Lakatos Miklós - Mészáros Árpád: A munkanélküliség Magyarországon. Statisztikai Szemle, 1991. 2. 218-226.
p.: Jahoda, M. Foglalkoztatás és munkanélküliség az 1980-as években. Szociológiai Figyelő. 1991. 1. 5-32. p. tanulmányait.
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Jász-Nagykun-Szolnok megye kistérségeiben, megegyezően az országosan általános
tényekkel, a rendszerváltozást követően főként az alacsonyan képzett, illetve érettségizett,
de szakmával nem rendelkező munkavállalók tömegét érintették az elbocsátási hullámok.
Állománycsoport szerint a nyolc általános iskolai végzettséggel, vagy annál kevesebbel
rendelkező segéd- és betanított munkások, valamint az érettségizett, állománycsoport
szerint az egyéb szellemi tevékenységet folytatók kerültek ki az aktív keresők köréből. A
munka nélkül maradó szakmunkások száma ugyancsak magas volt. Egy, 1993. évi megyei
adat szerint a 34.399 főnyi munkanélküliből 17.268 fő volt a segéd- és betanított munká-
sok száma, az ügyviteli dolgozóké pedig 3.563 fő. Ez összesen 20 831 fő, ami a megyében
regisztrált összes munkanélküliek számának több mint hatvan százaléka. Ugyancsak
magas - 12.607 fő - volt a munkanélküliként regisztrált szakmunkások száma is.

1990. január 1-én Jász-Nagykun-Szolnok megyében az össznépesség 1,1 %-át regisztrálták
munkanélküliként. Ekkor megyei viszonylatban a Karcagi kistérségben volt a legrosszabb
a munkanélküliségi mutató, ahol az össznépesség 1,8 %-a volt regisztrált munkanélküli.
Ugyanekkor a Mezőtúri kistérségben az össznépesség 1,2 %-át tartották nyilván. A
munkanélküliség szempontjából a legválságosabb év 1992 volt. Ebben az évben a
megyében 36.566 személyt regisztráltak munkanélküliként, a munkanélküliségi ráta pedig
meghaladta a 17 százalékot, s ez az érték csak 1995-től csökkent 16 % alá.3 A Mezőtúri
kistérségben 2003-ra már csupán 1.343 személyt tartottak nyilván munkanélküliként. Ez a
csökkenést sugalmazó szám azonban nem autentikus. Nem veszi figyelembe ugyanis a
tartósan munkanélkülieket, vagyis mindazokat a személyeket, akik a segély vagy járadék
leteltét követően nem jelentkeznek rendszeresen a munkaügyi központban. Márpedig az a
gyakoribb eset, hogy az éveken át rendszeresen jelentkező munkanélküli - látva, hogy a
munkaügyi központ vagy nem, vagy csak igen rövid időre tud foglalkoztatást biztosítani
számára - belefárad a havi többórás várakozásba, s a munkaereje hiábavaló kínálgatásából
következő megaláztatás-sorozatba.

A mottóként bemutatott idézet egy középkorú, „klasszikus " értelmiségi mentalitású nő
naplójának részlete. A szociológiai irodalom, valamint a statisztikai adatok és a téma
vizsgálata során szerzett személyes tapasztalataim egybeesőek arra vonatkozóan, hogy a
magasan kvalifikált értelmiségi réteget kevésbé fenyegeti a munkanélküliség, és a
lecsúszás veszélye. Minél magasabb végzettségű, és társadalmi státuszba tartozó az egyén,
annál védettebb a társadalom negatív mozgásaival szemben. Az e réteghez tartozók, ha
egzisztenciális válságba kerülnek is, az általában rövid ideig tart, kapcsolati tőkéjük révén
statisztikailag kimutathatatlanul csekély kivételtől eltekintve meg tudják tartani a
társadalomban korábban elfoglalt helyüket és presztízsüket. Ezek alapján talán
indokolatlannak tűnik a fenti naplórészlet idézése, azonban az e helyzetben uralkodó
mentális- és pszichés állapot megélése tapasztalatom szerint a még nem lumpenizálódott
érintettek körében általános, legfeljebb a kevésbé iskolázottak megfogalmazásai másak.

Munkanélküliségi ráta: a regisztrált munkanélküliek számát osztják az aktív korú népesség számával - ennek hányados,
munkanélküliség mérésére szolgáló munkanélküliségi ráta
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A Túrkeve című havilap 1990-es évek elejének számait átlapozva megállapíthatjuk,
hogy igen jelentős volt a városban megjelenő munkanélküliség visszhangja. Például egy,
a háziipari szövetkezet megszűnésének következtében munkahelyét elvesztő nő közel egy
éven keresztül rendszeresen a város nyilvánossága elé tárta az aktuális havi munkaerőpiaci
változásokat és az ehhez kapcsolódó számadatokat, valamint beszámolt a vele azonos
helyzetbe kerültek életének alakulásáról. Mások olvasói levél keretében a munkanélküliség
okozta mindennapi megaláztatásaikról írtak. A következő idézet egy, a Túrkeve című lap
1992. május 15-ei számában megjelent nyílt levélből való: „Milyen jó nekem, hogy
munkanélkülivé váltam. Roppant jó érzés annak tudatában lenni, hogy senkinek sincs
szüksége a munkámra. Sőt. még dijazást is kapok érte. A tizenöt év munka után hatezer
forint üti a markomat minden hónapban. Ezért csak annyit kell tennem, hogy havonta
egyszer, mint aki rendőri felügyelet alatt áll, megjelenek a polgármesteri hivatal
legforgalmasabb helyén, s közel három órára közszemlére teszem magam." Ezekből a
megnyilatkozásokból az szűrhető le, hogy a rendszerváltozás első éveiben az érintettek
mint Káin-bélyeget viselték állapotukat, s az általuk elérhető fórumok szintjén hangot
adtak elégedetlenségüknek, az őket ért sérelmeknek.4

Tíz évvel későbbi terepmunkám során viszont már azt tapasztaltam, hogy az érintettek
többsége, mint napjaink szükségszerűségére, mint elkerülhetetlen rosszra tekint a
munkanélküliségre. Megfigyelhető egyes - a korábban alacsonyabb szellemi munkás,
valamint betanított- és segédmunkásrétegek érintettjeinek esetében, hogy egyre inkább
hozzászoknak ahhoz, hogy ha találnak is munkahelyet, alkalmazásuk nem „életre szóló",
hanem átmeneti. Az esetek majdnem száz százalékában a munkalehetőség csupán addig az
időtartamig érvényes, ameddig a munkaügyi központ támogatja az állás nélküliek
foglalkoztatását. A felsőfokú végzettségű pályakezdők esetében is egyre gyakrabban
érvényesül ez a tendencia. Ez a korosztály - a harminc év alattiak - viszont már mintegy
belenevelődtek a nehéz társadalmi helyzetbe, s a piacgazdaság által diktált - a középkorúak
többsége számára nem, vagy csak nehezen elfogadható - értékrendbe. Az alábbi interjúrészlet
egy túrkevei, 1978-ban született, a szegedi egyetemen történész-történe lem tanár végzettséget
szerzett férfi elbeszéléséből származik. „Az most bevett gyakorlat, hogy egy év szerződéssel
veszik fel az embereket, utána szélnek eresztik őket. Csak én attól félek, és gondolom, más,
velem egykorúak is, hogy mire harmincöt évesek leszünk, már a századik munkahelyünkön
leszünk Egyetem után munkanélküli lettem. Most egy évig itt dolgoztam a múzeumban
szerződéssel, mos pedig, újabb egy évre egy kisújszállási iskolába vettek fel. Én ezt már előtte
megszoktam, mert érettségi után két évig nem vettek fel, és munkanélküli voltam akkor is.
Három hónapig egy vágóhídon dolgoztam, addig bírtam. Tehát én már megszoktam, hogy hol
van valami állásom, hol munkanélküli vagyok. Nekem ebben van gyakorlatom. Persze nehéz,
újabb meg újabb helyekre bemenni, mosolyogni, színészkedni, eljátszani, hogy mindig is arra
vágytam, hogy házaló legyek ennél és ennél a cégnél. Mert ha hirdetnek valami állást, abból
úgyis az sül ki, hogy házalót keresnek. Ebben az országban már csak házalókat keresnek.
Úgyhogy nagyon megundorodik az ember. Csalódik, elveszti az ambícióját."

A munkanélküliség megítélésének kérdéséhez lásd: Vásárhelyi Mária: A szegénység és a munkanélküliség a
közgondolkodásban. PTI. Budapest, 1992!
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A munkanélküli réteghez tartozó egyének és családok életében az uralkodó érzés és
állapot a bizonytalanság. Az egzisztencia-vesztéssel járó létbizonytalanságot nem szünteti
meg, legfeljebb némileg enyhíti az átmenetileg vagy alkalmilag adódó munkalehetőségek
megragadása. A megszerzett munka átmeneti, bizonytalan volta, a többnyire képzettségen
aluli munkák vállalása csak fokozza a bizonytalanságérzetet. A létbizonytalanság mellett
az egyén önbecsülését nem kis mértékben rombolja a kvalitáson aluli munkával
megszerezhető - általában csekély - jövedelem, és a feketemunkából származó
kiszolgáltatottság. A személyiség szempontjából ugyancsak romboló hatású a legálisan —
munkaügyi központ által - kiközvetített munkák körülményeinek hatása. Jóllehet ezekben
az esetekben többnyire képzettségének, kvalitásainak megfelelő, vagy legalább ahhoz
közelítő munkakörbe kerül az érintett, viszont frusztrálja egyrészt a munka átmeneti -
általában egy éves időtartamra szóló - volta. Szembesülnie kell azzal a ténnyel is, hogy
bármilyen jól látja el feladatát, bármennyire szeretné a munka hosszú távú végzését, s ha
megannyira ragaszkodnának is hozzá új munkahelyén, igen kevés reménye van arra, hogy
a munkaügyi központ támogatásának megszűntével is maradhasson. Ez a szituáció azt az
érzést sugallja számára, hogy saját sorsának alakítása szándékaitól, képességeitől,
helytállásától - egyáltalán az ő személyétől - teljesen független. E tapasztalatok hatására
kialakul benne a „bárkivel felcserélhető, behelyettesíthető vagyok" deprimáló és devalváló
érzése, amit akár az „eldobható ember" szindrómának is nevezhetünk. Az utóbbi években
ez a jelenség egyre inkább dominál a munkaerőpiacon, és kíméletlen térhódítását
bizonyítja, hogy nem csak az alacsonyabb iskolázottságú réteg körében válik egyre
gyakoribbá alkalmazása, hanem az értelmiségi - hivatástudatot feltételező, és az esetek
többségében meg is lévő - pályákon is. Interjúkészítés alkalmával egy, szociális területen
dolgozó tisztviselő hangsúlyozta, hogy az „egyszerű emberek" megértőbbek, míg a nehéz
helyzetbe került értelmiségiek kevésbé „együttműködőek", nem fogadják el, hogy „nekik
is be kell állni a sorba". Nem bizonyos azonban, hogy kizárólag a sorba állással lennének
gondjaik. A nyilatkozó nem vette számba azt a nagyon is valószínű lehetőséget, hogy a
sorba állás elutasítása a saját sorsa alakításától megfosztott polgár - ilyen értelemben tehát
citoyen — tiltakozása is lehet, a személyiség maradék autonómiájának védelmére is
irányulhat, de a szociális ellátásoktól való távol maradás akár sugalmazhatja azt az igényt
is, hogy az érintett nem segélyt akar, hanem csupán emberi és polgári jogait.
Személyiségromboló hatása mellett a társadalom - a kialakulóban lévő demokrácia5 -
szempontjából se veszélytelen, hiszen nem az öntudatos, maga sorsát irányítani akaró és
képes polgár attitűdjét erősíti, hanem éppenséggel aláássa. S mivel a társadalom nem
respektálja az egyéniséget, a teljesítményt, eltekintve az úgynevezett versenyszféráktól -
a közéleti kérdésekkel szembeni passzivitással viszonozza.

3 fc. helyen nem tartom feladatomnak a demokrácia fogalmának meghatározását, valamint abban sem kívánok állást foglalni,
hogy kutatási témám szempontjából hol tart a demokrácia, jelesül, hogy kialakulóban van-e, avagy kudarcba fulladt, amint
a társadalmak történetében az oly sokszor megesik.
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Az általam e szempontból vizsgált tizennyolc család egyikében se találkoztam politika
és közéleti kérdések iránt érdeklődést mutató emberekkel. Jóllehet Mezőtúr, de kiváltképp
Túrkeve társadalmában érzékelhetően jelen vannak a civil szervezetek6, a vizsgált réteg
aktivitása ezek irányában sem számottevő.

A rendszerváltozás első éveiben — mivel a munkanélküliség új, ismeretlen jelenség volt
a magyar társadalomban - az érintettek megaláztatásként élték meg, és stigmaként viselték
helyzetüket annál is inkább, mivel - amint azt már érintettem - a korábbi évtizedekben a
közgondolkodás a munkanélküliséget egyéni hibának, a társadalmi normákat áthágó,
semmibe vevő - többnyire lumpen - életvitelnek tulajdonította. A munkanélküliek
számának növekedése, a társadalom valamennyi rétegének érintettsége azonban
napjainkra attitűdváltást eredményezett a probléma megítélésében. Egyre kevesebben
érzik szégyennek munkanélküli voltukat, s a közvélekedés is egyre inkább felmenti az
egyént, s a társadalmat okolja az előállt nehézségekért.' Terepmunkám során azonban azt
is tapasztaltam, hogy az idősebb, hatvan év fölötti korosztályhoz tartozók jelentős része a
munkanélküliséget továbbra is egyéni hibának tartja, s úgy véli, hogy „aki dolgozni akar,
az talál is munkát", tehát elsősorban az egyén a felelős nehéz helyzetéért. Ennek a
vélekedésnek feltehetően az a magyarázata, hogy a rendszerváltozás idején ez a korosztály
már nyugdíjas volt, vagy előnyugdíjba mehetett a munkahely megszűnések idején, így
„intakt", pontosabban mentes maradt e negatív társadalmi jelenségtől.

Az attitűdváltozás általában pozitív iránya a toleranciaképesség növekedésének
kedvező hatása mellett azonban azt a veszélyt is magában hordozza, hogy a
munkanélküliség tényének elfogadásával a társadalom egy része elfogadja a társadalmi
egyenlőtlenségek meglétét, a munkanélküli-létre való berendezkedést is, amely viszont az
esetek egy részében lumpenizálódáshoz vezet. A mai harmincévesek egy része általános
vagy középiskolásként élte meg szülei munkanélkülivé válását. Tanulmányai végeztével
maga is munkanélkülivé vált, mintegy belenevelődve a periférikus társadalmi helyzet
okozta életvitelbe: a segélyek és különféle szociális juttatások kisajtolásába, az alkalmi,
esetleges és átmeneti - képzettségtől, képességtől és ambícióktól független -
munkalehetőségek megragadásába. A munkaügyi központok által szervezett átképzések
során ezek a fiatalok bukdácsolnak a virágkötő tanfolyamtól a boltvezetőin át a
számítógépkezelő-társadalombiztosítási ügyintéző képesítésig, előre tudva, hogy ezeknek
a tanfolyamoknak további életükben aligha veszik majd hasznát. Ezek az átképzések az
érintetteket csupán az „aki időt nyer, életet nyer" vigaszával kecsegtethetik.

A kevés reményre okot adó átképzések, a néhány hónapra szóló munkahelyek azonban
korosztálytól függetlenül valamennyi érintett életét negatívan befolyásolják. Hisz
ahányszor kiközvetítenek egy embert valamelyik munkahelyre, annyiszor kell új
emberekkel megismerkednie, új közeghez, feltételekhez és elvárásokhoz alkalmazkodnia.

6 A túrkevei civil szervezetek működését részletesen elemzi: Vadász István: A civilszervezetekben aktív szerepet játszó
személyiségek Túrkevén és Kisújszálláson című tanulmányában. In: Őrsi Julianna (szerk.): Kulcsemberek. Túrkeve, 2002.
235-266. p.

7 A munkanélküliség megítélésével kapcsolatos felmérés eredményeit bemutatja: Vásárhelyi Mária: Rendszerváltás
alulnézetben. Budapest, 1995.
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A hosszú évekig, olykor több évtizedig egy munkahelyen, eredeti, tanult szakmájukban
dolgozó középkorúak számára a rövid távú kiközvetítések nem csak megalázóak, hanem
amúgy is romló mentális egészségüket végképp alááshatják. Részben túlélési stratégiának
tekinthető, de mindenképp beszédes az a statisztika, amely az úgynevezett ötven
százalékos túrkevei rokkantak számának alakulását mutatja. Míg 1987-ben — a város
rehabilitációs bizottságának alakulási évében - mindössze hat fő élt a leszázalékoltatás
lehetőségével, 1992-ben, a termelőszövetkezet átalakulásának, valamint a Tiszántúli
Autójavító Vállalat teljes felszámolásának évében már száztizennyolc túrkeveit
nyilvánítottak ötven százalékos rokkanttá. A rokkantosítások száma ennél természetesen
nagyobb, hisz nem csekély a hatvanhét, illetve száz százalékos rokkantak száma sem. E
helyen azért veszem figyelembe csupán az ötven százalékos rokkantosítások számának
alakulását, mivel ezek az esetek a munkahelyvesztések után, mint túlélési lehetőségek
kínálkoztak a munka nélkül maradtak számára, másrészt pedig valóban jelentős volt
azoknak a száma is, akiknél a munkanélkülivé válás olyan pszichés zavarokat
eredményezett, amelyek előbb csak pszichoszomatikus zavarokként jelentkeztek, később
azonban elmélyítve a rossz lelkiállapotot, tényleges szomatikus problémákhoz vezettek.

A munkanélküliség destruktív hatása az egyéni tragédiákon, életek derékba törésén túl
morális szinten is mérhetővé válik. Míg a középkorú generáció alternatíva híján
beletörődik és belerokkan a munkanélküliségbe, addig a fiatal generációk már
belenevelődnek a perifériális társadalmi helyzetbe. Az átmeneti, napról-napra élés viszont
a társadalom széles rétegeinek proletarizálódásához vezethet.

Romló életszínvonal ~ Túrkeve, 2007

-118-


