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1. BEVEZETÉS 

1.1. A téma jelentısége 

A rendszerváltással megváltozott társadalmi-gazdasági körülmények felélesztették a 

hagyományos és a modern nıi szerepek körüli vitát. A foglalkoztatottság vagy éppen 

munkanélküliség, a társadalmi mobilitás, a családon belüli munkamegosztás a 

különbözı régiókban, településeken élı egyének, családok életstratégiáinak 

meghatározó tényezıjévé vált. Felértékelıdött a nemek közötti viszony, a nık és férfiak 

közötti gender kapcsolat szerepe. Az elmúlt évtizedekben megjelent nemzetközi kutatási 

eredmények sora igazolja, hogy a gender szemlélet az egyenlıtlen területi fejlıdés 

kutatásában hozzájárul a földrajztudomány szélesebb körő fejlıdéséhez, a tér és 

társadalom mélyrehatóbb elemzéséhez. Amikor a társadalmi-gazdasági folyamatokat 

kívánjuk feltárni, a bennük jelen lévı, a folyamatokat sajátos módon meghatározó 

nemek közötti viszonyokat is figyelembe kell venni (MCDOWELL L. 1993, WOMEN AND 

GEOGRAPHY STUDY GROUP 1997, HOVEN–IGALSKI VAN B. 2000, LITTLE J. 2002). Bár ez 

a kutatási szemlélet Magyarországon már több tudományágban – történelemben, 

antropológiában, szociológiában, nyelvészetben – saját fejlıdési úton jár, a társadalom-

földrajzi elemzéseknek még nem része (TIMÁR J. 2007). Az utóbbi évek néhány ez 

irányú hazai kutatása, esettanulmányai azonban már igazolják, hogy a helyi erıforrások 

feltáráshoz, a hatékonyabb helyi területfejlesztési stratégia kidolgozásához figyelembe 

kell venni a nemek helyzetében fennálló egyenlıtlenségeket, azoknak térbeli és helyek 

szerinti különbségeit (SZÖRÉNYINÉ K. I. 2001, KOVÁCS D. – KOVÁCS K. – VÁRADI M. 

M. 2006).  

A nemek közötti társadalmi kapcsolat nem volt kutatási szempont a geográfiában. A 

férfi orientációjú földrajzi kutatások közé a feminista földrajzosok vezették be a nık 

széleskörő tevékenységét, ezen keresztül a két nem viszonyát bemutató kutatásokat, pl. 

a háztartási munkák új formái (MCKENZIE S.– ROSE D. 1983), a gyermekellátás (TIVERS 

J. 1985), a mobilitás (PICKUP L. 1988), a város és a kereskedelem szerepe a nık életében 

(MCDOWELL L. 1983). Így az elmúlt évtizedekben a földrajzi kutatásokban is 

elfogadottá vált a gender kapcsolat, annak társadalmi-térbeli összefüggései vizsgálata. 

Számos cikk és könyv jelent meg a feminista perspektíváról elıször angol nyelvterü-

leten az USA-ban és Nagy-Britanniában (WGSG 1997), majd késıbb Európa más or-

szágaiban is (fıként Németország, Svájc, Hollandia egyetemein). Közép- és Kelet-

Európában évtizedekkel késıbb vált a földrajzi kutatások egyik szempontjává (HOVEN – 

IGANSKI B. VAN 2000, VOICULESCU S. AND LELEA M. A. 2003, TIMÁR J. 2007). 
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Az EU-csatlakozással felerısödött hazánkban is a különbözı társadalmi csoportok 

esélyegyenlıségének kérdése és számukra az egyenlı esélyek biztosításának a 

kötelezettsége. Az elmúlt tizenöt évben az EU-konform vidékfejlesztés révén hazánkban 

is összekapcsolódott a vidékfejlesztés és az esélyegyenlıségi politika, és a nık az össze-

hangolt fejlesztés egyik célcsoportjává váltak. Az értekezés aktualitását az is indokolja, 

hogy hazánkban a rendszerváltást követıen a gazdasági-társadalmi átalakulás térbeli 

egyenlıtlenségei és a nemek közötti egyenlıtlen helyzet közötti összefüggések jobban 

láthatóvá váltak. Ezeknek összefüggéseknek a feltárása hozzásegít a hatékonyabb 

területfejlesztési stratégia kidolgozásához. 

A kutatás mintaterülete az Ormánság, Magyarország határ menti fekvéső kistája, 

melynek sajátos fejlıdéstörténete van. Népességének történelme a természeti környezet-

hez való folyamatos alkalmazkodás története volt, melyben a férfiak és nık tradicionális 

társadalmi, családi szerkezetben, hagyományos nemek szerint elkülönült értékek és 

normák szerint vettek részt. A társadalmi-gazdasági változásokhoz való alkalmazkodás 

az elmúlt évszázadokban többször is olyan döntésekbe kényszerítette az itt élıket, 

melyben meghatározó volt a nık és férfiak közötti kapcsolat.  

A 19. században, az egyre aprózódó földvagyon, az elszegényedés problémáját az 

ott élık – nem látva más megoldást – a születésszabályozás alapján kívánták megoldani. 

A két nem társadalmi-gazdasági kapcsolatának újragondolása, majd ennek alapján nık 

és férfiak döntései gazdaságról, vagyonról az „egyke” íratlan törvényének betartásával 

hosszú távon felborította az Ormánság népesség eltartó képességét.  

A 20. század derekán, amikor a kollektivizálás, a kuláküldözések ellehetetlenítették 

a gazdálkodni akaró és tudó ormánsági nagy- és középparaszt családokat, a tájról való 

elköltözés látszott megoldásnak. Az elköltözés, mint védekezı magatartás a késıbbi 

évtizedekben is megmaradt a családok számára. 

 A rendszerváltozás utáni évek sokirányú változásaihoz az ormánsági emberek is 

sokféleképpen alkalmazkodtak. Az egyik alternatíva még mindig a lakóhely-váltás, de a 

többség helyben próbál meg boldogulni. Egyik része tanul, dolgozik, keresi az egyéni 

boldogulás lehetıségét, a másik része a szociális ellátórendszerre alapozva, alacsony 

életszínvonal fenntartására rendezkedett be.  

Míg százötven évvel ezelıtt a felmerült gazdasági problémákra, a gazdagság meg-

tartására a népesség a gyerekszám tudatos csökkentésével válaszolt, addig napjainkban 

a megváltozott körülmények között éppen a több gyerek vállalása jelent a családok egy 

rétegének megélhetést, jövedelmet. Mindegyik alternatíva mögött háztartások, nık és 

férfiak döntései állnak. 
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1.2. A dolgozat célkitőzései 

A disszertáció fı célja: 

•  a nemek közötti viszony társadalomformáló szerepének, és téralakító hatásának 

földrajzi szempontú vizsgálata, annak igazolása, hogy a társadalmi nemek 

(gender) kérdésköre nemcsak egy újabb téma a földrajzi kutatásokban, hanem 

egy szélesebb körő, a társadalmi folyamatok megértését is segítı új dimenzió. 

A disszertáció részcéljai: 

• feltárni, hogy az elmúlt évtizedek gazdasági-társadalmi változásai hogyan, 

milyen mértékben érintették a hátrányos helyzető térségben élı nıket és a 

férfiakat,  

• hogy ezekhez a változásokhoz nemek és lakóhely szerint hogyan alkalmazkod-

tak, 

• milyen területi sajátosságai és általánosítható vonásai vannak a nemek közötti 

társadalmi egyenlıtlenségeknek az iskolázottságban, a foglalkoztatásban, a 

közéletben, 

• milyen szerepet vállalnak a nık a helyi közéletben és a területfejlesztésben, 

hogyan tudnak érvényesülni e területen. 

A disszertáció, az útkeresést jelzı hibáival együtt tanulságos lehet mind a gender 

kutatás, mind a földrajzi kutatások számára, hozzájárulhat a hatékonyabb területfejlesz-

téshez, és az esélyegyenlıség megvalósításához . 

Feltételezésem, hogy 

• a nemek közötti egyenlıtlenségek térbeli egyenlıtlenségekkel párosulnak. Ab-

ban, hogy a gazdasági-társadalmi változások milyen mértékben érintették a 

nıket és a férfiakat, hogy ezekre a változásokra nemek szerint milyen életstraté-

giákat alakítottak ki, szerepe van a területiségnek, a lakóhely földrajzi helyze-

tének, illetve, hogy a gazdasági-társadalmi változások lakókörnyezetüktıl füg-

gıen eltérı helyzetbe hozzák, ennek következtében eltérı szerepmagatartásra 

kényszerítik a férfiakat és a nıket; 

• a halmozottan hátrányos helyzetet az etnikai hovatartozással járó hátrányok is 

fokozzák, amikor is a valós társadalmi és gazdasági hátrányok a társadalom 

gondolkozásában is jelenlevı elıítéletekkel egészülnek ki. Mindezeket a 

hátrányokat a nık nemük szerint még halmozottabban élik meg. 
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Dolgozatomban áttekintem a gender kutatás nemzetközi és hazai eredményeit, a 

földrajztudományon belüli sajátos tudománytörténeti fejlıdését. Vizsgálom az 

Ormánság térbeli-településbeli változását, az „ormánsági út” demográfiai, foglal-

koztatási jellegzetességeit, annak társadalmi nemek szerinti sajátosságait, a piacgaz-

dasági átalakulással bekövetkezı férfi-nı viszonyok változását, annak következményeit 

a gazdasági aktivitásra. A tanulmány fı fejezetében bemutatom a kutatási eredményeket 

és a kutatás során nyert tapasztalataimat. Végül összefoglalom a következtetéseket. 

Dolgozatom áttekintését ábrajegyzék, a táblázatok jegyzéke és mellékletek segítik. 

1.3. Kutatási módszerek 

A nemek közötti viszony sokdimenziós kapcsolat, ennek megfelelıen a kutatása is sok-

féle kérdést hoz felszínre. Vannak kérdések, melyek megválaszolásához mennyiségi 

adatokra van szükség, vannak kérdések, melyek megválaszolásához célravezetıbb a 

minıségi információgyőjtés és feldolgozás (MCDOWELL L. 1999). Az elmúlt évtizedek-

ben hazánk társadalmában, ezen belül a falusi társadalmakban végbement mélyreható 

változásokat a statisztikai adatok nem tudják a maguk mélységében és sokféleségében 

felmutatni. Ezért tanulmányomban többféle módszert használok az adatgyőjtéshez, 

kvantitatív és kvalitatív módszereket egyaránt.  

Szakirodalmi feldolgozás 

A kutatás fontos részét képezi a szakirodalmak feldolgozása. A gender téma és az 

Ormánság kutatás eredményeinek megismeréséhez széles körő irodalmi forrásanyag áll 

rendelkezésre: a gender kutatásban a nagyszámú külföldi, és egyre bıvülı hazai szak-

irodalom, az Ormánságról megjelent korábbi tanulmányok, folyóiratcikkek, dokumen-

tumok, kistérségi elemzések, melyek átfogóan vagy egy-egy esettanulmány segítségével 

mutatják be a térség társadalmi, gazdaságtörténeti változásait. 

A földrajz diszciplína mellett több tudományterület (szociológia, történelem, 

néprajz, nyelvészet) kutatási témámhoz kapcsolódó tanulmányait is hasznosítottam. 

Statisztikai adatok felhasználása 

A tanulmányban felhasznált adatok a KSH statisztikai adatbázisából származnak. 

Az Ormánság 55 településének adatait saját számítások alapján rendszereztem. Az 

adatok elemzéséhez táblázatokat, grafikonokat, térképi ábrákat használtam. A térképi 

ábrázolás a térbeli különbségek vizsgálatát segítette. Az adatsorok segítettek feltárni a 
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helyi társadalmak állapotát, a nık és férfiak életvitelében, magatartásában fellehetı 

azonosságokat vagy eltérı vonásokat. Az adatgyőjtés során azonban csak azok a szők 

számú adatsorok voltak használhatók, melyek településsoros és nemek szerinti 

bontásban egyszerre voltak kigyőjthetık. Az idıtávú területi elemzést nehezíti, hogy 

kevés az egymás után következı népszámlálások alkalmával azonos módon, nemek 

szerint elkülönített települési adatsor. Számos, a nemekre nézve fontos adatok csak 

részlegesen, vagy egyáltalán nem álltak rendelkezésre.  

A kvalitatív módszerek közül intenzív módszereket – beszélgetések, kulcs 

informátorokkal készített interjúk, élettörténetek, levelezés – egyaránt használtam. 

Beszélgetések, mélyinterjúk 

Mivel kutatásom a nemekre irányult, a beszélgetı partnerek, informátorok 

különbözı településeken, különbözı élethelyzetekben élı nık és férfiak, akik 

tapasztalataikat, attitődjeiket, értékítéleteiket fogalmazták meg a beszélgetések során. 

Az így szerzett információkat kiegészítettem tíz mélyinterjúval, melyeknek alanyai 

helyi vezetık vagy más meghatározó tagjai a települések, akik áttekintést tudtak adni a 

helyi gazdasági, társadalmi helyzetrıl. A kulcsemberek felkutatása nagy körültekintést 

igényelt annak figyelembe vételével, hogy az illetı milyen megítélés alá esik a köz 

véleményében (SEIDMAN  I. 2002).   

Kiválasztásuk „hólabda” módszerrel történ: az elsı, a térség életében jelentıs 

szerepet játszó interjúalany ajánlotta a következı interjú alanyt, majd ı a következıt. Ily 

módon az interjúalanyok ismerték egymást. Az ismeretség azért volt fontos, mert 

növelte a bizalmat munkám iránt. A hivatkozás az Ormánság ismert helyi vezetıire, 

akikkel már készítettem interjút, jó alapot teremtettek a következı interjúhoz Az 

interjúalanyok jegyzéke a mellékletben olvasható, személyüket számok helyettesítik, 

véleményüket dıltbetős szedésben jeleztem (24. melléklet). 

 Az élettörténeteket földrajzi tudományos munkákhoz elıször feminista kutatók 

használták.  Ennek nyomán jelent meg a feminista földrajzosok módszerei között is, és 

vált jelentıs adatforrássá a kvalitatív kutatásokban. Az élettörténetek, a beszélgetések 

segítettek feltárni az összefüggéseket a gazdasági, társadalmi változások és a nemek 

közötti viszony, a nemi szerepek, a családi kapcsolatok változásairól (MASON J. 2005).  

Tanulmányomban törekedtem arra, hogy ne legyen éles határ a kvantitatív és kvali-

tatív módszerek között. A különbözı módszerek integrálása, a hangsúlykülönbségek 

mindig a kutatásra váró kérdésektıl függıen alakultak. 
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2. A KUTATÁS TUDOMÁNYOS EL İZMÉNYEI  

2.1. Gender kutatás tudománytörténeti áttekintése, 
jelentısége a nemzetközi és magyarországi geográfiában 

Simon de Beauvoir szerint valaki nem születik, hanem inkább válik nıvé, utalva arra, 

hogy a két nem közötti viszonyban a nık alárendelt helyzete nem a természet által, 

inkább a kultúrával alakul ki (BEAUVOIR S. 1969). A liberális feministák azt állítják, 

hogy ez a kulturális természető elkülönülés megakadályozza a nıket és férfiakat a 

legjobb teljesítmény elérésében, ami hátrányosan érinti mindkét nemet az oktatásban, a 

gazdasági függetlenségben, az érvényesülésben (BONDI L. AND DAVIDSON J. 2003). 

2.1.1. A gender fogalma, a társadalmi nemek kutatása 

A gender magyarországi megfelelıje a társadalmi nem fogalom. A fogalom a férfiasság 

és a nıiesség társadalmilag kialakított jellemzıire utal, magában foglalja a férfiak és a 

nık megfelelınek tartott viselkedését, kapcsolatait, a két nem felé irányuló társadalmi 

elvárásokat.  

Pierre Bourdieu1 szociológus szerint a nemi megosztottság a társadalmi rend 

alapvetı struktúrájaként van jelen a hétköznapi életben. Ezt a jelenséget „szimbolikus 

erıszaknak” nevezi, mely észrevétlenül, rejtett csatornákon jut érvényre. A szelíd, 

gyakran tetten érhetetlen erıszak érvényesüléséhez elengedhetetlen az elszenvedık 

közremőködése. „Testekbe vésıdött társadalmi struktúrák” (BOURDIEU P. 2000 p. 49.), 

melyeknek a fennmaradása az ıket létrehozó  társadalmi struktúrák fennmaradásától 

függ. 

Bourdieu felhívja a figyelmet a nemek megosztásának uralkodó szemléletére a tár-

sadalmi érintkezés különbözı területein: az irodalmi emlékekben, a szólásokban, köz-

mondásokban, dalokban, versekben, a hagyományokban, a népi tárgyi emlékekben, de 

jelen van a térszervezésben, a lakóház belsı terében, a ház körüli udvar, kert funkcio-

nális használatában, az idı beosztásában, a munkanap megszervezésében, a mezıgazda-

sági év ritmusában. Ezek a természetesnek vélt megnyilatkozások azonban „önkényesek 

                                                 
1 Pierre Bourdieu (szociológus 1931–2002). A szociológia megújítója, aki mai jelenségeket mai 

eszközökkel próbált értelmezni, új szempontokat keresni a társadalom mőködésének megismeréséhez. 
Munkásságában központi kérdés volt annak megválaszolása, hogy a különbözı gazdasági-társadalmi 
feltételek mellett milyen közvetlen és közvetett társadalmi gyakorlatok, milyen tudatos stratégiák 
segítenek a kiváltságos helyzetek fenntartásában és átörökítésében. FERGE ZS. 1978: Utószó. In. 
Bourdieu P.: A társadalmi egyenlıtlenségek újratermelıdése. Tanulmányok. Gondolat Kiadó. Budapest. 
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és történetileg intézményesítettek”, a szokásokban és a törvényekben, nem pedig a ter-

mészetben gyökereznek. A munka, a hozzá kapcsolódó tevékenységkör, annak megkö-

tése, hogy mely tevékenység melyik nem hatásköre és hogy hol milyen eszközzel 

végezhetı, a tér felosztása férfiak által használt helyek és nık számára elkülönült terek 

szerint, és az idıbeosztás elkülönülése a munkavégzéshez, az életciklusokhoz, a gyer-

mekkihordás és gyermekneveléshez kapcsolódóan. Ez a mindennapjainkba beépített 

látásmód, a „szociális program”, a férfiak nık feletti önkényes hatalmában gyökerezik.  

A nemek szerinti felosztás programja beépül azokba a termelı tevékenységekbe, 

amelyekhez a munka képzetét szokás társítani, egyben tágabb értelemben a társadalmi 

és a szimbolikus tıke fenntartását célzó erıfeszítésekben is, a férfiak hatáskörébe utalva 

minden hivatalos, nyilvános, reprezentatív megnyilvánulást. 

A nıt tárgyként, csereeszközként, szimbolikus tıkeként tekintették a múltban is, 

általa lehetıvé vált a férfi számára a társadalmi tıke és a szimbolikus tıke felhalmozása 

Ilyen szerepe volt a házasságnak is, mely az Ormánság népességének 19. századi törté-

netében meghatározó volt az elaprózódó parasztbirtokok megtartására, gyarapítására 

érdekében. A lányok sikeres kiházasítása, majd termékenységének befolyásolása, a 

család vagyoni gyarapodásának egyik (esetenként) meghatározó tıkéje volt. 

A nık külsı megjelenésükkel is szimbolizálják a család szimbolikus tıkéjét, s mint 

ilyen fontos esztétikai tárgyak is, akiknek a dolga önmaguk és környezetük, a férj, az 

otthon, a belsı tér, a szokások és ünnepségek gondozása, szervezése. Ez a feladat 

áttevıdött az otthonon kívüli világra, a fizetett munkára, a közéletre. A nık ott is elısze-

retettel kapnak reprezentatív feladatokat, vendéglátói tevékenységet, a munkahely 

szimbolikus tıkéjének a gyarapítását szolgáló feladatokat A házi teendık kiterjesztése, 

a gondozás jelenik meg a tipikusan nıiesnek tartott szakmákban is: pl. a gyermekgon-

dozás (gyermekintézmények, oktatás) a betegápolás (ápolónı, szociális gondozás), a 

háztartás (háztartásvezetı), a jeles személyiség gondozása (titkárnı, irodai-adminisztrá-

ciós munka).  

Elmondható, hogy alapjában véve ma is ugyanazok a hagyományosan nıkre osztott 

szerepek mőködnek a családi és intézményi szervezetekben, a szimbolikus tıke terme-

lésében és újratermelésében (BOURDIEU P. 1994).  

Európában a hagyományos nemek közötti viszony területi sajátosságai a 

munkavállalás-gyermeknevelés viszonylatában jól nyomon követhetık. Észak-Európa 

országaiban és egyes nyugati országokban (Franciaország) a nık a gyermeknevelést és a 

háztartási munkát úgy egyeztetik össze fizetett munkájukkal, hogy közben több-keve-

sebb folyamatossággal jelen vannak a munkaerıpiacon. Nyugat-Európa más 

országaiban (Hollandia, Nagy-Britannia) a nık a gyermekvállalás idejére kiválnak a 
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munkaerıpiacról, vagy részmunkaidıben dolgoznak. Dél-Európa és egyes nyugat-

európai országok (Írország, Belgium, Luxemburg) gyakorlatában a nık csak fiatal 

korban vállalnak fizetett munkát. A házasságkötés és gyermekvállalás után többségük 

végleg kilép a munkaerıpiacról (TIMÁR  J. 1998 b).    

A társadalmi nemek kutatása elsı lépése maguknak a nıi kutatóknak az elfogad-

tatása volt, akik elsısorban a nık sajátos tapasztalatait igyekeztek bemutatni, ezzel 

együtt céljuk volt elfogadtatni a tudományos életben, az egyetemei-akadémiai szférában 

a társadalomkutatás ezen új, mert eddig mellızött területét. Elsıként a történetírásban 

tettek nagy lépéseket a nıkutatás terén, a nıi tapasztalatokat leíró és elemzı 

tudományos munkákkal. Majd a szociológusok, a kultúrantropológusok terjesztették ki 

a kutatásaikat a women’s studies és a nemek tanulmányozása területére.   

A nıkérdés kutatásának és oktatásának intézményei szám szerint és minıségileg is 

sokat változtak. Létezik a Miskolci Egyetem. Társadalmi Nemek és Egyenlı Esélyek 

Központja, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Women’s Studies programja, 

a Gödöllıi Tudományegyetem Agrárszociológiai tanszéke Women’s Studies kutatásai. 

Számos egyetemi kutató, tudományos munkát végzı szakember foglalkozik a nık 

helyzetével, a nemek közötti viszonnyal térbeli, területi vonatkozásaival már 

Magyarországon is (KUTATÓI REGISZTER 1999). 

A földrajztudomány nyitása a társadalmi nemek kérdésére differenciáltan, a 

társadalmi környezettıl, a nımozgalmak, a feminista ideológia erısségétıl függıen 

alakult. E tudományterületen nem csak a nık helyzetének kutatása, maguk a földrajzos 

kutató nık sem voltak részesei a tudomány fejlıdésének. Az 1970-es évek vége, 1980-

as évek elején Észak-Amerikában és Nagy-Britanniában hívták föl elıször a figyelmet a 

nemek egyenlıtlen helyzetére az egyetemek földrajz tanszékeinek oktatói összetételé-

ben, egyben ráirányították a figyelmet a fiatal nıi generáció helyzetére. (MCDOWELL L. 

–PEAKE L. 1990, GILLIAN R. 1993). A nık egyre nagyobb számban végeznek egyetemi 

és posztgraduális földrajzi kurzusokat, de tanári állásba kevesen kerülnek, és még ma is 

ritkaság számba megy nıi földrajz tudós az egyetemi karokon, a tudományos akadé-

miákon. A nık alulreprezentáltsága a földrajzi kutatásokban, kutatói mőhelyekben, a 

felsıoktatásban a kelet-közép-európai és magyarországi viszonyok között is jellemzı.  

A nık nem csak, mint a kutatások tárgya vannak kevésbé jelen a földrajzban, hanem a 

földrajz tudományban és felsıoktatásban is. A munkaerıpiacon megfigyelhetı horizon-

tális és vertikális nıi szegregáció a földrajz felsıfokú  oktatásában is jelen van. Azzal 

összhangban az adjunktustól a hierarchia csúcsának tekinthetı egyetemi tanári címig 

egyre csökken az esély a nık kinevezésére (TIMÁR J.–JELENSZKYNÉ F. I. 2005). A nık 

magyar földrajzi diszciplínán belül elfoglalt helyét jól jelzi a tény, hogy az MTA törté-
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netében eddig két nıi kutató, mindketten az elmúlt tíz éven belül kapták meg az „MTA 

doktora” címet: 2003-ban Keveiné Bárány Ilona természetföldrajzból, és 2007-ben 

Szörényiné Kukorelli Irén társadalomföldrajzból.  

Egy ausztrál tanulmány hívja fel a figyelmet arra, hogy maga az oktatás, azon belül 

a földrajzi tananyag és tanítás, az általa közvetített tudás is formálja a nemi identitást 

(LEE A. 1995). Saját tapasztalataim is alátámasztják a szerzı elméleti fejtegetéseit és 

kutatási eredményeit arról, hogy általában az oktatás, azon belül a földrajz tanítás 

nagyban hozzájárul a hagyományos nemi identitás tovább örökítéséhez, a nemi 

megosztottság fenntartásához.   

A társadalmi nemek kutatása a földrajzban több szakaszban, fejlıdési fokozaton 

ment keresztül. A nemek közötti viszony és a földrajz egymást kölcsönösen szervezı és 

alakító kapcsolatát a feminista politika és elmélet tárta fel. Kialakulása, az 1960-as évek 

nımozgalmai nyomán az 1970-es évek közepére tehetı. Bár a feminista földrajznak 

számos megközelítése létezik, vannak közös tartalmak, melyek mindegyik irányzatban 

fellelhetık (DICTIONARY OF HUMAN GEOGRAPHY 1994). A következıkben az egyes 

irányzatok rövid bemutatása következik. 

2.1.2. Nıföldrajz 

Az 1970-es években egyre több tanulmány foglalkozott a nıi foglalkoztatás kérdésével 

és a nık életével a (nyugati társadalmakra jellemzıen) városi térben. Ezzel együtt vált 

mindinkább elfogadottá a földrajzi kutatásokban a nık mindennapi élettapasztalata, 

mint adatforrás, és mint kutatási terület. Az elsı nıföldrajzi empirikus kutatások a nık 

láthatóvá tételét tőzték ki célul, a tanulmányok a nık társadalmi szerepének feltérképe-

zésérıl, sokoldalú bemutatásáról szóltak (TIMÁR J. 1993), beemelve a földrajzba olyan 

fontos fogalmakat, mint gender és hely, patriarchális hatalom, szituációba ágyazott 

tudás (MCDOWELL 1993). A nıföldrajz kutatásai középpontjában a nyugati társadal-

makra jellemzı nıi szerepek állnak, a gondoskodás, a háziasszonyi szerep, melyek 

egyben gátjai is annak, hogy a városi szolgáltatásokhoz, a fizetett munkához jussanak.  

2.1.3. Feminista földrajz  

Az 1980-as évek kutatásai már erısen feminista hatás alatt készültek. Központi témája 

volt a nemek közötti egyenlıtlenség kérdése, a nemek viszonyának sajátos térformáló 

szerepe, és a hely szerepe ezekben a kapcsolatokban.  A feminista földrajz kritikával 

illeti, hogy a nemek egyenlıtlenségét a nemi szerepek tipikus elméletével magyarázzák, 
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fıleg a nık háziasszonyi és anyai szerepét, melyek térbeli korlátokat jelentenek a nık 

számára. A vizsgálatok a nemek viszonyát, a gazdasági fejlıdés és a hatalom összefüg-

géseiben elemezték, különös tekintettel a kapitalizmus és a patriarchátus kapcsolatára. A 

szocialista feminizmus képviselıi újat hoztak a Marxi kategóriák és elméletek újraértel-

mezésében, rávilágítva a földrajz, a nemek közötti viszony és a gazdasági fejlıdés 

közötti egymásrautaltságára a kapitalista társadalomban. Különösen sok tanulmány 

foglalkozott a szuburbán területhasználat nemek szerinti elkülönülésének vizsgálatával, 

az alapján, hogy a nıknek a helye a háziasszonyi szerep szerinti otthoni szféra, és amely 

a háztartási stratégiák, a családon belüli férfi hatalom, a kormányzati politika és a 

szakszervezetek együttes hatása alatt változatos módon szervezıdik (DICTIONARY OF 

HUMAN GEOGRAPHY 1994). A nemek közötti viszony a földrajzi hely szerint különbö-

zik, és nem csak visszatükrözi, de részben meg is határozza a helyi gazdaság lehetı-

ségeit. A nyugati feminista földrajzi kutatásokban a tér, mint a nemi szerepek szerint 

elkülönült tér jelenik meg. A nyilvánosság – termelés – kenyérkeresı munka világa a 

férfiak által használt tér, a magánszféra – biológiai reprodukció -háztartási munka a nık 

számára elkülönült térként jelenik meg. Az otthon és a munka világának ilyen fajta 

térben elkülönült kettıssége nem érvényesíthetı a kelet-európai viszonyokra.  

A kelet-európai szocialista országok, köztük Magyarország esetében a nemek 

szerinti megosztottság a nık magas arányú fizetett munkavállalása következtében 

jellemzıen inkább a munkahelyek egymáshoz viszonyított térbeli elkülönülésében 

valósult meg. Az 1980-as évek végétıl felerısödött a feminista földrajz posztkoloniális 

jellege. Egyre több földrajzi kutatás vizsgálta a nemek közötti viszony különbségeit a 

faj, az etnikum, a vallási kötödés, vagy a szexuális érdeklıdés szerint. Új kutatási téma 

lett a nemek és a természet viszonya (TIMÁR J. 1998 b). 

2.1.4. Nemek földrajza 

A késıbbi kutatások kiterjedtek mindkét nemre, a köztük fennálló különbségekre és 

kölcsönös viszonyulásra, a területi egyenlıtlenségekre és idıbeni változásokra, miköz-

ben mindig a nıi megközelítést helyezték elıtérbe.  A kutatások hangsúlya azonban 

áttevıdött a nemi szerepektıl a nemek közötti kapcsolatok vizsgálatára. Közös vonás a 

kutatásokban, hogy a tudományt a gyakorlati cél szolgálatába állítják: elısegíteni a ne-

mek közötti esélyegyenlıség ügyét. A feminista földrajz ezen idıszakában jelentek meg 

kísérletek arra, hogy a férfiakat is bevonják a kutatásokba, ill. hogy a férfi földrajzosok 

is feltárják az összefüggéseket saját nemükön (FEMINIST GEOGRAPHY IN PRACTICE 

2002), a masculinitás és a geográfia együttes vizsgálatán keresztül (DICTIONARY OF 
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HUMAN GEOGRAPHY 1994). Néhány nyugati kutató szerint „Kelet-Európa jelentısen 

feminimebb volt, mint Nyugat-Európa” (DOMOSH E. M.–LADWIG H. D.–TENTEN E. 

2003 p. 63.). Értelmezésük szerint a nyugati társadalmak inkább nevezhetık 

masculinnak, hiszen kultúrájuk legjellemzıbb karakterei sok közös vonást mutatnak a 

férfi nem jellemzıivel: önállóság, követelés, a munka és a birtoklás fontossága. Ezzel 

ellentétben, a feminim kultúra jellemzıje a társadalmi tudat,  középpontban a társadalmi 

kapcsolatok, a gondozás és az ember fontossága (TIMAR J. 2007). Más térbeli elkü-

lönülést mutatott az USA-ban az 1960-as években megindult erıteljes szuburbanizáció, 

a fizetett munkába eljáró férfiak és az otthon maradó nık elkülönült világa szerint. Az 

errıl szóló tanulmányok a nyilvánosság – termelés -kenyérkeresı munka és az otthon-

biológiai reprodukció – háztartási munka kettısségét, mint a férfiak és a nık elkülönült 

világa mutatták be „maszkulin város – feminim szuburbia” fogalmakkal párosítva.  

A nemek földrajzi kutatásai fıként a városi térre koncentrálnak, de egyre több 

tanulmány foglalkozik a nemi szerepek változásának kutatásával rurális területeken. 

Közülük az egyik a kelet-németországi poszt-szocialista vidéki társadalomban élı nık 

helyzetét vizsgálta az egyesülés elıtt és az új Németországban. A tanulmány a feminista 

földrajzi gondolkodás alapján készült a kvalitatív és kvantitatív források sokoldalú 

felhasználásával (HOVEN –IGANSKI VAN B. 2000). A harmadik világban végbemenı 

mezıgazdasági átalakítás hatásait kutató tanulmányok felhívták a figyelmet arra, hogy 

ezek a modernizációk a nık kiszolgáltatottságának, szegénységének a problémáját nem 

oldották meg, sıt bizonyos vonatkozásokban még nehezítették is (TIMÁR J. 1998 b).  

2.1.5.  A gender kutatás eredményei a magyarországi geográfiában 

Magyarországon elsıként Timár Judit írt 1993-ban errıl a „nevenincs”, mert több nevő 

ágazatról Magyarországon a nıföldrajz, feminista földrajz, nemek földrajza téma-

körében azt firtatva, van-e létjogosultsága a feminista geográfiának Magyarországon, mi 

a megkésettség alapja, magyarázata (TIMÁR J. 1993). Azóta is töretlen kitartással 

képviseli ezt a hazánkban újnak számító geográfiai szemléletet, megjelenı írásaiban 

idınként elégedetlenségének hangot adva a feminista földrajz hazai hiányáról (TIMÁR J. 

1998 a), tudománytörténeti elemzést adva nemzetközi kitekintésben a fejlıdéstörténe-

térıl, esélyt adva a téma egyetemi oktatásba való beemelésére (TIMÁR J. 1998 b). Írásai-

ból áttekintést kapunk a feminista földrajz nemzetközi fejlıdéstörténetérıl, e tudomány-

terület nyugati és keleti régió közötti megosztottságról, és egyenlıtlen helyzetrıl. A 

számos ok között fontos tényezı a társadalmi környezet, a két társadalom eltérı struktú-

rája. A nyugati országok piacgazdasága magában hordozta az egyenlıtlen helyzetet, a 
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nıkre nézve hátrányos patriarchális viszonyokat a munkához jutásban, a bérekben, a 

politikában. Az 1970-es évek erıteljes nımozgalmai ennek nyomán bontakoztak ki, 

elısegítve a feminista gondolkodás elterjedését, ezzel együtt egyes tudományokba való 

beépülését. A szocialista társadalom és gazdaság jogi egyenlısége mindkét nem 

számára biztosította a munkához jutás, a közéleti szerepvállalás lehetıségét, újmódon 

egyenlıtlen helyzetet teremtve (TIMÁR J. 2003). A nık problémáinak megfogalmazásá-

hoz, feltárásához nem volt a nımozgalom sem partner, hiszen nem volt nımozgalom, 

civil szervezıdés (NEMÉNYI M. 1994). Bár lett volna, ami ellen meg lehetett volna 

szólalni, hiszen a „szocialista egyenlıtlenség” áldozatai között két csoportot szoktak 

kiemelni, és a hátrányos helyzetét felvázolni: a nık és a cigányok csoportja. Ez a 

megbélyegzés még a rendszerváltás után is jelen van mind a közéletben, mind a 

tudományos életben, mint kiemelt társadalmi réteg (BİHM A. 2003).  

A kelet-európai szocialista gazdaság viszonyai között, ahol a férfiak mellett a nık is 

szinte teljes mértékben foglalkoztatottak voltak, és a szuburbanizáció is idıben sokkal 

késıbb eredményezett megosztottságot a lakóhely és munkahely között, a nyugati 

típusú nemek szerint elkülönült térhasználat nem alakult ki. Abban az idıben, amikor a 

nyugati feminista mozgalmak az emancipációt legerısebben hirdették, a magyar 

társadalomban a felnıtt, fizetett munkát végzı házastárs nık és férfiak egy része 

munkába indulás elıtt vagy után szabadidejének terhére a háztáji föld megmővelése 

vagy az állatok gondozása körüli teendıket végezte.   

Tisztázásra váró tudományelméleti kérdések, hogy a nemek közötti társadalmilag 

meghatározott különbségek és egyenlıtlenségek területi vonatkozásait elemzı tanul-

mányokhoz mennyire használhatók a fejlett piacgazdaságú országokban kidolgozott 

elméleti modellek, fogalmak, illetve a megváltozott társadalmi-gazdasági viszonyok 

hazánkban milyen lehetıségeket nyújtanak e tudományterület befogadására? Timár 

Judit legfrissebb tanulmányában megállapítja, hogy a „feminista földrajzosok által 

létrehozott tudás, bár a különbözı társadalmi, kulturális, gazdasági és intézményi 

közegben eltérı módon és mértékben, ma már alapvetı szerepet játszik az egész 

világon” (TIMAR J. 2007. p. 350.). Azonban más kifejlıdéső a nyugati és más a kelet-

európai régióban. Éppen a továbbfejlıdés érdekében fontos meghatározni a különbsége-

ket, értékelni az eddigi tapasztalatokat. Kétségtelen tény, hogy a kelet-európai feminista 

földrajz erıs nyugati, angol-amerikai hegemónia hatása alatt formálódott, a különbség 

azonban inkább idıbeli megkésettséget mutat, sem mint a kutatási témák különbségét. 

A megkésettség okán „gender vak” kelet-közép-európai földrajz helyett a nyugati femi-

nizmus sajátította ki a régió poszt-szocialista átalakulásának gender szemlélető kutatá-

sát. Ezt érzékelteti az elmúlt másfél évtizedben e területrıl publikált könyvtárnyi iroda-
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lom, melyeknek szerzıi, szerkesztıi, a kiadók nagy többségben angol-amerikai körbıl 

kerültek ki (TIMAR J. 2007).  

A poszt-szocialista átalakulás felszínre hozta a keleti és nyugati feminizmus közötti 

különbségeket és egyenlıtlenségeket. Timár Judit legalább négy fontos különbséget lát 

a kelet-közép-európai és az angol-amerikai feminista földrajz/nemek földrajza fejlıdése 

között:  

1. A hely, tér, természet három alapvetı fogalom a geográfiában. A feminista föld-

rajz kelet-közép-európai mővelıi a nık helyzetében és a nemek közötti egyen-

lıtlenségekben megfigyelhetı térbeli különbségeket a földrajz, szociológia, 

antropológia tudományok határterületein elemezve tárják föl (KOVÁCS K. 1993, 

G. FEKETE É. 2001, MOMSEN H. J. – SZÖRÉNYI K. I. – TIMAR J. 2005). 

2. A nyugati kutatási tapasztalattal ellentétben, a kelet-közép-európai régióban 

kutatási témául választani a test földrajzát és a nemi identitást rendkívül 

szokatlan. 

3. A kelet-közép-európai feminista földrajz inkább a tapasztalatokat hangsúlyozza, 

így inkább leíró jellegő, mint elméleti. 

4. A kelet-közép-európai feminista földrajz az alkalmazott kutatások régióra 

jellemzı hagyományaiból kifejlıdve elterjedt el. 

S hogy az „importált” kutatási terület nem egyszerően a kijelölt út követését jelen-

tette a fejlıdésben, hanem ezekben az országokban egyedi, eredeti módon fejlıdött, azt 

bizonyítják a hazai geográfiában megjelenı új témák új területekrıl.  

A rendszerváltással megváltozott társadalmi-gazdasági körülmények felélesztették a 

hagyományos és a modern nıi szerepek körüli vitát. A foglalkoztatottság vagy éppen 

munkanélküliség mértéke, a társadalmi mobilitás, a családon belüli munkamegosztás 

erıteljes területi differenciálódása a különbözı régiókban, településeken élı egyének, 

családok életstratégiáinak is meghatározó tényezıjévé vált, erısen beszőkítve a 

választás lehetıségét mind a jövedelemszerzésben, mind a szolgáltatásokhoz jutásban, 

mind a családi élet szervezésében. Az utóbbi években egyre több kutatás hívja fel a fi-

gyelmet a magyar vidék átalakulásában a nık szerepének, a nemek közötti viszony vizs-

gálatának fontosságára: általában a vidéki nık helyzetét (KOVÁCS D. –  KOVÁCS K. – 

VÁRADI M. M. 2006), a vidéki vállalkozók nık esélyeit területi összehasonlításban 

(MOMSEN H. J. – SZÖRÉNYI K. I. – TIMAR J. 2005). Jelen doktori dolgozat is a nemek kö-

zötti viszony szerepét kutatja a falusi átalakulás, a gazdasági szerkezetváltás folyamatá-

ban. A „falu = mezıgazdaság” egység felbomlása, a foglalkozásváltás, ingázás, munka-

nélküliség kérdése a különbözı települési környezetekben más-más nemek szerint 
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életstratégiákat alakít ki. Ezek ismerete, beépítése a helyi településfejlesztésbe, 

megalapozhatja a sikeres innovációkat. 

2.1.6. A nık mezıgazdaságban végzett munkájának kutatása  

A nık mezıgazdaságban betöltött szerepének vizsgálata évtizedekre tekint vissza, mind 

az elméleti, mind a gyakorlati kutatásokban. A nyugati kutatásokban a farmgazdaságok, 

Közép-Kelet-Európában a családi parasztgazdaságok mőködésében vizsgálták a nık 

szerepét, mint sajátos csoport szerepét a gazdálkodó családok agrártermelésében. Az 

1970-es évek végén, 1980-as évek elején elıször szociológusok, majd késıbb földrajzo-

sok is kezdték kutatni a családi gazdaságokon belül mőködı munkakapcsolatokat, 

kiemelten a nık szerepét, felelısségét. Ezek a korai kutatások felhívták a figyelmet arra 

a széles tevékenységi körre, amit a nık a farmokon végeznek (GASSON R. 1980), és 

ezen keresztül kiemelték a nık szerepének a fontosságát (SYMES D. – MARSDEN T. 

1983). A farmokon, parasztgazdaságokban végzett munka elemzése megállapítja, hogy 

a nık a háztartási és mezıgazdasági termelımunka között mintegy kiegyenlítı szerepet 

töltenek be. A farmer feleségek életének tanulmányozása ráirányította a figyelmet a 

patriarchális gender kapcsolatok szerepére olyan kérdésekben is, mint a tulajdonjog, 

tıketulajdon, a munka ellenırzése.  (WHATMORE S. 1991, ASZTALOS-MORELL I. 1997). 

A Szörényiné Kukorelli Irén, Timár Judit és Momsen KICSODA közös tanulmánya, 

mely a magyarországi határ menti rurális területek gender viszonyait és a nıi vállalko-

zások területi sajátosságait kutatta, részletesen kitér a mezıgazdasági munka nemi meg-

osztottságának vizsgálatára is. A tanulmány szerzıi megállapítják, hogy a kollektivi-

zálás során a paraszti gazdaságok munkaszervezésének számos patriarchális vonása 

átöröklıdött a szövetkezetek munkastruktúrájába, meggátolva a nık elırejutási 

lehetıségeit a vezetıi pozíciókba. A régi parasztgazdák mint szövetkezeti tagok fizetett 

munkássá váltak, és ebben a státusban tovább vitték a hagyományos háztartásfıi 

szerepet (MOMSEN H. J. – SZÖRÉNYI K. I. – TIMAR J. 2005). 

A kutatások összességében rámutattak arra, hogy a nık mezıgazdaságban végzett 

mindennapi munkája nem csak egyszerően a kettıs munkának (háztartásvezetés és 

termelımunka) az ellátását jelenti. A munka szervezése, megosztása, a családi 

gazdaságok mőködése, benne a nık helyzete, mint feleség és anya erıs patriarchális 

gender kapcsolatok alapján történik. Tekintettel arra, hogy az Ormánság népességének 

fı megélhetését évszázadokon át a mezıgazdaság adta, a gender kutatás szempontjából 

fontos áttekinteni e gazdasági szférában a nemek közötti munkamegosztás helyzetét. Ez 

a téma a disszertáció egy késıbbi fejezetében következik. 
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2.2. Az Ormánság kutatás áttekintése, a különbözı 
tudományterületek eredményei  

Az Ormánság elmaradott, hátrányos helyzetével tanulmányok sora foglalkozott az el-

múlt évtizedekben néprajzi, szociológiai, szociográfia, gazdaságtörténeti elemzésekkel 

(IFJ. KODOLÁNYI J. 1960, , KLINGER A.–Mikes G. 1963, ANDORKA R. 1975, KISS Z. G. 

1988, KOVÁTS Z. 1993, KOVÁCS K. 1993, TÓTH J. 1997, KISS Z. G. 2000, JUHÁSZ P. 

2006). A különbözı tudományterületek elsısorban a térség történetében meghatározó 

népesedési magatartással, és annak gazdasági-társadalmi hatásaival foglalkoztak. A 

következı fejezet a tanulmányok összegzéseként röviden összefoglalja a kutatási 

eredményeket. 

2.2.1.  Az” egyke” kérdés, az ormánsági születéskorlátozás okai 

Az Ormánság aprófalvaiban már az 1800-as évek második felében egyre erısödı jelei 

voltak annak, hogy a vidék törzslakossága súlyos alkalmazkodási gondokkal küzd. Az 

akkori körülmények közötti válságba jutásuk éppúgy a korabeli társadalmi és gazdasági 

viszonyok függvénye volt, éppúgy a fısodorhoz képest perifériára szorultság, leszorí-

tottság jellemezte, mint ahogy a mai hátrányos helyzet is a rendszer lényegébıl 

következı folyamatok eredménye (JUHÁSZ P. 2006).  

Az Ormánságban a múltban kialakult ısi foglalkozások, a vizenyıs területek és 

mocsárerdık biztosította halászó-pákászó-győjtögetı életmód a 19. századi folyószabá-

lyozások révén, majd a  birtokrendezések következtében beszőkült élettérben már nem 

volt folytatható. Az itt élık az évszázadok alatt kialakult életforma feladására kénysze-

rültek, a gazdasági változásokhoz az egyke elterjedésével igazodtak. A vízrendezési 

munkálatok nyomán egy új, civilizáltabbnak mondott életformába kényszerült a föld-

mővelı népesség, a polgárosodó parasztság. A népesség a nagybirtokok szorításában 

belsı megoldásként fordult a születéskorlátozás drámai módszeréhez, mellyel késıbb a 

települések népességének korszerkezetében súlyos torzulásokat okozott, megnehezítve a 

gazdasági-társadalmi változásokhoz való alkalmazkodást. A falusi tér fejlıdése a 

térségben a társadalmi-gazdasági folyamatok hatására ellentmondásosan alakult.  

A következıkben egy részletesebb áttekintés következik az ormánsági születés-

korlátozás történetérıl, annak okán, hogy megismerjük az alkalmazkodás, ezen belül a 

nemek szerinti eltérı magatartás 150–200 évvel ezelıtti körülményeit és eredményét.  

A magyar feudális állam örökösödési törvénye a vagyonok egyénenkénti örökö-

södését tette lehetıvé. Az öröklési szokások szerint az utódok földet kapva a családi 



 20 

birtokból, új családjukkal önálló gazdálkodásba kezdtek. Több gyereknek többfelé 

kellett a földet osztani. Terjeszkedni azonban a falu határában nem lehetetett, mivel a 

faluhatárt körülzáró nagybirtokok, egyházi és alapítványi birtokok ezt nem tették 

lehetıvé. Az járt jól a gazdálkodásban, akinek kevesebb gyerek között kellett felosztani 

a földet. Sok gyerek között megosztva oly kicsi birtokrész jutott egy-egy gyermeknek, 

amelyen már nem lehetett egy családi gazdaságot fenntartani. Az járt jól tehát, akinek 

egy gyermeke volt, s az vitte tovább a gazdaságot, melynek jövedelme az egyke s 

családja jólétét biztosította.  

Ez a fajta születésszabályozás fokról fokra terjedt, melynek következtében az 1860-

as évektıl kezdve csökkenni kezdett a lakosság száma. Kiss Z. Géza az ormánsági 

egyke kialakulásának folyamatát 1767 és 1867 közé teszi, hatását a következı fél évszá-

zadra nézve meghatározó jellegőnek tartja. Szerinte a vajszlói uradalomban a 

gyermekszületés korlátozására már az 1700-as évek végén megjelent a szegény jobbágy 

családokban, akik nem tudtak több gyereket eltartani. Késıbb megjelent ez a magatartás 

a jobb módú családokban is, hogy meg tudják tartani a birtokot (KISS Z. G. 2000). 

A 18. század második felében fokozatosan lezárultak a földszerzési lehetıségek, 

egyre kevesebb mőveletlen föld volt a határban. A földesúri majorsági gazdálkodás 

terjedésével a földesurak egyre nagyobb földterületeket foglaltak le, korlátozva a 

jobbágyok erdı, víz, legelıhasználatát, esetenként a jobbágytelkek méretét. Mária 

Terézia 1767 évi úrbéri rendezése rögzítette az akkori állapot szerinti földhasználatot: a 

jobbágyok által használt, adóalapot képezı telkek nagyságát, a földesúri birtokok 

nagyságát, a legelı, erdı, vízhasználatot. Ez utóbbi intézkedés különösen érzékenyen 

érintette az ormánsági jobbágyokat, ellehetetlenítette az évszázadok során kialakult 

ártéri gazdálkodás, állattartás, vizek és erdık használatára alapozódott életmód folyta-

tását. A jobbágyfelszabadítás után birtokossá vált parasztok kis- és közép birtokait 

körbezárták a nagybirtokok, déli irányból pedig a Dráva folyó volt a természetes határ. 

Ebben a száz éves folyamatban a parasztcsaládok számára a fennmaradáshoz, a 

megélhetéshez, a gyarapodáshoz a következı lehetıségek adódhattak: 

1. elvándorolnak az ország más részeire,   

2. a mezıgazdaságon kívül keresnek munkát, 

3. a nagybirtokokon keresnek munkát,  

4. termelékenyebben dolgoznak földjeiken,  

5. fölaprózzák a birtokokat utódaik között, ezzel elszegényítik a családokat,  

6. korlátozzák a szaporodást. 
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Az elvándorlás az erısen összetartó református közösségtıl való elszakadást is 

jelentette volna. A mezıgazdaságon kívül munkát csak igen messze talált volna, hisz a 

térségben akkor is jellemzıen földmővelés, erdıgazdálkodás folyt. A termelékenység 

növeléséhez élénkebb piaci lehetıségek kellettek volna. Az elszegényedés ellen inkább 

a születések korlátozását választották. „A gazdasági ésszerőség diktálta születéskorláto-

zás az idık folyamán szigorú társadalmi normarendszerben fogalmazódott meg. E 

normák áthágása, több gyermek születése már nem csak gazdasági leromlást, hanem 

társadalmi elítélést is eredményezett” (ANDORKA R. 1975. p.56).  A jómód hajszolása 

egészen szélsıséges eseteket is eredményezett, az egyes családok és az egész Ormánság 

erkölcsi és gazdasági romlásához vezetett. A folyamat következtében míg 1900 és 1910 

között országosan 27,1 ezrelék volt a természetes szaporodás, Baranyában 6,7, az 

Ormánságban csupán 1,1 ezrelék. Az egyke-rendszer okozta népességfogyás folyamatát 

Kodolányi János 1941-es írásában szemléletesen mutatja be: „100 emberbıl lesz a 

következı nemzedékben 40, a második nemzedékben 16, a harmadik nemzedékben 6,4 

ember, és ez a pusztulási folyamat, a jelek szerint, még gyorsul is” ( KODOLÁNYI J. 1979 

p. 128.). 

Andorka Rudolf kutatásai szerint az ormánságihoz hasonló népesség fogyási folya-

mat nemzetközi kitekintésben más népeknél, más vidékeken is megfigyelhetı. A fenn-

maradáshoz, fejlıdéshez beszőkült térben a családi és közösségi stratégia a népesség nö-

vekedésének a lassítását választja, népenként eltérı módszerekkel: késıi házasodással, 

nıtlenséggel, kivándorlással, vagy a házasságon belüli születéskorlátozással.  

Baranyában statisztikai adatok és a községek elöljárói által kitöltött kérdıívek 

alapján Buday Dezsı három egykés területet határolt körül: a református Ormánságot, a 

katolikus mecsekaljai településeket (Kıvágószıllıs, Töttös, Bakonya), és a Duna 

melletti, Mohács, Kölked környéki  református, katolikus és görögkeleti vallású telepü-

léseket (ANDORKA R. 1975). Az egyke folyamat kialakulása során a halálozások száma 

meghaladta a születésekét. Az egy utód „erkölcsi” törvénye fokozatosan elterjedt más 

tájakon is, így Somogyban, a Sárközben. Más reformátusok lakta tájakon is legkésıbb a 

századelın, más vallási csoportoknál pedig az 1920-as és 1930-as évekkel kezdıdıen.  

Kováts Zoltán kutatásai szerint Somogy megyében már a 19. század végén ala-

kultak „egykebizottságok”, gróf Széchényi Imre pedig 1906-ban könyvecskét jelentetett 

meg a somogyi egykérıl (KOVÁTS Z. 1993). Tanulmányában területi kitekintést ad az 

egyke jelenségrıl országhatáron belül és kívül: Sárközben, Kemenesalján, Pozsony 

megyétıl Barson, Gömörön, Kishonton, és Borsodon át Abaúj megyéig. Az erdélyi 

szászok, felvidéki cipszerek, a Krassó és Szörény megyei telkes jobbágy románok 

között szintén jellemzı volt, hogy egyre kevesebb gyermeket vállaltak   
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Kovács Lajos az 1900 és 1910 közötti évtized népmozgalmi adatai alapján „egyke-

térképet” készített, egykésnek tekintve minden olyan falut, ahol az élve születési 

arányszám 25 ezreléknél kisebb volt. Ilyen községeket talált Baranyán kívül Tolnában, 

Dél-Somogyban, Nyugat-Magyarországon, Szentgotthárd térségében, Nógrád megye 

északi részén, Temes, Krassó-Szörény és Hunyad megyében is. Ezek s még más 

kutatások alapján Andorka Rudolf megállapítja, hogy a 19. század végén nem csak az 

ormánsági református népesség sajátossága volt a születéskorlátozás, és egyáltalán nem 

korlátozódott csak magyar vagy csak protestáns népességcsoportokra. A korai 

születéskorlátozás vizsgálata során arra a következtetésre jutott, hogy nem a vallás, nem 

az etnikum volt a fı meghatározó, hanem a gazdasági állapot (ANDORKA R. 1975). 

Ahhoz, hogy biztosítva legyen a megszerzett jólét, a születéskorlátozás legkülönfé-

lébb módjai terjedtek el a családokban.  Megszaporodtak a fiatalasszonyok halálesetei a 

magzatelhajtásban, vagy a magzatelhajtások következtében legyengült, betegessé vált 

asszonyok gyermekágyi halálával. A születéskorlátozás durva módszerei következtében 

egyre gyakoribbá váltak a koraszülések, meddıség, és beteges utódok nemzése is. A 

földekben való hiány a gyarapodás legfontosabb korlátja volt.  

A vagyon gyarapítását az egykék összeházasításával, az örökségek egyesítésével 

kívánták tovább növelni. Így a párválasztás, a házasságkötés alapja a menyasszony és 

vılegény vagyoni helyzete lett. Amelyik családban csak leány volt, oda vıt vittek, hogy 

legyen, aki végzi a munkát, gondozza az állatokat, mőveli a földet. Pierre Bourdieu 

szerint az ilyen esetekben „a nık itt csak mint tárgyak szerepelhetnek, jobban mondva 

mint jelképek, melyek értelme rajtuk kívül keresendı, s arra hivatottak, hogy férfiak 

birtokolta szimbolikus tıke megtartását, gyarapítását elısegítsék. A nıkre ruházott 

státus valósága visszájáról igazolódik abban a végletes helyzetben, amikor a férfi utód 

nélkül maradt család a nemzetség kihalását csak oly módon akadályozhatja meg, hogy 

férfit vesz leánya mellé, aki a patrilokális gyakorlatot megfordítva asszonyához 

költözik, tehát úgy forog mint egy nı, azaz mint egy tárgy” (BOURDIEU P. 2000 p. 52.). 

„A pénz gyökeréig megrontotta a két nemnek, férfinak és nınek egymáshoz való 

viszonyát is. A lányok nem siettek a férjhez menéssel, mert ahol meghalt, kiveszett az 

örökös, ott a lány maradt meg egyedüli örökösnek, s arra számít, hogy maga 

kényelmesebben élvezheti házát, földjét, különösen, ha felesbe kiadja. De meg nincs is 

kihez férjhez menni. Elvétve kötnek csak itt-ott házasságot. Nagyon dívik az a szokás, 

hogy a lányos házhoz vıt hoznak, aki azután valósággal szolgai sorban él, teljesen 

kiszolgáltatva a leány érdekeinek. S mert az öregek rendkívül hosszú életőek, örökös a 

súrlódás az örökségre áhítozó nı és a meghalni nem akaró szülı között. Az ideális 

egykés házasság az, amikor földdel rendelkezı „egyes” leány megy férjhez földdel 
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rendelkezı „egyes” legényhez. A legjobb esetben azután van egyetlen egy gyermekük 

… s ez a féltve ırzött „egyke” házasodott össze aztán egy másik egykével. Így állnak 

össze lassanként a kis földdarabok nagyobbakká – mint a Sárközben -, s zsugorodnak 

össze a családok” (KODOLÁNYI  J. 1979. p. 106.).  

Minthogy a birtokokkal ezután a feleség rendelkezett, akire a „vıt szállították”, 

kezdetét vette az eredetileg apajogú társadalom matriarchális fordulata. A vı, aki 

férjként és munkaerıként egyaránt fontos volt, gyakran cselédként élt az új családban. 

Ha a feleség életben maradt, a vı jól dolgozott, sok esetben a birtokot is rá íratták. Más 

esetben viszont, ha gazdaságilag nem volt eredményes a családi együttmőködés, a vıt 

elbocsátották szolgabérrel. A vı-rendszer kettıs szerepet töltött be a helyi 

társadalomban, vagyis az ormánsági családok gazda és munkaerı szerzési törekvését és 

a nincstelenségbıl a vagyonosság felé kitörni vágyó legények lehetıségét egyaránt 

jelentette.  

A vı szerzés, vagy feleségválasztás elıször még a hagyományoknak megfelelıen  

helybéli fiatalok között történt. A 19. sz. elején már a többség más ormánsági falvakból 

származott. Sokáig a vallás megszabta a párválasztás határát, és nem terjedt ki az 

Ormánságon kívüli más településekre. A növekvı munkaerıhiány miatt azonban egyre 

inkább terjedt a betelepülı idegen, más vallású családokkal való kapcsolatteremtés és 

házasodás (KISS Z. G. 2000). A patriarchális családi hagyományokhoz képest a nı, 

vagyis az anyós, a nagyszülı szerepe fokozatosan erısödött. „İ irányította a háztartást, 

ı látta el az állatokat, mosott és fızött a családra, gondozta az öregeket és mezei 

munkák idején az unokát is, hogy az ne akadályozza anyját a nehéz fizikai munkákban” 

(KISS Z. G. 2000 p. 101.). Ez a helyzet fıleg a menyek életét nehezítette meg, jelentett 

számukra mostoha sorsot. A „családfı” anyák voltak az egykés családszerkezet fı 

fenntartói, ırzıi. Kodolányi János a kialakult helyzetet matriarchátusnak nevezi, 

melyben az anyák, anyósok szabályozzák a születések számát, irányítják a menyek, vık 

családi életét (KODOLÁNYI  J. 1979). 

Az egyke következtében egyre kevesebb volt a dolgos kéz egy -egy családban, sıt 

az utód nélkül maradt családokban az idısödı tulajdonosok nem tudták megmővelni a 

földet. A vıszállítás mellett elterjedt az idegen munkások alkalmazása is, akik legtöbb 

esetben nincstelen, föld nélküli cselédek voltak a környezı nagybirtokokról, vagy az 

ország más részérıl. A munkás kéz nélkül maradt ormánsági családok egy része 

felesnek adta ki földjét, vagyis a birtok megmőveléséért a termés felét kérték cserébe. A 

nagyobb községekbe napszámosok is kerültek, vagy távoli rokonok, esetleg ismeretlen 

családok vállalták az idıs gazdák gondozását, eltartását, a birtok öröklése fejében. Azok 

a falvak kerültek népességszámban jobb helyzetbe, ahol a közigazgatási területen belül 



 24 

volt kisebb uradalmi puszta, melynek a cselédsége költözött be elıször a faluba 

nagyobb számban. A külterületi lakott helyek lakói között kevesebben tudtak írni és 

olvasni, viszont kevesebb volt közöttük az idıs ember és több volt a gyermek (Juhász P. 

2006). Ebben az idıben a cselédség, a puszták népessége katolikus vallású volt, a 

református parasztok a községeket lakták. Sellyén a beköltözések következtében már 

1910-ben is több katolikus vallású élt, Vajszlón 1920-ra kerültek kisebbségbe a 

reformátusok. A Dunántúl címő napilap 1938-ban arról tudósított, hogy Szatmárból és 

Szabolcsból telepítenek sokgyermekes családokat az egykés Ormánságba. Ezzel együtt 

kezdetét veszi egy erkölcsi és családvédelmi program, központilag képzett pártfogónık, 

önkéntes szociális családgondozó nık falvakba telepítésével (SZATMÁRBÓL ÉS 

SZABOLCSBÓL… 1938). Ily módon sok új család került az ormánsági községekbe, s az 

idık során, összeházasodás révén a rokoni kapcsolatok is kibıvültek. A törzsökös 

családok száma csökkent, a bevándoroltaké nıtt, fokozatosan átalakítva az Ormánság 

népének etnikai, vallási összetételét. (IFJ. KODOLÁNYI J. 1960). 

Az egykézés messze a „racionális” céljain túlfutott, a közösségek érzelmi és 

erkölcsi egyensúlya fölborult, a tradicionalizmus a rendszer megmerevedése irányában 

hatott, amely a közösségek létét is veszélybe sodorta. Jól dokumentált mindez a harmin-

cas évek szociográfiai irodalmában és publicisztikájában: kihaló és alkoholista családok, 

túlkényeztetett, tékozló egykérıl és a neki kiszolgáltatott szülıkrıl szóló beszámolók, a 

hajdani vırendszer nyomai a családon belül fölborult tekintélyviszonyokban, szertehullt 

családi vagyonokról szóló históriák (JUHÁSZ P. 2006). Erdei Ferenc, Szabó Zoltán, 

Kovács Imre munkái nagyon szemléletes képet rajzoltak a falvak társadalmáról, elmara-

dottságáról. Ekkor írta Kiss Géza kákicsi lelkész az Ormánság népességének állapotáról 

szóló drámai hangú szociográfiáját, mely alapmőnek számít a táj történetének 

kutatásában (KISS G. 1937). 

Az egykézés, a maga tragikus módján, az Ormánságban élı nık és férfiak egy szél-

sıséges formában megnyilvánult alkalmazkodási törekvése volt a gazdasági 

viszonyokhoz. A kényszerjelleg az ormánsági magyar paraszti társadalom zártságából 

következett, eredményeként a népesség egyensúlyban maradt a terület gazdasági 

potenciálja és a munkamegosztás adott szintje által szabott keretek között. 

2.2.2. A hátrányos társadalmi-gazdasági helyzet fokozódása 
a 20. század második felében 

A II. világháború utáni gazdasági átszervezés, a szocialista mezıgazdaság erıszakos ki-

alakítása végleg szétrombolta a térség paraszti gazdálkodásának helyi értékeit. Az 
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elvándorolt, új életformát választó nagy- és középparaszti birtokokkal rendelkezı 

gazdák hiánya mind a gyenge eredményeket felmutató szocialista agrárgazdálkodás idı-

szakában, mind a rendszerváltozás utáni lehetıségekkel élni nem tudásban megmutat-

kozott. A gazdálkodó népesség helyébe kilátástalan sorsú családok, egyének költöztek. 

A termelıszövetkezetek rossz termıhelyi adottságúak voltak, melyek aztán a rendszer-

változás után megszőnt állami támogatás nélkül tönkrementek, a foglalkoztatottak 

munkanélkülivé váltak. A piacgazdasági átalakulás nyomán az elvándorlás folytatódott, 

alacsony gazdasági aktivitás, tartós munkanélküliség, kilátástalan helyzet alakult ki. Az 

egyenlıtlen területi fejlıdés veszteseként az Ormánság az ország hátrányos helyzető 

térségei közé került, a „periféria perifériájává vált” (T ÓTH J. 1997). 

 A térségben végbement gazdasági-társadalmi változások mögött mindvégig háztar-

tások, családok, nık és férfiak döntései álltak. Ezek a döntések részben a települési 

környezet által meghatározottak, részben a kulturális tényezık, a nemek közötti viszony 

által formálódtak. Susan Hanson szerint a tér és a hely fogalma a szerint értelmezhetı, 

ahogyan a nık és férfiak cselekvések sorozatán keresztül szervezik mindennapi életüket 

(HANSON S. 1993). A munkavállalás térbeli kiterjedésével együtt (a helyi munkalehetı-

ségek beszőkülése) a szolgáltatások, az oktatás, az egészségügyi, kereskedelmi ellátás, 

szórakozás igénybevételének a térbeli bıvülése (intézmények körzetesítése, szolgáltatá-

sok nagyobb településekre koncentrálódása) következett be. Akár a munkavállalás, akár 

a szolgáltatások révén használt földrajzi tér kiterjedése függ a település földrajzi helyze-

tétıl, a közlekedési lehetıségektıl, a munkahelyet, szolgáltatást nyújtó település térbeli, 

idıbeli megközelíthetıségétıl és függ a szolgáltatást igénybe vevı nemétıl. Más a 

használt földrajzi tér a nık és a férfiak esetében. Az ingázás távolságbeli nagyságát, a 

szolgáltatások igénybevételét, annak gyakoriságát nagyban, egyes kutatók szerint 

alapvetıen meghatározza, hogy a településen élık milyen mértékben élik a hagyomá-

nyos nemi szerepek szerint az életüket. Meghatározó a földrajzi hely, a település, a 

környezet, amely komplex módon alakítja ezeket a viszonyokat, és ad különleges 

értelmet annak, hogy mit jelent nınek, vagy férfinak lenni az adott területen 

(MCDOWELL L. 1999). A területi, regionális problémák a helyi, háztartási döntésekben 

megjelennek, alakítják, azokra adott kényszerlépéseknek tekinthetık Ezeket a 

kényszerlépéseket tárják fel a Váradi Monika Mária által összeszerkesztett kistelepülési 

közösségtanulmányok (VÁRADI M. M. 2008). Közöttük  az ormánsági hátrányos helyzet  

hétköznapjait, a nemek szerinti életstratégiákat ismerhetjük meg közelebbrıl esettanul-

mány jelleggel Virág Tünde részben ormánsági településeken, Feischmidt Margit 

Drávacsehi, és Kovács Éva, Szabolcska Orsolya Drávaszabolcson végzett kutatásából 

(VIRÁG T. 2008, FEISCHMIDT M. 2008, KOVÁCS É. 2008, SZABOLCSKA O. 2008). 
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A térség sajátos fejlıdéstörténetet járt be, joggal nevezhetı „Ormánsági útnak”, 

melynek gazdasági-társadalmi okait, annak földrajzi következményeit is számos kutatás 

elemezte. Tóth József tanulmánya szerint a térség adottságai, történelmi hagyományai, 

hosszabb távon ható folyamatai, és az elmúlt évtizedekben kibontakozott folyamatai 

egyaránt okai a kialakult hátrányos helyzetnek (TÓTH J. 1997). Napjainkra a térség 

„potenciális veszélyhelyzetbe” került, vagyis népsőrősége olyan alacsony szintre csök-

kent, mely még az országos érték felét sem éri el (BERÉNYI I.–DÖVÉNYI Z. 2005). Az 

Ormánság a magyar területi egyenlıtlenség olyan régóta és olyan mértékben hátrányos 

szereplıje, hogy az már, Enyedi György szavaival élve, az ott élık életesélyeit diszkri-

minatív módon rontja, az egyének számára pusztán a lakóhely, annak települési 

környezete, „lényegesen rosszabb életkörülményeket vagy társadalmi mobilitási esélye-

ket nyújt, mint amilyennel egy hasonló státusú egyén a másik régióban rendelkezik” 

(ENYEDI GY. 1993. p. 11.). 

A folyamatok, melyek az ormánsági tér és társadalom súlyos helyzetéhez hozzá-

járultak, a következıkben foglalhatók össze: 

1. A falusi tér fejlıdése a 19. századtól bekövetkezı modernizációs folyamatok ha-

tására ellentmondásosan alakult.  

A vízrendezési munkálatok hátrányosan érintették a parasztok mindennapi meg-

élhetését. 

A birtokrendezések korlátok közé szorították a polgárosodó parasztság lehetı-

ségeit. Kiutat a születéskorlátozás embertelen módszereiben találtak, melynek 

késıbb a települések népességének korszerkezetében súlyos torzulásokat okoz-

tak, megnehezítve, sok esetben lehetetlenné téve a gazdasági-társadalmi változá-

sokhoz való alkalmazkodást. 

2. A városi tér kifejlıdése a térségben nem történt meg, még ha volt is valaha 

mezıváros (Vajszló) és lett is kisváros  (Sellye 1997), a városhoz nagyipari 

fejlıdés nem kötıdött, hiánya hozzájárult a térség foglalkoztatási, jövedelem-

szerzési válságához. 

3. A határmentiség az Ormánság esetében áldás helyett átokként hatott a fejlı-

désre. A trianoni határmódosítások gazdasági kapcsolatok, az Ormánság 

esetében kereskedelmi, állattartási kapcsolatokat vágott ketté. A II. világháború 

után hátráltatta a térség gazdasági létét a határzónává nyilvánítás, a beruházások 

megtiltása. 

5. Az intézményi centralizáció súlyos károkat okozott az ormánsági térszerve-

zıdésben.  
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A közigazgatási átszervezések és a gazdálkodó szervezetek összevonása 

nyomán sem fejlıdtek ki a környezı településekre fejlesztıen ható centrum 

települések, alsó fokú központok, még a hagyományosan táji központoknak 

tartott települések sem kaptak középfokú funkciót a térségben. Elmaradtak az 

infrastrukturális fejlesztések. 

6. A helyi értelmiség mind a közigazgatásban, mind az oktatásban, mezıgazda-

ságban történt összevonások következtében eltőnt az aprófalvakból, és tovább 

lépett a nagyobb településekrıl is a megyeszékhely, vagy más megyék irányába.  

7. A gazdálkodó népesség helyébe alacsony életszínvonalra berendezkedı, 

reménytelen sorsú családok költöztek. 

A probléma változatlan aktualitása indokolttá teszi a további kutatásokat, a 

hátrányos helyzet csökkentését lehetıvé tevı folyamatok feltárását, de a földrajzban 

eddig kevésbé használt nézıpontból, a nemek közötti viszony alapján. Kutatásomban 

kiemelten vizsgálom a nık helyzetét, akikre a rendszerváltás utáni átalakulás idıszaka 

Magyarországon és egész Kelet- és Közép-Európában kedvezıtlen módon hatott 

(FERGE ZS. 1999, TIMAR J. 2000, MOMSEN H. J. – SZÖRÉNYI K. I. – TIMAR J. 2005). 

3. AZ ORMÁNSÁGHOZ TARTOZÓ TELEPÜLÉSEK 
BEHATÁROLÁSA 

3.1. Az Ormánság természetföldrajzi, nyelvészeti, néprajzi, 
társadalom-földrajzi behatárolása 

Az Ormánság neve a 12. századtól fordul elı oklevelekben. Jelentésére több magyarázat 

van. Az egyik elnevezés szerint a táj neve a török eredető ormán-erdı jelentéső szóból 

származik. Alátámasztja a vidék korabeli erdısültsége. A másik magyarázat szerint az 

orom-kiemelkedı hely jelentéső szóból származik ormágy alakban. A magyarázatot 

megerısíti a jellegzetes ormánysági településforma, hogy a mocsaras, vizenyıs tájból 

kiemelkedı orom magaslatokra építkeztek (IFJ. KODOLÁNYI J. 1960) Kiss Géza szerint 

az elnevezés finnugor eredető, orom, ormány szóból származik.  Kodolányi János 

egyértelmően a török eredető „ormán” erdı jelentésbıl származtatja (KODOLÁNYI J. 

1971). Kiss Z. Géza ifj. Kodolányi János kutatásaira alapozott véleménye szerint, a 19. 

század elején jelentkezett az igény az Ormánság területének körülhatárolására (KISS Z. 

G. 1988). Attól kezdve sokan sokféle tudományterületrıl próbálták meghatározni azokat 
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a jellemzıket, melyek alapján az Ormánságot el lehet határolni a környezı területektıl. 

Az elsı megközelítések földrajzi meghatározásokat említenek, mely szerint a Dráva 

menti területeknek Vajszló és Sellye közötti 22 községnyi területe tekinthetı az Ormán-

ságnak (TOBI A. 1826). A 19. század második felében is még a földrajzi jellemzıi 

alapján határolják körül a domb nélküli síkságot (CSUKÁS E. 1858), kissé tágabb térben 

a Siklós és Sellye közötti harmincöt falu területét (HİKE L. 1872).   

 Az Ormánság természetföldrajzi behatárolása 

Az Ormánság területe a Dunántúlon található, de a tájföldrajzi lehatárolás szerint az 

Alföld nagytájhoz tartozó Dráva menti síkság része. Kiterjed a Dráva-sík egészére és a 

Fekete-víz síkja nagy részére. Délrıl természetes határa a Dráva folyó, nyugatról nincs 

természetes határa, a legnyugatibb ormánsági településeken túl folytatódik a táj, ahogy 

kelet felé is, míg a Dráva az országhatárt el nem hagyja.  

A táj nem csak a Dráva árterülete miatt volt mocsaras, vizenyıs táj, azzá tette a 

Drávába számtalan ágban torkolló Feketevíz, az Okor-patak, Pécsi-víz s még számos 

vízfolyás. Ezek a vízfolyások az Ormánság területének kistájakra osztásában is szerepet 

játszottak. Ifj. Kodolányi János leírásából ismerjük a régi oklevelekben is szerepelt 

alábbi kistájakat:” az elsı a Belköz homokos vidéke, nyugaton Drávafok, Markóc és 

Bogdása táján kezdıdik, és Baranyahídvégig tart, a második az Okorvidék, Belköztıl 

északra, az Almás, Okor és Feketevíz közén elterülı mélyedésben, a harmadik Or-

mánköz, Drávaiványitól Tésenfáig, negyedik Bıköz az Okorvidék és Belköz keleti 

folytatásában a Feketevíz mellékén” (IFJ. KODOLÁNYI J. 1960). A mocsaras tájban a 

legerdısültebb rész még II. József idejében az Okorvidék, Okorágtól Drávapiskiig, és az 

Ormánköz volt, Drávaiványitól Palkonyáig. A homokvidéknek számító Belköz területén 

és a Bıközben kevés volt az erdı, ott inkább voltak szántóföldek. 

A török hódoltság után sok település elpusztult, a népesség megfogyatkozott, más 

elnéptelenedett tájakkal ellentétben ide nem telepítettek német jobbágy családokat (Ifj. 

Kodolányi János szerint a mocsaras, vizenyıs tájnak is köszönhetı), így megmarad-

hatott a református hitre áttért falvak népességének vallási egysége. 

Az Ormánság nyelvészeti behatárolása 

Az Ormánság nyelvjárását kutató Temesi Mihály, a kutatási terület lehatárolása során, 

mint etnikai egységet, a következıképpen határozta meg: „A ma Ormánság néven 
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ismert területnek egy részét a középkorban Ormánköznek hívták. Mivel az Árpád-

korban az Alma és az Okor folyók vidékén (szigetvár tágabb környékén) elterülı erdıs 

hátság neve Ormán volt, az Ormán vidéke és a Dráva közötti vízjárta síkság közepét 

ezért nevezték Ormán köznek. Keleti folytatását, a Bı folyó és a Dráva közét viszont 

már Bıköznek mondták, ti. az Okor a Pécs vidékén eredt mai Pécsi-vízzel és több 

patakkal egyesülve Bı néven (hajdan Bil, Bel, Bwl, Beul) szerepelt okleveleinkben”. 

(TEMESI M. 2002. p. 9.). Temesi Mihály kutatásai szerint Ormányságnak elıször a 

Baranya nyugati részén és a vele határos Somogy megyei területeken fekvı felsı-bara-

nyai református egyházkerületet nevezték, mely terület az elnevezését a Zselic és az 

Ormánköz közötti erdıs hátságnak nevérıl kapta a reformáció elterjedése után. Az 

elnevezés aztán az ellenreformáció idején kiterjedt a Dráva mellékének azon részére, 

ahol a lakosság többsége református maradt.  

A mai Ormánság területe az újkorban már magában foglalta az Ormánköz és 

Bıköz, az Okorvidék és a Dráva bal parti értéri síkságtól északra fekvı Hegyföld né-

hány faluját.  Temesi Mihály szerint azonban az ormánsági ember a múltban magát 

sohasem nevezte ormánságinak, a legújabb idıkig magát az elnevezést is alig ismerte. A 

települések tájjá szervezıdése elsısorban néprajzi azonosság alapján ment végbe 

(TEMESI M. 2002).  

Az Ormánság néprajzi behatárolása 

A néprajzi azonosságok alapján az egyes kutatók szőkebb-bıvebb faluszámmal határoz-

ták meg a kiterjedést. Az Ormánsághoz a 19. sz. elején csak 23 községet soroltak, me-

lyek tulajdonképpen az ormánközi falvakat jelentették. Baksay Sándor meghatározása 

szerint az a terület, ahol a nép fehérben jár, Bodonyi Nándor máig idézett meghatáro-

zása szerint „az Ormánságnak nincs természetes határa, addig terjed, ameddig a bikla 

hossza ér.” Vagyis azok a települések tartoznak az Ormánsághoz, amelyekben az asszo-

nyok térdig érı fehér vászon szoknyát hordtak.  Emellett a viselet mellett más jellegze-

tes ruházat, hagyomány is összetartotta a táj népét (ısfoglalkozások, az életmód, a babo-

nák, gyógyítás, a táncok, gyermekjátékok, a regölés, a néphumor, szállóigék). Balogh 

Péter ezen azonosságok alapján 58 községet sorol az Ormánsághoz, míg Lukácsy Imre 

44 ormánsági falut nevez meg (TEMESI M. 2002). Kiss Géza monográfiájában fogal-

mazza meg leghatározottabban az Ormánság fogalmát: „Az Ormánság elsı sorban és 

mindenek fölött néprajzi fogalom, s csak másodsorban földrajzi fogalom”, ennek meg-

felelıen a területéhez tartozó falvakat református vallása, sajátos nyelve és viselet alap-

ján különítette el a környezı településektıl (Kiss G. 1937. p. 9.). Az ı behatárolása 
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szerint 45 akkori település tartozott az ormánsági községekhez (1. melléklet). Sztára 

(mai nevén Drávasztára), Keresztúr (mai nevén Drávakeresztúr) és Révfalu (1978-ban 

Drávakeresztúrhoz csatolták) horvátok lakta település volt, Kiss Géza nem sorolta az 

ormánsági települések közé. Ugyanakkor Kovacsics József a Baranya Megyei 

Népességtörténeti Lexikonban Drávasztárát történetileg mint ormánsági települést 

jellemzi (KOVACSICS J. 2003). 

A földrajzi azonosság eltörpül a néprajzi-nyelvi azonosság mellett, annál is inkább, 

mert földrajzilag nem egységes e tájnak a kialakulása, domborzati viszonyai. A középsı 

és nyugati rész homokvidék, a keleti rész lösz, a kettısség megmutatkozik a talajviszo-

nyokban, a felszínformák különbözıségében egyaránt. A természeti adottságok, a nehe-

zen megközelíthetı Dráva ártéri terület ugyanakkor hozzájárult ennek a néprajzi tájnak 

az egységes továbbéléséhez. A magyar nyelvét, református hitét ırzı vidék a török 

uralom után kezdett el felbomlani. Az elnéptelenedett területekre a Dunántúl más 

részeibıl magyar családokat, és német bevándorlókat telepítettek be. Az archaikus or-

mánsági tájnyelv elıször a periférikus területeken, majd a belsı, korábban zárt 

településeken is megváltozott.  

A két világháború között irodalmi mővek sora foglalkozott, fıként az egyke 

probléma miatt, a térséggel. Az ormánsági nép külön etnikai csoportot alkotott, már a 

két háború közötti kutatások elıtt megállapították, s igyekeztek is meghúzni az etnikai 

csoport határait (IFJ. KODOLÁNYI J. 1960). 

Temesi Mihály szerint már a 19–20. sz. fordulóján sem volt „sajátos ısmagyar 

sziget” az Ormánság, ezzel együtt tehát a 20. század elsı évtizedeinek az Ormánság né-

pének sorsáról vészharangot kongató „falukutatások” idején sem. Ekkorra már csak a 

népesség fele származott olyan családokból, akik már száz évvel ezelıtt is itt laktak. 

„1930-ban az Ormánság összlakossága 22 653 fı volt, ebbıl ıshonosnak tartott 

református 12 794 fı (56%), betelepült római katolikus 9245 fı (41,5%), egyéb 

betelepült pedig 614 fı (2,5%)” (TEMESI M. 2002. p. 11.). 

Az Ormánság társadalomföldrajzi behatárolása 

Hajdú Zoltán a térséget azon népi-kistájak közé sorolja, melyek nem rendelkeztek 

világosan megvont határokkal. Ezért van az, hogy az Ormánság nem is került bele az 

MTA FKI kistáji lehatárolás rendszerébe, és nem válhatott a területfejlesztés meghatá-

rozó területi alapjává (HAJDÚ Z. 2006).  

Beluszky Pál szerint az Alföld természetföldrajzi határai nyugati irányban vita-

tottak. Voltak, akik a Duna vonalával zárták le nyugatról az Alföld területét, így Bulla 
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Béla is, aki azonban az Ormánságot, a Drávaszöget az Alföldhöz sorolja. Az új tájbe-

osztás is az Alföld részének tekinti a Dráva menti síkságot.  Beluszky az Alföld szőkebb 

értelemben vett (természetföldrajzi) területéhez tartozónak jelöli a Dráva menti síkságot, 

de már nem sorolja az „alföldi úton” járó területek közé. Az Ormánságot, mint etnikai-

történeti-néprajzi tájat említi, melynek nehéz az elhatárolása, hiszen az ilyen „táj” 

határai bizonytalanok, gyakran vitatottak, tekintettel a köztudat és a tudomány 

tájdefiníciója közötti különbségekre (BELUSZKY P. 2001). 

A táj természetföldrajzi viszonyai fontos szerepet játszottak a társadalmi-gazdasági 

viszonyok alakulásában. A gazdálkodás és a letelepedés feltételei az ármentesítés elıtti 

állapotokban hasonló volt a Dráva mentén és az Alföld belsı területein egyaránt. Az 

árvizekkel rendszeresen borított területek, a mocsaras, vizenyıs területek, az ebbıl a 

térszínbıl kiemelkedı magasabb, megtelepedésre alkalmas hátak változatos, a 

folyóvizek vízszintingadozásához alkalmazkodó differenciált ártéri gazdálkodás lehetı-

ségét adták. A gazdálkodás alapja a foki gazdálkodás volt. A települések olymértékben 

önellátóak voltak, hogy közöttük úthálózat sem alakult ki. A közlekedési utak által 

kialakult összeköttetés a települések között már a vízrendezések után, a megváltozott 

gazdálkodás következtében kezdtek kialakulni. 

3.2. Az Ormánság településszerkezete, közigazgatása, kistérségi 
megoszlása 

Az ormánsági falvak református magyarság által lakott települések voltak Ezen szem-

pont alapján sorolta be Kiss Géza az 1930-as években az általa Ormánsághoz tartozó 45 

települést. 

A falvak egymáshoz nagyon közel, néhány kilométerre települtek, esetenként össze-

értek, és egyesültek.  Így került össze Kiscsány és Oszró Csányoszró néven, így lett 

Hernádfa és Rónádfa Gyöngyfa része, Cindery-bogád és Újmindszent Bogádmindszent 

része, és így került Monosokor közigazgatásilag Okorág településhez. Két település 

emelkedett ki a környezı falvak sorából, mindkettı hasonló természeti adottságokkal, a 

Drávasíkból kiemelkedı homokháton épült: a táj közepén fekvı Vajszló és a (Kiss Géza 

akkori tájlehatárolása szerint) nyugati szélén lévı Sellye. Sellye vasúti összeköttetés, 

járási székhely, Vajszló uradalmi központ, mezıváros volt. Még két település található a 

homokhát vonalán, Csányoszró és Kémes. Mind a négy település esetében elıször a 

fıutca épült ki, majd több mellékutcával bıvült. 

A periféria jelleg a trianoni határok meghúzásával kezdett érlelıdni. A Dráva 

tényleges határfolyóvá vált. 1949-ben a magyar-jugoszláv kapcsolatok megromlása, a 
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Dráva mente határövezetté nyilvánítása a térség elszigetelıdését eredményezte. Az 50 

m-es, 500 m-es és a 15 km-es szigorúan ellenırzött határsáv ellehetetlenítették az ott 

élık helyzetét (CSERTI CSAPÓ T. – WILHELM Z. 1997). A településpolitikai célja ebben 

az idıben a jugoszláv határ menti területeken, hasonló módon az osztrák határ mentén 

is, a tudatos visszafejlesztés volt (HAJDÚ H. 1993). 

Az 1960-as évek elején kidolgozott település- és településhálózat-tervezés alapján 

egy szocialista falurendszer megteremtése volt a cél. Ez alapján a települések 66%-a 

mellékfalu lett, nagyobb részük fejlıdésképtelennek ítéltetett, fokozatosan megszőnı 

jövıképpel. A tanulmányterv végül nem került bevezetésre, de jól jelzi az akkori szem-

léletet, és alapjául szolgált a további településhálózat fejlesztési terveknek. Az állam-

szocialista településfejlesztési politika és gyakorlat igazi vesztesei a községek nagyobb 

része. Hagyományos gazdasági, társadalmi, intézményi rendszerüket szétzúzta az elmúlt 

négy évtized, de úgy, hogy nem tervezett számukra is elfogadható új létfeltételeket, 

fejlıdési pályákat.  

A közigazgatási átszervezések és a gazdálkodó szervezetek összevonása súlyos 

károkat okozott az ormánsági térszervezıdésben is. Az Ormánság táji központjaként 

megmaradtak Sellye és Vajszló települések, de nem váltak a környezı településekre 

fejlesztıen ható centrum településekké. Sellye 1963-ig járási székhely volt, utána Siklós 

vette át a szerepét. Vajszló sem mutatott népességvonzó hatást, ami azt tükrözi, hogy az 

1950 és 1960 közötti idıszakban a kistáji központokat is elkerülte mind a központi fej-

lesztési szándék, mind a falvakból elmenekült módos parasztság, s az elıbbiben nyil-

vánvalóan szerepet játszott a határ menti fekvés, az „ebszomszédság” az utóbbiban a 

paraszti élettel való szakítás. Sellyén 1966-ig felsıfokú mezıgazdaságigépész-képzés, 

1978-ig gimnázium mőködött, volt szülıotthona, tüdıgondozója. Az 1970-es években 

végbement szervezeti centralizáció következtében a településigazgatási, oktatási-kultu-

rális, egészségügyi intézményei vagy elkerültek, vagy megszőntek, csak a mezıgaz-

dasági szakmunkásképzı maradt meg.  

A városi tér kifejlıdése a térségben nem történt meg, még ha volt is valaha 

mezıváros (Vajszló), és lett is kisváros  (Sellye), a városhoz kötıdı nagyipari fejlıdés 

hiánya hozzájárult a térség foglalkoztatási, jövedelemszerzési válságához. Sellye a rend-

szerváltás utáni várossá nyilvánítási lendület nyomán 1997-ben lett város. 1990 elıtt ez 

a cím anyagi elınyökkel is járt, a falvak és a városok eltérı fejkvótája miatt, ez azonban 

késıbb már inkább erkölcsi elınyt jelentett. Tóth Krisztina 27 mutató alapján, az 1998-

as statisztikai adatbázisból számított értékek szerint készített város besorolásában Sellye 

az akkori 217 város között a 180. helyre került (TÓTH K. 2000). 
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A szocialista gazdaság- és településfejlesztés a városok fejlesztését, a szocialista 

nagyipar kiépítését preferálta, ezzel együtt szocialista falufejlesztés címén a kisfalvak 

leépítése, vagy nem támogatása volt a cél. A Dráva menti kistelepüléseken a fejlesztés 

hiányában, a beszőkült határmentén, közlekedési kapcsolatok hiányában a sorvadás jelei 

mutatkoztak. Az Ormánságból felerısödött az elvándorlás. Kolta János számításai sze-

rint 1949-1969 között Pécs város vándorlási nyereségének jelentékeny részét az akkori 

Sellyei járásból elvándoroltak alkották. Az állandó és ideiglenes vándorlási vesztesége a 

járásnak csak Pécs felé 34,2 ezrelék volt, ami annyit jelentett, hogy a járásból egyetlen 

év alatt minden huszonkilencedik ember Pécsre költözött (KOLTA J. 1968). 

Az elvándorlás fıleg a fiatal népesség soraiból került ki, akik a környéken nem 

találva munkalehetıséget, a távolabbi ipari üzemekkel fejlesztett városokban, vagy vá-

roskörnyéki településeken telepedtek le. Az elvándorlók egy része egyszerre költözött, 

és vállalt munkát, pl. a magyartelekiek a pécsi uránbányában, és telepedtek le az Urán-

város városrészben (7.). A munkavállalók másik része elıször a távolabbi munkaválla-

lással kezdte, havonta egyszer hazautazva, mert ennyit fizetett a munkahely. A munka-

vállalók többségében férfiak voltak, akik, miután a számításaik beváltak, költöztették a 

családot maguk után. Így lettek az elköltözés céltelepülései a megyeszékhely mellett a 

nagyobb összeszerelı vállalatok települései, Székesfehérvár, Gyır, Zalaegerszeg is. 

A helyben maradtak mellé beköltözık egy része cigány származású, vagy tartósan a 

munkaerıpiacon kívül rekedt és annak családtagjai. A folyamat évtizedek óta tart, de a 

rendszerváltás után felgyorsult. 

A közigazgatás és a térség kapcsolata folyamatosan változott, nem alkotott egy-

séget, ami a térség problémáinak a megoldását jóval kedvezıtlenebb feltételek közé he-

lyezte. A tanácsrendszer négy évtizedében igazgatás területén folyamatos átalakulások 

mentek végbe, ehhez járult még a megyehatár kisebb módosulása. A községek termé-

szetes gazdasági vonzása helyett politikai döntések, hatalmi viszonyok határozták meg a 

községek igazgatási szerkezetét. A közigazgatási összevonások egyes települések ese-

tében akár több száz fıvel is növelték a népességszámot, amit figyelembe kell venni, 

amikor az ormánsági települések népességszám szerinti átstrukturálódását vizsgáljuk (1. 

táblázat). 

Az 1945 utáni közigazgatási korszerősítés során az ormánsági települések két járás-

hoz, a siklósi és a Szentlırinci járáshoz tartoztak. Már 1948-ban felvetıdött az önálló 

Ormánsági járás létrehozásának a gondolata, tekintettel arra, hogy a települések nagy 

részétıl mindkét járási székhely távol fekszik. Az ésszerősítés terve szerint a Villányi 

járást felosztották volna a Siklósi és a Mohácsi járás között, és a Siklósi járástól az új 

Ormánsági járáshoz kerültek volna az ormánságiként számon tartott települések (Önálló 
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járássá… 1948). A terv nem valósult meg. Helyette Sellye járási székhellyé válásával 

(1950–1963) a települések nagy része a Sellyei járáshoz került, és a keleti részén lévı 

települések maradtak a Siklósi járásban. A Szigetvári járást 34 községgel 1950-ben 

csatolták Somogy megyétıl Baranya megyéhez.  

1. táblázat 
 Községegyesítések az Ormánság területén 

1950 Marót(Herceg)szentmárton Márokhoz 

1977 Szaporca Kémeshez (majd 1993-ban újból) 

1977 Terehegy Harkányhoz 

1978 Mónosokor Okorághoz 

1978 Révfalu Drávakeresztúrhoz 

Forrás: Kovacsics J. 2003. 

1971. évi III. tanácstörvény alapján megszőnt a járási területfelosztás, helyette 

bevezették a városkörnyéki igazgatási formát, majd 1984-ben a városkörnyéki reformot. 

A városkörnyéki beosztás szerint a települések Siklós, Szigetvár, Barcs városokhoz 

tartoztak. Aztán megszőnt a városkörnyék közigazgatási felosztás is. 

1950-ben minden ormánsági községben létesült tanács, melyeket az 1970-es 

években a racionális mértéket jóval meghaladó módon és mértékben vontak össze közös 

községi tanácsokká. Hasonlóképpen ment végbe a gazdasági egységek és az oktatási 

egységek centralizálása is. 

A rendszerváltás után az életbelépı 1990. évi LXV.  helyi önkormányzatokról szóló 

törvény a települési önkormányzatok politikai és gazdasági szerepének felértékelıdését 

jelentette. A települési önkormányzatok rövid idın belül elkezdték keresni egymással a 

kapcsolatot és társulásokat alakítottak. Az együttmőködés egyrészt a közös kistérségi 

fejlesztések másrészt az eredményesebb pályázati szereplés érdekében indult meg. Az 

önkormányzati együttmőködések mellett a civil szervezıdések száma is megnıtt. Egye-

sületek, alapítványok jöttek létre egy település, települések közös céljainak eléréséhez. 

Mind az önkormányzati, mind a társadalmi szervezıdéső társulásokban egy település 

több helyen is szerepet vállal. 

A települések kistérségi megoszlása 

A településközi kapcsolatok fı szervezı elve az 1990-es években a kistérségi forma lett, 

amely azonban folyamatos átalakuláson ment keresztül a központi szabályozás nyomán. 

1994-tıl statisztikai kistérségekké vontak össze településeket, országosan összesen 138 
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kistérséget kialakítva. 1996-tól elsısorban területfejlesztési céllal módosult a kistérsé-

gek behatárolása, ekkor 150 statisztikai kistérség jött létre, mely a 2004-es módosítással 

168 egységre változott (HAJDÚ Z. 2006). Ekkor a Baranya megyei kistérségek száma 8-

ról 9-re nıtt. Új térségként alakult meg a Szentlırinci kistérség, és történtek kisebb át-

csoportosítások a többi kistérség, így a Sellyei és Siklósi kistérség esetében is. Ezen 

felosztás alapján a tanulmányterület települései négy kistérséghez tartoznak (1. ábra, 2. 

melléklet). 

Kovács Katalin a Siklósi kistérséget átlagos helyzető, a Sellyei kistérséget viszont 

(melyhez a kutatott települések nagy rész tartozik) visszatorlódott – szegregált helyzető 

kistérségnek tartja. Visszatorlódott kategóriába olyan településeket sorolt, ahol a 

munkahelyek számának csökkenése 1990–2000 között elérte a 30%-ot, az egyéni 

gazdálkodók népességhez mért aránya elérte az 50%-ot, akiket úgy lehet tekinteni, hogy 

visszatorlódtak a mezıgazdaságba. Szegregált kistérségben a települések fı jellemzıi: a 

népességgyarapodás következtében fiatalos korszerkezet, nagyon alacsony jövedelem, 

kisebb vagy nagyobb részben romák lakta falvak (KOVÁCS K. 2003). 

Nemes Nagy József besorolása szerint, feltérképezve az átalakulás nyerteseinek és 

veszteseinek térbeli elhelyezkedését, a sellyei kistérség a vesztesek, a siklósi kistérség a 

stagnálók közé tartozik. A Sellyei kistérség ezen minısítés alapján Baranya megye és 

Somogy megye déli periférikus határzónájához tartozó kritikus helyzető kistérségei 

közé tartozik (NEMES NAGY J. 1998). 

Az elmaradott, illetve az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliség-

gel sújtott települések besorolása szerint a Sellyei kistérség települései és a lakónépes-

sége 100%-ban kedvezményezett. A Siklósi kistérség településeinek 22,7–55,6%-a tar-

tozik a kedvezményezett térségek közé (FALUVÉGI A. 2000). A 64/2004. kormányrende-

let szerint a Sellyei kistérség (a szomszédos Szigetvári és Szentlırinci kistérséggel 

együtt) a 48 leghátrányosabb, míg a Siklósi kistérség a 47 hátrányos helyzető kistérség 

közé tartozik.  

A területfejlesztés feladatait a többcélú kistérségi társulások vették át. A kistérségi 

társulásokhoz az ormánsági települések megosztott módon tartoznak. Az utóbbi évek 

egyedi, a térség adottságaira építı fejlesztési programjaiban azonban új alapokon tudnak 

együtt dolgozni a települések, differenciáltan aszerint, hogy melyik településnek mire 

vannak adottságai, miben látja a fejlesztés lehetıségeit. Ez az integrált vidékfejlesztés a 

köz- és magánszféra együttmőködésével komplex módon több irányban zajlik. Megha-

tározó a sikeres együttmőködésben az információhoz jutás, információkezelés, a kistér-

ségi információs központok szerepe (SZÖRÉNYINÉ K. I. 2003).  
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1. ábra 
A tanulmányozott 55 ormánsági település kistérségek szerinti megoszlása, 2007 

Sellyei

Siklósi

Pécsi

Szentlırinci

 

3.4. A kutatásban szereplı ormánsági települések behatárolása 

A Dél-Dunántúl déli területe az Alföld nagytájhoz tartozik. Így a Dráva menti síkság 

középtáj, azon belül a Dráva-sík és a Fekete-víz síkja kistájak tartoznak elsısorban a 

kutatási területhez. Az Ormánság északkeleti részén fekvı települések (Hegyszent-

márton, Ózdfalu, Tengeri és Téseny) geomorfológiailag a Dél-Baranyai-dombsághoz 

tartoznak.  Ezek a kistájak nem váltak a területfejlesztés alapjává. A térségben megjele-

nı önkormányzati és társadalmi szervezıdések azonban a népi kistáj elnevezést, az 

Ormánságot vették alapul. A települések fenntartása, üzemeltetése, fejlesztése érde-

kében történı együttmőködéshez a történelmi, néprajzi gyökerekhez nyúltak vissza. A 

közös feladatok sikeresebb megoldása arra ösztönözte az Ormánság települési önkor-

mányzatait, hogy fogjanak össze. Még olyan települések is így gondolkoztak, amelyek 

korábban nem tartoztak a történelmi, néprajzi Ormánsághoz, de az elmúlt évtizedek 

során számos ponton osztoztak a térség sorsában. Az elmaradottság, a hátrányos helyzet 
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lett a térségi, helyi identitás alakító tényezıje, a területi együttmőködés, a települések 

önszervezıdése, a közös feladatvállalás vált tájalkotóvá a 20. század végére.  

A közös múlt jó alap volt arra, hogy 1990-ben Baranya megyében elsıként jöjjön 

létre részben alulról jövı, részben kívülrıl támogatott szervezıdés, az Ormánság 

Alapítvány. Az alapítvány komplex térségfejlesztési programot dolgozott ki az elıször 

39, önmagát az Ormánsághoz tartozónak valló település önkormányzata együttmőködé-

sével. 1993-ban a települések köre 47-re bıvült. A területfejlesztési célokhoz igazodva 

az Ormánságnak, mint „kistáji közösségnek” a fejlesztéséért már 52 település szerve-

zıdött alulról jövı kezdeményezésként 1994-ban Ormánság Fejlesztı Önkormányzati 

Társulás néven. A társuláshoz csatlakoztak azok a korábban horvát népességő 

települések, melyek a 20. század elsı harmadában Kiss Géza besorolása szerint semmi-

képpen sem tartoztak a református magyarok lakta Ormánsághoz. A társulás tekinthetı 

a térség elsı újszerő település- és vidékfejlesztési szerevezıdésének. Annak idején 

közvetlenül az elmaradott telefonhálózat fejlesztése céljából alakult. Közvetetten a 

térség településeinek összefogását, a halmozottan hátrányos helyzetébıl adódó infra-

strukturális, gazdasági és társadalmi lemaradások csökkentését, a térségfejlesztı prog-

ramok koordinálását, megvalósítását is felvállalta. A társulás mőködése alatt számos 

programot indított. A programok egy része képzés, átképzés, pályázatok megvalósítása, 

vállalkozásfejlesztés volt. Az 52 település területfejlesztési szempontból két részbıl 

tevıdött össze: a keleti rész 30 települése Vajszló központtal, a nyugati rész 23 telepü-

lése Sellye központtal szervezıdött.  

A kutatásunk alapját képezı településcsoport összeállításánál egyaránt figyelembe 

vettem a néprajzi, etnikai alapú összetartozást és az utóbbi évtizedek társadalmi-

gazdasági helyzetébıl kiforrott együttmőködéseket. A települések között tehát vannak 

olyanok, amelyek sem néprajzilag, sem vallás, sem nemzetiség szerint nem tartoztak az 

Ormánsághoz, csak határosak az ormánsági településekkel. Társadalmi-gazdasági 

helyzetük azonban hasonlóképpen alakult, megoldandó problémáik ugyan azok, mint az 

Ormánságé. Csatlakozásuk a területfejlesztési társuláshoz a közös munka felvállalását 

jelentette. A kutatásom szóhasználatában az Ormánság, túllépve a néprajzi-vallási-

történeti azonosságot jelentı szóhasználaton, jelzıje mindannak a hátrányos helyzetnek, 

mellyel a Dráva-határ menti baranyai települések küzdenek: területi, szociális és etnikai 

hátrányok együttese, tartós szegénység, képzetlen vagy alacsonyan képzett munkaerı, 

hiányos infrastruktúra, befektetıi érdektelenség, tıkehiány a gazdasági élet minden 

területén. 

A kutatáshoz tartozó települések névsora tartalmazza a néprajzi Ormánság 

településeit Kiss Géza besorolása szerint, és azokat, amelyek az Ormánsági Település-
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fejlesztési Önkormányzati Társulat tagjai. Ez a településcsoport a bázisa kutatásomnak, 

kiegészítve azzal a három községgel, amelyik történetileg hozzátartozott az 

Ormánsághoz, azonban nem vett részt az önkormányzati társulás munkájában: Márfa, 

Drávaszabolcs és Drávapalkonya (2. ábra, 1. melléklet ). 

2. ábra 
A kutatáshoz tartozó 55 ormánsági település 2007 
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Forrás: Saját szerkesztés. 
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4. A NÉPESSÉGFEJLİDÉS TENDENCIÁI A 20. SZÁZAD 
MÁSODIK FELÉBEN 

Ahogy azt már a történeti visszatekintésben láttuk, az Ormánság népessége érzékenyen 

reagált a gazdasági nehézségekre a korábbi évszázadokban is. Amíg azonban az egyke-

rendszer kialakulása kis idıkülönbséggel egységesen jelentkezett az ormánsági 

településeken, addig az 1950-es évektıl a települések népességfejlıdése differenciáltabb 

módon alakult, népesség fogyás és népesség növekedés, elvándorlás és bevándorlás 

egyaránt megfigyelhetı volt. Ezen változások a jelen népesség számát, összetételét, 

munkavállalói és mobilitási hajlamát jelentısen meghatározzák (TÓTH J. 2004). Ahhoz, 

hogy nemek közötti viszony és a társadalmi-gazdasági folyamatok közötti kölcsönös 

hatás és visszahatás szerepét vizsgáljuk, fontosnak tartottam az Ormánság népességének 

demográfiai elemzését, különös hangsúllyal a nemek szerinti különbségekre, azonos-

ságokra.    

4.1. A népesség számának változása 

A térségben az elmúlt évtizedek során végbement népességszám csökkenés különösen a 

határ menti településeken és a rossz közlekedés földrajzi adottságokkal rendelkezı 

települések esetében vált erıteljessé (3. ábra, 3. melléklet ). A természetes fogyás és az 

elvándorlás következtében a népesség csökkenés olyan mértékővé vált vált, hogy az már 

a települések létét is veszélyezteti. A nagyarányú népességfogyással erıs szelekciós 

folyamat zajlott a településeken: az elvándorlók között nagyobb számban voltak a 

fiatalok, a szakképzettek, a szellemi foglalkozásúak, mint az otthon maradók vagy 

újonnan bevándoroltak között.  

Az ormánsági 55 kutatott település közül 30 település az elmúlt évtizedekben 

népességének több mint egy negyedét vesztette el, közülük több mint felével csökkent 

Kemse, Drávakeresztúr, Tengeri és Okorág lakónépessége. Kismértékben növekedett az 

Ormánság „erıvonalán” elhelyezkedı Sellye, Vajszló, és Kémes népessége, illetve a 

térség egyetlen határátkelı településének, Drávaszabolcsnak a népessége.  

A népességcsökkenés egyrészt a módosabb parasztok elköltözésének következ-

ménye, akik a termelıszövetkezetek szervezése, az erıszakos kollektivizálás miatt 

mentek el és kezdtek máshol új életet. Az új élet egyben azt is jelentette, hogy a 

családok felhagytak a gazdálkodással, a férfiak fizetett munkavállalókká váltak, a nık 

háztartásbeliként otthon maradtak. A középparasztok közül (10–15 holdas földtulaj-

donnal) is sokan elmentek a tsz szervezések következtében. Akik maradtak a térségben, 
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és szövetkezeti tagokká váltak, késıbb a körzetesítések, az intézmények leépítése, az 

iskolabezárások, összevonások következtében költöztek el. A generációk elvándorlására 

jellemzı, hogy elıször gyermekek, majd a szülık költöztek jobb ellátottságú telepü-

lésekre, fıként Pécsre. Az egy idıben költözık igyekeztek egymáshoz közel letele-

pedni. Így költöztek sokan Vajszlóról Pécs nyugati városrészeibe, az ún. Kovácstelepre 

és Magyarürög városrészbe (JUHÁSZ P. 2006), Magyartelekrıl Uránváros városrészbe 

(7). A kisebb településekrıl elköltözık nem választották a közeli tájközpontokat, 

Sellyét és Vajszlót, részben, mert végleg fölhagytak a mezıgazdasági munkával, rész-

ben, mert nem láttak a család, fıleg a gyerekek számára megfelelı fejlıdési lehetıséget. 

3. ábra 
 Az ormánsági települések lakónépességének változása, 1970–2001,% 

 
Jelmagyarázat: 1. Adorjás,  2. Baranyahídvég,  3. Besence,  4. Bogádmindszent,  5. Bogdása, 6. Cún, 

7. Csányoszró,  8. Diósviszló,  9. Drávacsehi, 10. Drávacsepely, 11. Drávafok, 12. Drávaiványi, 
13. Drávakeresztúr, 14. Drávapalkonya,  15. Drávapiski, 16. Drávaszabolcs, 17. Drávaszerdahely,  
18. Drávasztára,  19. Felsıszentmárton,  20. Gilvánfa,  21. Gyöngyfa,  22. Hegyszentmárton, 
23. Hirics,  24. Ipacsfa,  25. Kákics,  26. Kórós,  27.  Kémes, 28. Kemse,  29. Királyegyháza, 
30. Kisasszonyfa,  31. Kisszentmárton,  32. Kovácshida, 33. Lúzsok, 34. Magyarmecske,  35. Ma-
gyartelek,  36. Markóc,  37. Marócsa,  38. Márfa,  39. Nagycsány,  40. Okorág,  41. Ózdfalu, 
42. Páprád,  43. Piskó,  44. Rádfalva,  45. Sámod,  46. Sellye,  47. Sósvertike,  48. Sumony, 
49. Szaporca,  50. Tengeri,   51. Tésenfa,   52. Téseny,   53. Vajszló,   54. Vejti,   55. Zaláta. 

Forrás: 2001. évi népszámlálás Baranya megyei adatai. KSH.  
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Összességében a vizsgált idıszakban mintegy 6000 fıvel csökkent a települések 

lakónépessége (1970-ben 27 605 fı, 2001-ben 21 618 fı). Az utolsó tíz évben 100 fıvel 

nıtt a népesség száma annak eredményeként, hogy 30 településen nıtt, és csak 21 tele-

pülésen fogyott tovább a népesség. A növekvı népesség (néhány fıtıl a 20–30 fıig) 

részben a cigány népességő falvak jellemzıje (Sósvertike, Piskó, Kórós, Kisasszonyfa, 

Gyönyfa, Gilvánfa, Adorjás), részben a jobb közlekedés földrajzi helyzető (Sellye, 

Drávaszabolcs, Hegyszentmárton) településeken figyelhetı meg. A települések népes-

ségszám szerinti megoszlásában történt változások a térség aprófalvas jellegének erısö-

dését jelzik (4. ábra, 4. melléklet). 

Jelentıs átrendezıdés az 1970-es években történt, fıként a kisebb népességő falvak 

számában. Emellett a települések jelentıs része magasabb népességszámból az 

alacsonyabb népességő kategóriába torlódott. Az 1980-as népszámlálás jelez elıször 

100 fı alatti népességő települést az Ormánságban, ekkorra Markóc népessége 74 fıre 

csökkent. Azóta a 100 fı alatti települések száma gyarapodott. 2001-ben a legkisebb 

népességő ormánsági település Tengeri volt 61 fıvel, ezzel egyben Baranya megye 

legkisebb településévé is vált. Az eltelt harminc év alatt Kemse népessége harmadára 

csökkent: 1970-ben 178, 2001-ben már csak 66 fı volt lakóinak a száma. 2001-re a 

települések több mint 80%-a 500 fınél kisebb népességő, 20%-a 200 fınél kisebb 

népességő településsé vált. 

4. ábra 
Az ormánsági települések népességszámának struktúrája, 1970–2001  
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Forrás: Az 1970, 1980, 1990, 2001 évi népszámlálás Baranya megyei adatai. KSH. 

Öt településnek növekedett a népessége oly mértékben, hogy nagyobb népességő 

településkategóriába került 2001-re: Márfa 241 fı, Sósvertike 219 fı, Gilvánfa 375 fı, 

Diósviszló 706 fı, és Drávaszabolcs 744 fı (5. ábra, 5. melléklet). A nagyobb népesség-
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kategóriákban változatlan maradt a település összetétel. Kisebb ingadozással, de növe-

kedett az Ormánság legnagyobb településének, Sellyének a népessége (3213 fı) és a 

második legnagyobb település Vajszló (1944 fı) népessége. Csökkent, de még maradt 

az 1000 fı fölötti népesség-kategóriában Királyegyháza és Felsıszentmárton (a horvát 

nemzetiségő település népessége a vizsgált idıszakban több mint 700 fıvel csökkent). 

További tizenhárom település maradt azonos kategóriában Csányoszró (700–999 fı), 

Drávafok (500–699 fı), Magyarmecske (300–399 fı), Magyartelek, Lúzsok, Kórós, 

Drávaszerdahely, Drávaiványi, Drávacsehi és Baranyahídvég (200–299 fı), Nagycsány, 

Gyöngyfa, Besence (100–199 fı). 

5. ábra 
Az ormánsági települések a lakónépesség száma szerint, 2001 

 
Jelmagyarázat: 1. Adorjás,  2. Baranyahídvég,  3. Besence,  4. Bogádmindszent,  5. Bogdása, 6. Cún, 

7. Csányoszró,  8. Diósviszló,  9. Drávacsehi, 10. Drávacsepely, 11. Drávafok, 12. Drávaiványi, 
13. Drávakeresztúr, 14. Drávapalkonya,  15. Drávapiski, 16. Drávaszabolcs, 17. Drávaszerdahely,  
18. Drávasztára,  19. Felsıszentmárton,  20. Gilvánfa,  21. Gyöngyfa,  22. Hegyszentmárton, 
23. Hirics,  24. Ipacsfa,  25. Kákics,  26. Kórós,  27.  Kémes, 28. Kemse,  29. Királyegyháza, 
30. Kisasszonyfa,  31. Kisszentmárton,  32. Kovácshida, 33. Lúzsok, 34. Magyarmecske,  35. Ma-
gyartelek,  36. Markóc,  37. Marócsa,  38. Márfa,  39. Nagycsány,  40. Okorág,  41. Ózdfalu, 
42. Páprád,  43. Piskó,  44. Rádfalva,  45. Sámod,  46. Sellye,  47. Sósvertike,  48. Sumony, 
49. Szaporca,  50. Tengeri,   51. Tésenfa,   52. Téseny,   53. Vajszló,   54. Vejti,   55. Zaláta. 

Forrás: A 2001. évi népszámlálás Baranya megyei adatai. KSH. 
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4.2. A népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint 

Nemek szerinti megoszlás 

A népesség nemek szerinti megoszlása a születéskori fiútöbblet és a nık kedvezıbb 

halandósága következtében az Ormánság esetében is közelít a fele-fele arányhoz (3. 

táblázat). Az egyes települések, településcsoportok esetében azonban ettıl jelentıs 

eltéréseket lehet tapasztalni. Ha a népességszám szerint vizsgáljuk a településeket, a 

kisebb népességő törpe falvakban jellemzıen magasabb a férfiak aránya, míg a 

kiegyensúlyozottabb nı-férfi arányt, illetve nıtöbbséget inkább a nagyobb népességő 

falvakban figyelhetünk meg (6. ábra, 6. melléklet). 

6. ábra 
Az ormánsági települések állandó népességének nemek szerinti megoszlása 

a települések népességszáma alapján, 2006 
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Forrás: KSH Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság Közlés. 

Ezzel együtt szélsıséges aránykülönbségeket (3–4–5%) a kisebb és nagyobb népességő 

településeken egyaránt találunk. Pl. Magyarmecske, Markóc nagyobb nıtöbblet, 

Okorág, Kemse, Besence, Piskó nagy arányú férfitöbblet. Baranya megye népességének 

nemek szerinti megoszlása a nık többségét jelzi: 52.3%, A megyén belüli községi átlag 

50.8%, a városi átlag 53.1%. Ehhez képest az Ormánság településein kis mértékő a 

nıtöbblet (2001-ben 50.5%). Az 1000 fıre jutó nık száma az Ormánság esetében az 

elmúlt évtizedekben folyamatosan változott (2. táblázat). 
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2. táblázat 
Az 1000 férfira jutó nık száma az Ormánságban, 1970–2001 

 Férfi Nı Összesen Nık száma 

1970 13 585 14 553 28 138 1 071 

1980 12 343 12 183 24 526   987 

1990 10 960 10 796 21 756   985 

2001 10 717 10 892 21 609 1 016 

Forrás: Népszámlálási adatok. Baranya megye. KSH. 

Az országos adatokkal összevetve, jellemzı, hogy míg 1970-ben még az országos-

nál (1063 fı) magasabb a nık száma (1071 fı), addig a továbbiakban már jóval alatta 

marad: országosan 1000 férfira 1096 nı jut, az Ormánságban 1016. Részletesebben 

vizsgálva a nemek arányát, az elmúlt évek adatai alapján megfigyelhetı a nık ará-

nyának csökkenése (3. táblázat). 

 3. táblázat 
Az ormánsági települések állandó népességének nemek szerinti megoszlása, 

2001–2006 

 Férfi % Nı % 

2001 11 117 49.5 11 330 50.5 

2002 11 068 49.6 11 241 50.4 

2003 10 999 49.6 11 155 50.4 

2004 10 946 49.6 11 110 50.4 

2005 10 884 49.7 11 021 50.3 

2006 10 850 49.8 10 941 50.2 

Forrás: KSH Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság Közlés. 

A nemek arányának lakóhely szerinti megoszlása elég differenciált, és a település-

méret szerinti bontásban is jól látható az egyenetlen állapot. A 300 fınél kisebb 

népességő aprófalvakban, ahol a népesség egyharmada él, a népesség többsége férfi.  

Állandó népesség alapján növekvı sorrendbe állítva a településeket, érzékelhetı a kis-

népességő települések nagyobb arányú férfitöbbsége ( 7. melléklet). Az összes népesség 

egyharmadát adó 300 fınél kisebb népességő falvakban többségében férfiak élnek, akik 

között a népesebb korcsoport a 35–50 éveseké, illetve a gyermek korosztály.  

2006-ban a vizsgált települések állandó népessége többségében nı (50.2%). A 

14 db 200 fınél kisebb népességő településbıl 10-ben nagyobb a férfiak aránya. Ezen 

belül azonban a négy legkisebb 100 fıs népességő településeken háromban a nık van-
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nak többségben. A negyedik, 2006-ban legkisebb állandó népességő Kemse (75 fı) né-

pességének nagytöbbségében nı (57.1%). A törpe falvak rendezetlen demográfiai 

helyzetére jellemzı, hogy a Kemséhez hasonló népességszámú, második legkisebb 

ormánsági kistelepülésen, Markócon (70 fı) a nemek aránya éppen fordított: nık 56%. 

Azok közül a települések közül, ahol nagyobb a férfiak aránya (Piskó, Sósverike, 

Besence) a többség a fiatal férfi korosztály (születéskori) nagyobb arányából adódik. 

Markóc nagy arányú nıtöbblete az idıs korú nık nagy arányából adódik. A települések 

nagyobb hányadában (58%) a férfiak vannak többségben, mégis összességében kismér-

tékő nıtöbblet mutatkozik, a néhány település esetében nagyobb arányú nıtöbblet pótló 

hatása eredményeként, pl. Markóc 56%, Magyarmecske 55.1%, Sámod 53.8%, Kovács-

hida 53.7%, Magyartelek 53.6%. 

A nagyobb arányú nıtöbblet abból adódik, hogy egyes településeken magas a 

gyermekkorúak között a lányok aránya (Magyartelek), vagy nagyobb az idıskorú nık 

aránya (Magyarmecske, Markóc), vagy mindkettı (Kovácshida, Sámod). A nagyobb 

arányú férfitöbblet a fiúszületési többletbıl (Ózdfalú, Nagycsány, Besence) adódik, 

vagy a gyermekek és az idısebbek között egyaránt több a férfi (Okorág). A különbség a 

két nem között mind a gyermekkorúak, mind az idısek között egyes korcsoportokban 

elérheti a kétszeres nagyságot is. A helyzet az idısebb korcsoportban magyarázható a 

két nem eltérı idısödési, elhalálozási jellemzıivel, a nık hosszabb élettartamával. 

Korösszetétel 

Tekintettel arra, hogy a népesség nemek szerinti megoszlása erısen függ a kormegosz-

lásról, a népesség korösszetétele pedig meghatározó egy település lehetıségeinek, fejlı-

désének a megítélésében (EKE P.-NÉ 1990), a következıkben az egyes korcsoportok 

vizsgálata következik. 

A korcsoportok közül különösen a fiatal és idıs, a korstruktúrát jelentısen megha-

tározó korosztály jellemzıit vizsgálom (8. melléklet). Az adatokat megjelenítı ábrák 

pontdiagramok segítségével mutatják be a fiatal és idıs korcsoportok arányát települé-

senként és nemek szerint. Minden pont egy-egy települést jelez, helyzetét a függıleges 

tengely mentén a fiatal (0–14 éves), vízszintes tengely mentén pedig az idıs (60 feletti) 

korosztály aránya adja.  

A gyermekkorú és idıs korú nık arányát tekintve szórt a diagram képe (7. ábra). A 

települések helyzete kisebbik számban a fiatalabb (20% alatt), nagyobb számban az 

idısebb korcsoport (20% fölött) nagyobb arányát mutatja. A néhány település helyzete 

szélsıséges értékeket mutat a fiatalodás vagy az elöregedés irányába. Az Ormánság  
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nyugati részen, a horvát nemzetiségő falvakban különösen magas az idıs korú nık 

aránya (Drávakeresztúr 36%, Felsıszentmárton 34.2% Markóc 33.3%). A fiatalos kor-

összetétel fıként azokon a településeken jellemzı, ahol magas a több gyermekes cigány 

családok aránya (Gilvánfa 39.9%, Adorjás 31.9%, Lúzsok 30.5%, Kisszentmárton 27%, 

Piskó 25%, Sósvertike 25%). 

A férfiak fiatalosabb korszerkezetet mutatnak a fiatalkori férfitöbblet és magasabb 

halandóság okán (8. ábra). A fiatal és idıs férfiak aránya szerint a települések nagyobb 

része egy tömbbe rendezıdik a 10–20%-os idıs korcsoport és a 10–30%-os fiatal kor-

csoport szerint. Ebbıl a tömbbıl válik ki néhány idısödı település (Felsıszentmárton 

27.5%, Drávasztára 26.3%, Markóc 24.1% és Tésenfa 23.3%). Az elöregedı települések 

mindkét nemnél szerepelnek. A fiatalos települések (Gilvánfa 39.6%, Sósvertike 33.3%, 

Kórós 29.6%, Téseny 28.5%, Hirics 27.4%) a férfiak esetében is a fıként cigány 

családok lakta települések. 

A két diagram nem csak a települések közötti szórást mutatja, a települések helyét 

kijelölı adatok mögött a nemek közötti élettartam különbség is megjelenik.  A férfiak 

magasabb halandósága, alacsonyabb várható élettartama az idısebb férfiak kisebb 

arányát eredményezi. A fiatalabb korcsoportban a nagyobb férfi arány a születéskor 

biológiai okoknál fogva nagyobb fiú arányból következik. 

7. ábra 
A gyermekkorú és idıskorú nık aránya az ormánsági településeken, 2001 
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Forrás: KSH Népszámlálási adatok 2001. 
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8. ábra 
 A gyermekkorú és idıskorú férfiak aránya az ormánsági településeken, 2001 
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Forrás: KSH Népszámlálási adatok 2001. 

Öregségi index 

A fiatal és idıs korosztály egymáshoz viszonyított arányának kiszámításából megkapjuk 

a település öregedési indexét (60-x év/0–14 év). Az ezen adatok alapján készült ábra 

jelzi a települések korösszetételi jellemzıinek területi megoszlását (9. ábra). 1 alatt 

minél kisebb a szám, annál inkább fiatalodó a település népessége, 1 fölött minél na-

gyobb a két érték hányadosa, annál inkább öregedı a település. Igen nagy mértékő az el-

öregedés a térség nyugati szélén, a korábban már említett horvát nemzetiségő települé-

seken (Drávakeresztúr, Drávasztára, Felsıszentmárton), a Dráva menti határszélen, és e 

tömbtıl távolabb, Marócsa, Tengeri településeken. A fiatalos korösszetétel a települések 

29%-a jellemzı. Közös jellemzıjük, hogy népességük nagy része sokgyerekes cigány 

népesség (Gilvánfa, Magyarmecske, Sósvertike, Piskó). 

A falvak torz demográfiai szerkezete a kedvezıtlen életkörülmények miatt elván-

dorolt népesség nyomán alakult ki. Az aprófalvak többségét idıskorúak, egyedülállók, 

200 fınél kisebb népességő településeken fıként férfiak, a 100 fınél kisebb 

településeken fıként nık, többszörösen hátrányos helyzetőek lakják. 

Az erısen idısödı korösszetételő települések fıként a térség nyugati részére jellem-

zıek. Határ menti települések, közöttük a horvátok lakta Felsıszentmárton, Drávasztára,  

Drávakeresztúr,  ahol a fiatalok elköltözése, az elöregedés jellemzı. A települések több-

sége fiatalosabb korszerkezető, a bevándorlás, fiatal szülık, sok gyerek vállalása jel-

lemzı, utóbbiak zömében a cigány népesség által nagyobb arányban lakott települések. 

Az idıs korösszetételő népességben általában jelentıs nıtöbblet található (Dráva-

keresztúr, Drávasztrára, Felsıszentmárton, Markóc, Okorág, Szaporca), amíg a fiatalabb 

korösszetételő falvakban gyakran férfitöbbség tapasztalható (Piskó, Sósvertike). 
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9. ábra 
Az ormánsági települések öregségi indexe, 2001 

 
Jelmagyarázat: 1. Adorjás,  2. Baranyahídvég,  3. Besence,  4. Bogádmindszent,  5. Bogdása, 6. Cún, 

7. Csányoszró,  8. Diósviszló,  9. Drávacsehi, 10. Drávacsepely, 11. Drávafok, 12. Drávaiványi, 
13. Drávakeresztúr, 14. Drávapalkonya,  15. Drávapiski, 16. Drávaszabolcs, 17. Drávaszerdahely,  
18. Drávasztára,  19. Felsıszentmárton,  20. Gilvánfa,  21. Gyöngyfa,  22. Hegyszentmárton, 
23. Hirics,  24. Ipacsfa,  25. Kákics,  26. Kórós,  27.  Kémes, 28. Kemse,  29. Királyegyháza, 
30. Kisasszonyfa,  31. Kisszentmárton,  32. Kovácshida, 33. Lúzsok, 34. Magyarmecske,  35. Ma-
gyartelek,  36. Markóc,  37. Marócsa,  38. Márfa,  39. Nagycsány,  40. Okorág,  41. Ózdfalu, 
42. Páprád,  43. Piskó,  44. Rádfalva,  45. Sámod,  46. Sellye,  47. Sósvertike,  48. Sumony, 
49. Szaporca,  50. Tengeri,   51. Tésenfa,   52. Téseny,   53. Vajszló,   54. Vejti,   55. Zaláta. 

Forrás: KSH Népszámlálási adatok 2001. 

Korösszetétel nemek, korcsoportok, települések szerint  

A korfa az ormánsági települések népességének nem- és életkor szerinti megoszlását 

mutatja két évtized különbséggel (10. ábra). A térség társadalmi-gazdasági változásai, 

társadalomszerkezeti különbségei tükrözıdnek az egyes korcsoportok és nemek 

számának változásában, ennél fogva az Ormánság korfája egyedi. Magán viseli a 

megelızı száz év népesedési változásait, az 1860-as évektıl jelentkezı születéssza-

bályozás következtében (már a magyar társadalom egészét jóval megelızıen) az 1930-

as évekre elöregedı, majd az 1980-as évekre megfiatalodó, több gyerek születését 

vállaló társadalom korstruktúráját.  
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1980-as állapot szerint a fiatalkori férfitöbblet után a középiskolás korosztályban 

csökken mindkét nem létszáma. A létszámcsökkenés jelentısebb a lányoknál, akik 

nagyobb arányban végeztek középiskolai tanulmányokat, kollégiumi bennlakással. 

Nagyobb a száma a 20 éves korosztálynak, és jelentısen lecsökken a 25-50 év közötti 

korcsoportok létszáma mindkét nemnél, kis különbséget mutatva hol egyik, hol a másik 

nem javára. 1980-ban nıtöbblet már 45 éves kortól tapasztalható, egészen a legidısebb 

korcsoportig. A lakónépesség között a munkavállaló korosztályokban kicsi a létszám-

különbség a nemek között, vagyis a férfitöbbség a munkavállalással kivonul a telepü-

lések népességébıl. 55 év felett már (a férfiak nagyobb halandósága következtében) 

folyamatosan nagyobb nıtöbblet tapasztalható. A 60–64 éves korcsoport létszámának 

látványosan alacsonyabb száma mind a nıknél, mind a férfiaknál visszavezethetı az 

1950-es évek vége, 1960-as évek eleje nagy arányú elvándorlási hullámára. Ez volt az a 

korcsoport, akik annak idején 40 évesen leginkább érintettek voltak a hogyan tovább 

kérdésben: belépni a termelıszövetkezetbe, vagy elköltözni és új életet kezdeni. A 

korosztály egy része az utóbbit választotta. Az ı gyermekeik is hiányoznak a fiatalabb 

munkaképes korcsoportokból (a máshol munkát vállaló, ideiglenesen vagy végleg 

elköltözıkkel együtt), illetve az unokák a fiatalkorúak közül.  

10. ábra 
Az ormánsági települések lakónépességének megoszlása nemek és korcsoportok 

szerint 1980–2001 
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Forrás: KSH Népszámlálási adatok 2001. 
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A 2001-es népszámlálási adatok szerint, az országos 40 év körüli átlaggal szemben, 

az Ormánságban az elvándorlás következtében az 50-54 éves korosztályig érvényesül a 

férfitöbbség, attól kezdve, számottevıen 60 év felett, a nık aránya növekszik, átalakítva 

nıtöbbségre a fiatalabb korcsoportoknál tapasztalható férfielınyt. Az országos adatok-

kal megegyezıen a nık hosszabb várható életkora nıtöbbletet eredményez, bár ezen 

belül a cigány népesség sajátos népesedési jellemzıi, a nıknél a magasabb gyermek-

szám, a gyakoribb szülés, a férfiaknál a rossz egészségi állapot, a cigányfelnıttek ala-

csonyabb várható élettartamát eredményezi. A legnépesebb korcsoportok mindkét nem-

nél az a negyvenes éveiben járó korosztály, akik az 1980-as népszámlálás idején a 

húszas éveikben jártak. Jellemzıje, hogy akkor a legnépesebb korosztályt alkották az 

Ormánság népességében, és az elmúlt évtizedekben már nem találtak perspektívát az el-

vándorlásban, inkább helyben vagy ingázással vállaltak munkát, vagy munkanél-

küliekké váltak. 

A korfáknak településenként egyedi vonásai vannak. Tükrözik az ormánsági 

társadalmi-gazdasági változásokra reagáló nemek szerinti élet stratégiák következmé-

nyeit, az elvándorlást vagy helyben maradást, a munkavállalási magatartást. A férfiak 

inkább települnek át munkavállalás céljából, mint a nık, vagy éppen ık maradnak 

helyben, a helyi vállalkozási lehetıséget, a családi együttmőködést kihasználva. A tele-

pülési korfák mutatják, hogy egyes települések esetében a helyi népesség demográfiai 

szerkezete olyan mértékben torzult, hogy az már lehetetlenné teszi a gazdasági meg-

újulást segítı innovációk létrehozását. A népességszámuk, nemzetiségi összetételük, 

vagy térségi szerepkörük alapján kiválasztott települések demográfiai helyzetének  

áttekintése igazolja, hogy ezekben a falvakban más-más típusú településfejlesztési 

stratégiákat kell kiválasztani. 

Tengeri 

A törpe falu Tengeri 2001-ben 61 fıs lakónépességével a legkisebb ormánsági és 

egyben Baranya megyei település volt, állandó népességével 2006-ban is a legkisebbek 

közé tartozott (73 fı). Népességének nemek és korcsoportok szerinti jellemzıi egész-

ségtelen arányokról árulkodnak (11. ábra). Hiányzik két korosztálynyi gyermekkorú né-

pesség, egy korcsoport fiatal felnıtt nı és férfi, akik a szülık lehetnének, egy korcsoport 

nı, egy másik korcsoport féri. A legidısebb korcsoportok mindkét nemnél hiányoznak. 

A munkaképes korosztályok között is szélsıséges megoszlások jellemzık. 
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11. ábra 
Tengeri lakónépességének megoszlása nem és korcsoport szerint 2001 
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Forrás: KSH Népszámlálási adatok 2001. 

Sósvertike 

A 219 fıs Sósvertike népességének jellemzıi is „rendezetlen” képet mutatnak (12. 

ábra). A kiskorú népesség férfi többlete meghaladja az általános népesedési jellemzıket 

(27 lány – 37 fiú), azonban a fiatal korcsoportok népességszáma egyre csökkenı 

tendenciát mutat. Már a 30 évesektıl nıtöbblet tapasztalható, a tendenciát azonban 

megbontják szélsıséges esetek, egy-egy korcsoportnál pl. nincs nıi népesség.  

A település demográfiai jellemzıi a többségében cigány népesség jellemzıit is 

mutatja: a gyermekkorúak magas aránya erıs fiú többséggel, az idıs korcsoportokban 

nıtöbbség. 

Gilvánfa 

A következı diagram egy fiatalos korszerkezető, teljes egészében cigányok lakta 

település népesség összetételét mutatja (13. ábra). Gilvánfa megélhetési, etnikai 

problémái miatt országosan is ismertté vált. Népességének jellemzıit vizsgálva meg-

figyelhetı a fiatal korosztályok felfutása, az idısebb korcsoportok kis aránya, az 

alacsonyabb élettartam. Idısebb korban a nıi népesség ormánsági, megyei és országos 

átlaghoz viszonyított alacsony aránya feltőnı. A falu összes népességének fele 25 év 

alatti, ezen belül a nıi népesség fele 20 év alatti.  
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12. ábra 
Sósvertike lakónépességének megoszlása nem és korcsoport szerint 
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Forrás: KSH Népszámlálási adatok 2001. 

13. ábra 
 Gilvánfa lakónépességének megoszlása nem és korcsoport szerint, 2001 
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Forrás: KSH népszámlálási adatok 2001. 

Felsıszentmárton 

Az elöregedı falvak népességének jellemzıire egy példa Felsıszentmárton, az ezer 

fıt meghaladó népességével helyi viszonylatban nagyobb településnek számító horvát 

nemzetiségő falu (14. ábra). Nem tartozik a „történelmi-néprajzi” Ormánság 

területéhez. Fiatal korcsoportjaiban férfi többlet látható. A továbbtanulás miatt, lakó-

népességrıl lévén szó, a 15–25 éves korcsoportok alacsony mind a nık mind a férfiak 

népességszáma. A középkorúak száma, és azon belül a nemek szerinti megoszlás 
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„rendezetlen”, az elvándorlás, bevándorlás nyomát jelzi. A 35–39 éves korcsoporttól a 

legidısebb népességig nıtöbblet látható, kivéve két korcsoportot, ahol felcserélıdik az 

arány, és nagy különbséggel férfi többlet tapasztalható. Az idıskorúaknál jelentkezik a 

nagyobb arányú nıtöbblet, vagyis sok az idıs, egyedül élı nı. Az ı arányukhoz mérten 

alacsony a (nıtöbbletet mutató) kisgyerekkorúak és kisiskolások aránya. A nıi 

népességnek több mint fele 50 éves és idısebb korú. Az ı sorsuk, szociális ellátásuk 

segítése a település számára nagy körültekintést igényel.  

14. ábra 
Felsıszentmárton lakónépességének megoszlása nem és korcsoport szerint 2001 

0

10

20

30

40

50

60

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-X

korcsoport

fı

férfi

nı

 
Forrás: KSH Népszámlálási adatok 2001. 

Sellye 

Sellye város népességénél nemek és korcsoportok szerinti összetétele a kistele-

pülésekhez képest kevésbé mutat szélsıségeket, de csak részben hasonlít a magyar né-

pesség átlagos jellemzıihez (15. ábra). A születendı gyerekek és a gyermekkorúak 

közötti férfi többlet illetve az idıs korcsoportok közötti nıtöbblet az országoshoz 

hasonló jellegő. Azonban már 25 éves kortól jelentkezik a nı többlet, a 40-44 évesek 

kivételével. A fiatal korosztályok között jelentkezı kiugróan magas férfi arány a kollé-

giumban lakó középiskolások száma miatt jelentkezik. A sellyei mezıgazdasági szakkö-

zépiskolába és szakképzıbe fıként fiúk járnak. 

A települések sorából kiragadott példák is igazolják, hogy az Ormánság települései-

nek népessége kor és nem szerint sokféle összetételő, egyedi vonásokkal. Tükörképe 

azoknak a folyamatoknak, amelyek az elmúlt évtizedekben, gyökereiben már az elmúlt 

száz évben megindultak. A folyamatokra adott egyéni, családi válaszlépések eredmé-

nye, melyekhez kapcsolódó motivációkban a nemek közötti viszonynak, nı-férfi, szülı-
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gyerek-testvér-fiú-lány kapcsolatnak, legalább annyi szerepe van, mint az életkor, az 

etnikai kapcsolat, vagy az egyén gazdasági helyzete. 

15. ábra 
 Sellye lakónépességének megoszlása nem és korcsoport szerint 2001. 
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Forrás: KSH Népszámlálási adatok 2001. 

4.3. A családok-háztartások jellemzıi 

A társadalmi feltételek megváltozása magával vonja a családi viszonyok változását. Az 

elmúlt évtizedek során a népesség számának csökkenésével a térségben csökkent a ház-

tartások és a családok száma (9. melléklet). Az adatok mögött azonban település típusok 

szerint eltérı folyamatok figyelhetık meg. 

A háztartások száma a községekben csökkent, ezzel párhuzamosan a nagyobb tele-

püléseken nıtt (16. ábra). A változás részben magyarázható a kisebb népességő telepü-

lésekrıl a nagyobb településre költözéssel, a térségbıl való elköltözéssel, részben a 

családalapítási, önálló háztartás vezetési hajlandóság csökkenésével.  

A családok számában nagyobb mértékő volt a csökkenés, a folyamat fıként az 1970 

és 1990 között eltelt húsz év adataiban figyelhetı meg (17. ábra). Az idıszak végére 

több mint 1500 családdal lett kevesebb a térségben. Ez volt az Ormánság életében az az 

idıszak, amikor aki még akart, és megtehette, az elment. A termelıszövetkezetek 

összevonása, a közigazgatás és az oktatás körzetesítése még egy utolsó lökést adott az 
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elvándorláshoz. Az egyénileg vagy családosan elköltözık egy része a központi települé-

sekre, Sellyére és Vajszlóra költözött. Ezeken a településeken folyamatosan nıtt a 

háztartások száma, kisebb mértékben a családok száma. 

16. ábra  
A háztartások számának változása az Ormánság településein 1970–2001 
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Forrás: Népszámlálás. 1970–2001. KSH.  

17. ábra 
A családok számának változása az Ormánság településein 1970–2001 
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Forrás: Népszámlálás. 1970–2001. KSH. 

A családok, háztartások számának változása összefügg a népesség családi állapot 

szerinti megoszlásának változásával (18. ábra. 10. melléklet). 

Az Ormánság településein országos tendenciának megfelelıen, de annál kisebb 

mértékben nıtt a nıtlenek, hajadonok aránya, ezzel együtt csökkent, de az országoshoz 

képest még mindig kisebb mértékben a házasok aránya. Minden második 15 éves és 
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idısebb ormánsági nı és férfi házas. Az elváltak aránya, jelentıs növekedés mellett is 

kiegyenlített a két nem között. Az özvegyek között korábban is és az ezredfordulón is a 

nık voltak többségben, arányuk jóval nagyobb a nık között, mint a férfiak között 

tekintettel arra, hogy az özvegyek jellemzıen inkább az idısebb korosztályokban 

vannak, és ott a nık aránya jóval nagyobb.  

18. ábra 
Az ormánsági nık és férfiak családi állapot szerint a 15 éves és idısebb népesség 

százalékában, 1970-2001 
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Forrás: Népszámlálás. 1970–2001. KSH. 

Egy 1960-as években végzett vizsgálat szerint az Ormánságba vándorolt házas nık, 

a falvakba beköltözött, korábban cselédként szolgált családok termékenysége 1949 óta 

magasabb, mint a régi ormánsági lakosú nıké. A bevándorolt nık átlagos gyermek-

száma 18-cal több volt. Ennek oka a négy – és többgyermekes nıknek lényegesen 

magasabb aránya, aminek ellentéteként a régi lakosú ormánsági házas nık között több 

volt az egy-, két-, háromgyerekes (KLINGER A.– MIKES G. 1963.). Az elmúlt évtizedek 

gyermekvállalási folyamatában a két gyerekes anyák szerepe vált meghatározóvá, 

hasonlóan az országos átlaghoz (19. ábra). 

Az Ormánság tájtörténetében meghatározó egyke kérdés okán különösen tanulságos 

a jelenlegi gyermekvállalási magatartás tanulmányozása. A múlt szokásrendje még érez-

tetni látszik hatását. Az egy gyerekes vagy gyermek nélküli házas nık aránya ugyan 

csökkent az elmúlt évtizedekben, de még mindig magasabb a megyei átlaghoz képest. A 

csökkenı tendenciában nagy szerepe van a gyermeket vállaló és a munkaerıpiacra 

visszatérni kívánó nık tapasztalható nehézségeinek: egyrészt nem szívesen látják azokat 

a fiatal nıket, akiknek gyermekük van, romlik az esély, ha kettı, esetleg három gyereke 

van. Másrészt pedig – és ez az aprófalvas Ormánság egyik nagy hátránya – nem megfe-
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lelıen rugalmasak és csak korlátozottan elérhetık azok a szolgáltatások, melyek biztosí-

tanák a munkavállaláshoz szükséges feltételeket. 

19. ábra 
 A 15 éves és idısebb házas nık az élve született gyermekek száma szerint 

az Ormánságban, 1970–2001 
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Forrás: Népszámlálás. Baranya megye. 1970–1980–1990–2001. KSH. 

A térségben emelkedett a 3 gyerekes anyák aránya (az országos tendenciával ellen-

tétesen), csökkent a négy és több gyermeket vállaló anyák aránya, ez azonban még így 

is kétszerese a megyei átlagnak. A több gyerekes anyák és családok jellemzıen a betele-

pült cigány népességhez tartoznak (11. melléklet). 

A legutóbbi népszámlálás adatai lehetıséget adnak arra, hogy a településtípuson-

ként is vizsgáljuk a házas nık gyermekvállalási szokásait, különös tekintettel a népesség 

nagy részét jelentı községek esetében (4. táblázat). 

4. táblázat 
A 15 éves és idısebb házas nık az élve született gyermekek száma szerint 

Baranya megyében és az Ormánságban, 2001, % 

Gyermekszám Baranya 
megye 

Város Község Sellye Ormánság 
községei 

Ormánság 

0 6,4 7,3 4,9 5,3 5,2 5,2 

1 26,0 29,2 21,1 24,1 20,2 20,8 

2 51,0 50,1 52,3 55,5 47,7 49,0 

3 12,3 10,4 15,2 12,0 17,1 16,3 

4-x 4,3 3,0 6,5 3,1 9,8 8,7 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: Népszámlálás. Baranya megye. 1970–1980–1990–2001. KSH. 
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A gyermekvállalási szokások megváltozása a város–falu viszonylatban is különb-

ségeket mutat. Az Ormánságra jellemzı adatok elsısorban a községek adatai alapján 

formálódnak. Ezeken a településeken jellemzı a nagyobb számú gyermek vállalása. A 

falun élı nık egynegyede három vagy több gyereket vállal. Sellye házas nıi többségé-

ben két gyermeket vállalnak, itt az ormánsági átlagnál alacsonyabb a három és több 

gyermeket vállalók aránya, de más baranyai városokhoz képest magasabb a két és 

három gyermekes anyák aránya. A város jellemzıi inkább közelítenek a községi 

adatokhoz, mint a városi arányokhoz. 

A megszületett gyermekek egyre nagyobb hányada cigány származású. A nık 

számára a fiatalon anyává válás elfogadott és megbecsült helyzetet jelent a cigány csalá-

dokban. Az anyasággal járó pénzbeli támogatás pedig az olyan családokban, ahol 

hosszú ideje nincs kereset, szerény, de biztos jövedelemforrásnak számít. Tekintettel 

arra, hogy a cigány népességrıl nincsenek adataink, egy régebbi kutatás összehasonlító 

adatsorát tudom csak felhasználni (5. táblázat). 

Elemzésemben az ormánsági házas nık gyermekvállalási adatait használtam fel, 

mert ezek a népszámlálási győjtésbıl származó adatok adtak lehetıséget az idıbeni és 

települési szintő feldolgozásra. Nem elhanyagolható azonban az a tény sem, hogy egyre 

több gyerek születik házasságon kívül. 

5. táblázat 
 1000 megfelelı korú nıre jutó élve születések száma a cigányok és az össznépesség 

körében, 1990–1993, fı 

Korcsoport, év  

15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–49 

Össznépesség       

1993 34,0 123,2 112,3 48,1 16,1 1,9 

Romák       

1990–1993 137,0 217,8 141,6 98,4 51,9 10,4 

Forrás: Janky B. 1999. p. 226. 
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4.4. Az iskolázottság nemek szerinti jellemzıi 

Az iskolai végzettség, a szakképzettség, a társadalmi rétegzıdéssel kapcsolatos hazai 

kutatások eredményei szerint, döntıen meghatározza az egyének munkaerı-piaci 

helyzetét, érdekérvényesítési képességét, életmódját, a társadalomban elfoglalt helyét 

(HRUBOS I. 1994), a családi döntésekben és a munkamegosztásban való részvételét 

(TIMÁR J. 1993). A térség 7 éves és annál idısebb népesség legmagasabb iskolai vég-

zettsége nemek szerinti megoszlásban azt mutatja, hogy a nık kedvezıbb helyzetben 

vannak a férfiakhoz képest (20. ábra). Az általános iskolai végzettséggel nem rendelke-

zık között azonban nagyobb a nık aránya. A nık egynegyede a 8. osztályt sem végezte 

el. Az ormánsági népességen belül a középfokú végzettségőek aránya a nıknél és 

férfiaknál egyaránt fele a Baranya megyei átlagnak, a felsıfokú végzettségőek aránya 

csak negyede a megyei átlagnak (6. táblázat). A nık és férfiak harmadának (a nıknél 

inkább jellemzıen) legmagasabb iskolai végzettsége a 8 általános iskolai osztály. 

Az elvégzett nyolc általános iskolai osztály a nagyobb népességő településeken a 

nıknél nagyobb arányú, a 400 fınél kisebb népességő településeken már nem érvénye-

sül ez az arány. A 100 fınél kisebb népességő településeken a népesség nagyobb részé-

nek legmagasabb iskolai végzettsége a 8 általános iskolai osztály. Ebben a település-

méretben a nık iskolázottabbak, bár a diplomások között több a férfi. Az 500 fınél 

nagyobb népességő településeken az érettségizettek között a nık, más középfokú 

végzettségőek között a férfiak vannak többségben. A diplomások nemek szerinti aránya 

és a településnagyság között nincs egyértelmő megfelelés, nem érvényesül a település-

hierarchia egyik nem elınyére sem.  

20. ábra 
 Az Ormánsági települések 7 éves és idısebb népességének megoszlása befejezett 

iskolai végzettség, és nemek szerint, 2001 
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Forrás: Népszámlálási adatok, 2001. KSH. 
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6. táblázat 
 Az Ormánság 7 éves és idısebb népessége legmagasabb iskolai végzettsége 

a település nagysága szerint, 2001, % 

Általános iskola Középiskola Egyetem, fıiskola stb. 

elsı évfo-
lyamát sem 
végezte el 

1–7. 
évfolyam 

8. évfolyam érettségi 
nélkül 

érettségivel oklevél 
nélkül 

oklevéllel 

Település-
típus lakó-
népesség 
alapján 

férfi nı férfi nı férfi nı férfi nı férfi nı férfi nı férfi nı 

1101–1100 3.8 2.1 18.8 25.5 41.4 45.4 27.1 15.6 6.0 9.2 0.0 0.7 3.0 1.4 

1101–1200 2.9 5.4 23.6 37.3 45.9 42.0 22.1 9.6 4.4 5.0 0.5 0.5 0.7 0.2 

1201–1300 3.7 4.1 23.9 30.5 39.0 45.3 26.9 11.5 5.6 7.6 0.1 0.2 0.8 0.8 

1301–1400 4.3 5.2 26.6 36.4 41.0 39.4 22.5 12.3 4.1 5.3 0.5 0.1 1.0 1.1 

1401–1500 1.7 3.7 24.1 32.7 36.7 38.8 28.5 17.4 6.8 5.6 0.1 0.6 2.1 1.2 

1501–1700 1.7 1.2 18.1 23.8 30.4 38.7 34.2 16.1 12.0 15.7 0.8 0.8 2.7 3.9 

1701–1000 2.9 2.2 17.7 20.2 32.4 41.3 34.7 18.0 9.1 13.2 0.4 0.6 2.8 2.6 

1001–2000 1.5 2.0 20.4 28.7 29.9 36.8 33.0 14.9 11.2 13.3 0.5 0.5 3.4 3.7 

2000– 1.5 1.4 14.5 21.6 28.1 33.6 33.4 15.9 15.5 20.5 0.9 1.3 6.2 5.8 

Ormánság 2.6 3.0 21.1 28.6 35.0 39.9 29.6 14.4 8.7 11.1 0.4 0.6 2.6 2.5 

Baranya 
megye 

1.8 1.8 15.5 19.9 25.4 30.1 29.1 16.7 16.7 20.4 2.6 2.9 8.9 8.2 

Forrás: Népszámlálási adatok 2001 KSH. 

Az iskolai végzettség a házastársak, élettársak kapcsolatában is fontos tényezı, 

meghatározza a munkavállalás körét, a jövedelemszerzés mértékét. Az országos helyzet 

szerint a házastársak esetében leggyakoribb az érettségizett nı-szakmunkás férfi párkap-

csolat. 

Felsıfokú végzettséggel rendelkezık között a férfiak aránya nagyobb. Ahol 

azonban óvoda és/vagy általános iskola mőködik, általában nagyobb a nıi diplomások 

aránya (Drávafok, Csányoszró, Felsıszentmárton, Magyarmecske). A foglalkoztatott, és 

nagyrészt helyben lakó pedagógusok többsége nı. A 300 fınél kisebb népességő 

települések között egy településen mőködik csak óvoda, egyikben sincs általános iskola, 

így ezeken a településeken a legkisebb a diplomások aránya, esetenként egy-két fı. 

Minden második településen a férfidiplomások vannak többségben. A települések közel 

negyedében (22%) az adatfelvétel idıpontjában senki sem rendelkezett diplomával (21. 

ábra). A diplomások hiányára jellemzı, hogy több település egyetemista korú fiataljait 

ösztöndíjjal támogatja, egyrészt hogy segítse a tanulmányai elvégzésében, másrészt 

pedig, hogy a megszerzett diplomával maradásra ösztönözze ıket. Adorjás település 

hírül is adta ország-világnak, hogy önkormányzata a település egyetlen egyetemi 

hallgatójának 5000 Ft-os Bursa Hungarica ösztöndíjat szavazott meg. 
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21. ábra 
 Diplomás nık és férfiak aránya településenként, 2001 

 
Jelmagyarázat: 1. Adorjás,  2. Baranyahídvég,  3. Besence,  4. Bogádmindszent,  5. Bogdása, 6. Cún, 

7. Csányoszró,  8. Diósviszló,  9. Drávacsehi, 10. Drávacsepely, 11. Drávafok, 12. Drávaiványi, 
13. Drávakeresztúr, 14. Drávapalkonya,  15. Drávapiski, 16. Drávaszabolcs, 17. Drávaszerdahely,  
18. Drávasztára,  19. Felsıszentmárton,  20. Gilvánfa,  21. Gyöngyfa,  22. Hegyszentmárton, 
23. Hirics,  24. Ipacsfa,  25. Kákics,  26. Kórós,  27.  Kémes, 28. Kemse,  29. Királyegyháza, 
30. Kisasszonyfa,  31. Kisszentmárton,  32. Kovácshida, 33. Lúzsok, 34. Magyarmecske,  35. Ma-
gyartelek,  36. Markóc,  37. Marócsa,  38. Márfa,  39. Nagycsány,  40. Okorág,  41. Ózdfalu, 
42. Páprád,  43. Piskó,  44. Rádfalva,  45. Sámod,  46. Sellye,  47. Sósvertike,  48. Sumony, 
49. Szaporca,  50. Tengeri,   51. Tésenfa,   52. Téseny,   53. Vajszló,   54. Vejti,   55. Zaláta. 

Forrás: KSH Népszámlálási adatok 2001. 

A hátrányos helyzető régió továbbtanulási stratégiáiról készített tanulmány szerint a 

térség egyetlen középiskolája iránt, mely a mezıgazdasági szakmák képzésével lehetı-

séget biztosítana a helyi munkavállalásra, vállalkozásra, a környékbeli fiatalok részérıl 

csekély az érdeklıdés. „A sellyei fiatalok közül jóformán senki sem jelentkezik ide, a 

vidékiek közül is csak kis számban választják ezt az iskolát” (PÉNTEK E. 2000. p. 39.). 

A sellyei általános iskolából kikerülı fiatalok a kisebb presztízső gimnáziumokat vagy 

középiskolákat választják, és a szakképzésre jelentkezık között is kevesen vannak, akik 

a mezıgazdasági szakmákban szeretnének továbbtanulni. A kutatás során készített 

interjúkból feltárt ellentmondás – a szülık gyermekük számára a fontosnak tartják a 

magasabb képzettséget, hogy ezzel a nagyobb városokban tudjanak munkát vállalni, 

eközben a település elöregedését fontos megoldandó problémának tartják – az egész 
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Ormánság felemelkedésének a gátját is jelzi. A helyi társadalmat alkotó népesség sem 

bízik önmagában, nem látja saját felelısségét, lehetıségeit a problémák megoldásában.  

A pályaválasztás, a megszerzett iskolai végzettség és a helyi települési környezet 

szoros kapcsolatában a lányok elhelyezkedése különösen sok nehézséget rejt magában. 

A gimnáziumokban, középiskolákban végzett lányok a környéken a hagyományos nıi 

foglalkozásokban tudnak elhelyezkedni: adminisztráció, egészségügy, kereskedelem, e 

téren is erısen korlátozott számban. A mezıgazdasági középiskola által kínált szakmák 

fıként a hagyományosan férfiasnak tartott munkakörökre készítenek fel (növényter-

mesztı gépész, vadgazda szakma, érettségi és technikusi minısítés egyaránt). Az 

iskolában  az utóbbi években új, más munkakörökben használható képzést is beindítot-

tak, ami a fiúknak-lányoknak egyaránt ad jó alapot a helyben elhelyezkedésre: falusi 

vendéglátó, gépíró-szövegszerkesztı, informatikus. 

5. A PARASZTI/FALUSI TÁRSADALOM FELBOMLÁSA, 
A NİI FOGLALKOZTATÁS ÁTALAKULÁSA 

A nıi munkavállalás nem egyszerően a helyi munkaerıpiac függvénye, erısen 

meghatározott a nemek kapcsolata, a nıknek a családban betöltött szerepe által is. „A 

fizetett munka, a háztartás és közösségi élet együttes érvényesülése egy olyan készlet, 

ami az egyén életének bármely ciklusában, életstílusában, a háztartás és a közösségi lét 

szervezésében állandóan jelen van, a nemi identitás által reflektálódik és benne a nemi 

identitás újra termelıdik” (L ITTLE  J. 2002 p. 113.).  

1945 után a falvakban (és kisvárosokban) élı családok többségénél a férj keresete 

volt a fı jövedelem, emellett azonban jelentıs volt a ház körüli állattartás, zöldségter-

mesztés. Ennek a munkának a jelentıs részét a „háztartásbeli” vagy „kisegítı családtag” 

státusú nı végezte, aki ily módon a háztartás vezetése, a gyermeknevelés és gondozás 

mellett végzett produktív termelı tevékenységet. Ezek a tevékenységek jól összeegyez-

tethetıek voltak, hiszen a helyszín az otthon volt, az elvégzése nem volt különösebben 

idıhöz kötött. 

Az államszocializmus idıszakában az aktív keresı nık aránya 1960-ban már 

meghaladta a 60%-ot, és az 1970-es évekre szinte teljessé vált a munkaképes korú nık 

foglalkoztatása. Ferge Zsuzsa a nık nagyarányú munkavállalásának okaiként a szimbo-

likus erıszak, a munkaerıhiány, a két kereset szükségességét, a politikai kontroll 

szerepét emelte ki, melyhez hozzájárult segítı háttérként az államilag támogatott szol-

gáltatások sora: az intézményesített gyermekgondozás, munkahelyi, iskolai étkeztetés, 
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nagyobb településen az éttermek, a mosás-vasalás szolgáltatásai. Ezzel együtt a beveze-

tett szociálpolitikai intézkedések: 1967-tıl a  Gyes, késıbb Gyed, mely egyben az anya 

otthonmaradását ösztönzı szociális ellátásként egyszerre jelentette a család szerepének 

idealizálását és a politikai kontrollt. A nıi munkavállalás kedvezı hatásaiként említi, 

hogy hozzájárult a család jólétéhez és csökkentette a nık alávetett helyzetét. A 

munkában, az oktatásban, politikai szférában egyenlınek érezhették magukat. A magán-

szférában azonban, a partnerkapcsolatokban, a családban, a közéletben a férfi-nıi szere-

pek alakításának hagyományos módja nagyjából változatlan maradt (FERGE ZS.1999). 

5.2. Munkamegosztás a hagyományos parasztcsaládban 

A 19–20. sz. fordulója táján még a család, a háztartás gazdasági egységet képezett, 

melynek mőködése a patriarchális munkamegosztáson alapult. Ebben az idıben a nık 

csak közvetve a család férfi tagjain keresztül (férj, apa), illetve személyi szolgálatban 

álló háztartási alkalmazottként (cseléd) kapcsolódott be a társadalmi munkamegosztásba 

(MOLNÁRNÉ V. J. 1979).  

A tulajdonnal rendelkezı paraszt család egyben termelıi közösség is volt, hiszen a 

háztartás és a gazdaság egybe esett. Ebben a munkarendben mindkét nem egyenrangú, 

de más-más jellegő tevékenységet végzett (JUHÁSZ P. 1999). A munkát a családon belül 

kellett elvégezni, amelynek gazdasági sikere az egész család teljesítményétıl függött, 

minden családtag érdeke volt. A gazdasági tevékenység, a termelés biztosította a 

környezı társadalom megbecsülését is. Ebben a családi termelési típusban a nı szintén 

részt vett a termelésben, a termelés és a családi szervezet egybeesése megkövetelte a 

munkamegosztást, a családi szerepek, a döntések nemek szerint hierarchizált rendjének 

kialakulását. (CSURGÓ B. 2005). „A családi és termelési szervezet egybeesésébıl követ-

kezett  a családon belüli munka- és teljesítmény orientáció, ami megszabta a nemek és 

generációk közötti munkamegosztást éppen úgy, mint a nemek és generációk közötti 

hatalmi viszonyokat” (H. SAS J. 1976). 

A paraszti társadalom struktúrájának alapvonása volt a nemek elkülönült, aszimmet-

rikus és hierarchikus kapcsolata, a kulturális megkülönböztetés és elkülönülés követ-

keztében a két nem szinte külön szférában mozgott. A nı a családban, illetve házban, 

házkörül tevékenykedett, míg a férfi a külsı, a közösség és a termelés világában. A 

családi mezıgazdálkodás hagyománya szerint mindkét nem egyenrangú de más-más 

jellegő tevékenységet végzett. A munkamegosztás mindenki számára áttekinthetı volt, a 

család minden tagja érdekelt volt az eredményes gazdálkodásban. A gépesítés a kis 

birtokméret és a sok kétkezi munkás létszám mellett nem volt jellemzı. 
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A parasztcsalád együttélésének tartalmát tehát alapvetıen a tulajdon kisárutermelıi 

formája határozta meg, ahol a termelés és családi szervezet egybeesett. Ez alakította a 

családtagok egymáshoz való viszonyát, lehetıségeit, és határozta meg az egyes 

családtagok részvételének jellegét. 

1920 és 1949 között lassan változott a nı-férfi munkavégzés. Az aktív keresı 

nıknek 20–30%-a vett részt közvetlenül a társadalmilag szervezett munkában, ezzel a 

társadalmi helyzetét meghatározó foglalkozásra és önálló jövedelemre tett szert. 

5.3. Termelıszövetkezeti munka nemi szegregációja 

Az államszocializmusban nagy változáson ment keresztül a nıknek a társadalmi munka-

megosztásban betöltött szerepe. Elszakadás a hagyományos munkától, és fokozatos be-

illeszkedés a modern munkaszervezetbe. A nık rendszeres munkával, önálló jövedelem-

mel növekvı arányban váltak résztvevıjévé a társadalmilag szervezett munkának. A 

falvakban (és kisvárosokban) élı családok többségénél a férj keresete volt a fı 

jövedelem, emellett azonban jelentıs volt a ház körüli állattartás, zöldségtermesztés. 

Ennek a munkának a jelentıs részét a „háztartásbeli” vagy „kisegítı családtag” státusú 

nı végezte, aki ily módon a háztartás vezetése, a gyermeknevelés és gondozás mellett 

végzett produktív termelı tevékenységet. Ezek a tennivalók jól összeegyeztethetıek 

voltak, hiszen a helyszín az otthon volt, az elvégzése nem volt különösebben idıhöz 

kötött. 

A termelıszövetkezetek kialakulásának kezdeti idıszakában a munka szervezése a 

valamikori paraszti gazdálkodás és az uradalmi gazdálkodás munkakultúrájából állt 

össze, rang és nemek szerint differenciáltan. A kétfajta munkakultúra megjelenési 

formáit és nemek szerinti szegregációját Asztalos-Morell Ildikó elemezte (ASZTALOS-

MORELL I. 1997) (7. táblázat). Következtetései szerint a férfiak, akik a szövetkezeti 

tagság többségét adták, jellemzıen az állatgondozás, szállítás (lovaskocsi, majd traktor-

vezetés) munkáját végezték, a növénytermesztésben is az állatokkal, gépekkel végez-

hetı munkát látták el. Ez a munka a paraszti gazdálkodásban is magasabb rangú 

munkavégzésnek számított, és egész évre biztosított elfoglaltságot. A nık, akik 

jellemzıen kisegítı családtagként kapcsolódtak a szövetkezeti munkába, elsısorban a 

növénytermesztés kézi munkát igénylı, inkább szezonális jellegő, szakértelmet nem 

igénylı feladatokat látták el, hasonlóan a valamikori uradalmi napszámos munkához. A 

nık segítı családtag helyzete a termelıszövetkezetek mőködésének évtizedei alatt nem 

változott.  
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7. táblázat 
A nık aránya a mezıgazdasági szövetkezetekben a különbözı mezıgazdasági 

foglalkozási csoportokban Magyarországon, 1960–1990 

 1960 1970 1970 1990 

Növénytermesztés 45,0 61,8 66,3 49,2 

Állattartás 9,9 22,0 39,8 31,3 

Erdészet 27,5 30,5 22,6 21,7 

Traktorvezetı – 0,2 0,2 0,4 

Fogatos 0,2 0,2 0,3 0,5 

Összes mezıgazdasági fizikai 39,1 44,7 44,4 27,6 

Forrás: Asztalos-Morell I. 1997 

A szövetkezei munka késıbbi idıszakában, a mezıgazdaság gépesítése, moderni-

zációja következtében egyre kevesebb munkaerıre volt szükség (8. táblázat). A 

technikai, munkaszervezési fejlesztések elsısorban a férfiak szövetkezeti pozícióit erı-

sítették. A nık helyzete több irányban is megváltozott. Egyrészt a munkaigényes 

szántóföldi és kertészeti növénytermesztés egy része a háztáji mővelésbe került át, más-

részt a mezıgazdasági termelıszövetkezetek tevékenységében megjelentek az 1970-es 

évektıl az ipari jellegő kisebb üzemek, melyek elsısorban az olcsó nıi betanított 

munkaerınek adtak munkalehetıséget. Ezzel országosan megnıtt a nem mezıgazdasági 

foglalkozású nık aránya a fizikai állományban lévı nık között. A harmadik változás a 

modernizálódó termelıszövetkezetek növekvı adminisztrációs feladataihoz kapcso-

lódik.  Az adminisztrációs tevékenységet, mely a szövetkezei munka szervezésének leg-

alacsonyabb fokát jelenti, zömében középfokú végzettségő nık végezték. Az al-

kalmazotti állományban dolgozó nık fıként adminisztratív munkát végeztek. A közép-

szintő, de különösen a felsı vezetésben kevés nı volt. 

8. táblázat 
A nık aránya a mezıgazdasági termelıszövetkezetek különbözı állományú 

dolgozói között Magyarországon, 1960–1990, % 

Állománycsoport 1960 1970 1980 1990 

Tag 29,1 32,9 30,3 30,8 

Segítı családtag 57,9 93,9 97,7 86,6 

Alkalmazott 20,4 28,8 28,5 31,7 

Összesen 27,9 37,1 34,2 31,4 

Forrás: Asztalos-Morell I. 1997. 
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A mezıgazdasági termelıszövetkezetekben dolgozó nık nagyrészt betanított és 

segédmunkásként dolgoztak (9. táblázat). A szellemi munkát végzık aránya jelentısen 

növekedett, azonban nem a vezetı, irányító pozíciókban, hanem az adminisztrációs 

munkakörökben. 

9. táblázat 
A nık aránya a mezıgazdasági szövetkezetek különbözı foglalkozási 

csoportjaiban Magyarországon 1960–1990% 

 1960 1970 1980 1990 

Szakképzett 3,9 5,2 4,7 6,9 

Betanított 23,7 32,1 41,4 44,9 

Segédmunkás 31,4 42,0 35,0 32,5 

Összes fizikai 38,6 39,0 35,7 28,0 

Szellemi 22,6 32,4 39,2 46,2 

Összes szövetkezeti 38,2 38,5 36,1 32,2 

Forrás: Asztalos-Morell I. 1997. 

A falusi, legfeljebb 6–7. osztályt végzett asszonyok számára a választási lehetıség 

ebben a gazdaságtörténelmi idıszakban kettıs:  

− vagy fizetett munkát vállal a családon kívül, de nincs elég iskolázottsága 

hozzá, ezért csak a szakértelmet nem kívánó, alacsony bérezéső munkát tudja 

elvállalni, utazással, mert helyben nincs ipar, és közben továbbra is megmarad 

a rá háruló családi munka,  

− vagy lemond a nagyobb függetlenséget, önállóságot jelentı fizetett munkáról, 

mert ameddig tisztes jövedelem származik pénzben, vagy a család ellátását 

biztosító alapanyagban a háztájiból, vagy a tsz-be bedolgozásból, addig 

nagyobb szükség van a nı munkájára otthon. 

Abban a családtípusban, ahol a férj vállal fizetett munkát a családon kívül, a feleség 

marad a háztartásban, „az anyagi-gazdasági helyzet, a külsı kényszer ily módon 

mintegy támogatja és erısíti a hagyományosan kialakult családi értékrendszert is- a 

házastársak családban elfoglalt helyét, a családi élet fı tartalmát illetıen (H. SAS J. 

1976) 

A termelıszövetkezeti tagok háztartásai társadalmi réteghez tartozás szerint vegyes 

összetételőek: a termelıszövetkezeti háztartásoknak (vagyis azoknak, amelyekben 

legalább egy mezıgazdasági termelıszövetkezeti tag van) közel felében más társadalmi 

kategóriához, legtöbbször a munkássághoz tartozó aktív keresı is él. 
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5.4. Nemek szerinti munkamegosztás a háztáji és kisegítı 
gazdaságokban 

 „A kollektivizálással államosították a termıföldet, megszakították a termelés korábban 

kialakult láncolatát, ám az adott feltételek között a szövetkezetek képtelenek voltak a 

megélhetéshez szükséges jövedelmet megteremteni tagjaik számára. Ezért biztosítani 

kellett a háztáji földet, aminek a segítségével párhuzamosan erısödött a háztáji 

gazdaságok árutermelı szerepe. A hatvanas évek elsı felében a mezıgazdasági 

szövetkezetek tagjainak éves jövedelmében a háztájiból származó jövedelem rendre 

magasabb volt a közösben megszerzettnél” (VALUCH T. 2001. p. 113.). A háztáji és 

kisegítı gazdaságok a mezıgazdasági területekbıl elfoglalt résznél lényegesen nagyobb 

arányban járultak hozzá az ország mezıgazdasági termeléséhez (a mezıgazdasági 

területeknek 14 százaléka volt a kisüzemi gazdaságok használatában). 

A szövetkezetek tagjai a háztájiban termelték meg az önfenntartásukhoz szükséges 

élelmiszerek nagy részét. A háztájinak az 1960-as évek elején önellátó funkciója volt az 

elsıdleges, a piacra termelés is az önfenntartást lehetıvé tevı jövedelmek megszerzését 

szolgálta, az évtized végére azonban ez folyamatosan megváltozott, a háztáji és kisegítı 

gazdaságok jelentıs részében a piacra termelés került elıtérbe az önellátással szemben. 

A háztájiban dolgozók legnagyobb része a munkássághoz tartozó nem 

mezıgazdasági fizikai dolgozók voltak, lényegesen kisebb részben a szövetkezeti 

parasztság az 1972-ben végzett Általános Mezıgazdasági Összeírás szerint. A háztáji és 

kisüzemi termelés méreteire jellemzı, hogy Magyarországon (összeírás szerint) 1,68 

millió háztáji és kisegítı gazdaság létezett. A gazdaságokkal rendelkezı háztartásokhoz 

az ország népességének majdnem fele, 5 173 697 fı tartozott. A népesség nemek 

szerinti megoszlására jellemzı, hogy a kisebb területő háztáji gazdaságokhoz tartozó 

személyek között jóval nagyobb a nık aránya: a 0,5 ha és kisebb területő 

gazdaságokhoz tartozók között 1000 férfira 1370 nı jut. A 0,5 ha-nál nagyobb területtel 

rendelkezı mg-i termelıszövetkezeti családi gazdaságokban 1022 fı nı. A kisüzemi 

gazdaságok legnagyobb része igen kis alapterülető, átlag 0,7 ha, csaknem fele a 0,5 ha-t 

sem éri el. (ÁLTALÁNOS MEZİGAZDASÁGI ÖSSZEÍRÁS 1972.) Minden falusi társadalmi 

csoport tagjai kivették a részüket a háztáji munkából, a nem mezıgazdasági 

munkásoktól a szellemi dolgozókon keresztül egyaránt. A KSH 1972-es adatfelvétele 

szerint (HÁZTÁJI ÉS KISEGÍTİ GAZDASÁGGAL RENDELKEZİ... 1976.) a falusi családoknak 

gyakorlatilag minden tagja (még a tanulók egy része is) foglalkozásoktól függetlenül 

részt vett a gazdaság munkáiban. 

H. Sas Judit szociológiai kutatásaival már az 1970-es években felhívta a figyelmet 

arra, hogy a nıi munkavállalás, nıi foglalkoztatottság fogalma alatt a mezıgazdaságban 
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dolgozó nık közül csak azokat tekintették dolgozóknak, akik tsz-tagok, vagy állami 

gazdaságban munkavállalók, vagyis akik a családi gazdaságon kívül vállaltak munkát. 

A mezıgazdaságban dolgozó nıként a statisztikai adatok csak azokat a nıket számsze-

rősítették, akik legalább 90 napot dolgoztak egy évben a termelıszövetkezetben. Nem 

szerepeltek a statisztikában azok a nık, akik otthon a háztájit mővelték, akik 

besegítettek alkalmanként a tsz idénymunkáiba. Tekintettel arra, hogy az Ormánságban 

a nık jelentıs része végzett ilyen munkát, erre külön kitérünk. 

A háztáji munka nemi szegregációja, a háztáji gazdaságok szerepe a nemek közötti 

egyenlıtlenségek újratermelésében. 

A termelıszövetkezeti munka „klasszikus” idıszakában, az 1970-es években a nık 

egy része nem termelıszövetkezeti tagként besegített a tsz termelı munkájába, ill. „ház-

tájit mővelı parasztasszony” volt (H. SAS J. 1976). Andorka Rudolf szerint az eltartott 

nık viszonylag jelentıs munkája a kisgazdaságokban megkérdıjelezi az eltartotti státus 

fogalmának használatát, hiszen munkájukkal jelentıs részt vállalnak a családok 

élelmiszer ellátásában, a kereskedelmi áruforgalomba termeléshez (ANDORKA R. 1976), 

az un. háztartásbeli nık egy részének elsıdleges tevékenységi területe a második gaz-

daság. 1968-ban  napi 3,6 órát dolgoztak saját kisgazdaságukban (A NAP 24 ÓRÁJA KSH 

1969), 1975-ben 4,3 órát (SZENDRİ L. 1976.) Ez a munka azért is fontos volt  a vidéki 

nık életében, mert önmagában a háztartás vezetése, termelı munka nélkül nem adott 

elegendı alapot egy nı társadalmi elismertségéhez: a háztartásbeli, mint foglalkozás 

kisebb megbecsülést jelentett, mint bármilyen pénzkeresı tevékenység (JOÓ M. 2005). 

Az 1972-es mezıgazdasági összeírás szerint az ormánsági településeken összesen 7032 

mezıgazdasági kisüzem mőködött, ennek 61%-a mezıgazdasági termelıszövetkezeti 

családok gazdaságaként (13. melléklet). Ebbe a kategóriába tartozott minden olyan 

mezıgazdasági kisüzem, amelyikben a gazdálkodó vagy a gazdasághoz tartozók közül 

bárki mezıgazdasági termelıszövetkezet tagja volt. A kisüzemi gazdaságok kisebbik 

hányada, 39%-a lakossági kisegítı gazdaságként mőködött, munkások, alkalmazottak, 

nyugdíjasok, önálló kisiparosok vagy kiskereskedık egyéni gazdaságaként, minden 

olyan családi gazdaság, ahol nincs termelıszövetkezeti tag. A gazdálkodó személye a 

mezıgazdasági termelést irányító, egycsaládos gazdaság esetén általában a családfı, 

vagyis a férfi volt. 

A mezıgazdasági kisüzemi gazdaságokhoz tartozók között nemek szerint nagyobb 

a nık aránya mind az ormánsági, mind a megyei adatokban. Ám ha foglalkozás szerint 

nézzük, árnyaltabb képet kapunk arról, hogy nemek szerint milyen munkát végeztek 

nık és férfiak a mezıgazdasági kisüzemekben (14. melléklet). Sajnos településenkénti 

adatok nem állnak rendelkezésre, így az ormánsági jellemzıket nem tudom bemutatni. 
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Következtetni tudunk azonban a megyei és országos adatokból a térségi helyzetre: a nık 

nagyobb arányú foglalkoztatása mezıgazdasági kisüzemekben idıszakos munkásként, 

segítı családtagként, eltartottként, nem mezıgazdasági termelést végzı kisüzemekben 

szellemi tevékenységet végzıként. 

Baranya megyei és országos szinten a nık legnagyobb arányban, mint segítı családtag 

és idıszaki munkás dolgoztak a mezıgazdaságban. Baranyában jóval nagyobb 

arányban, mint országosan. Az országos szintnél valamivel nagyobb volt a mezıgazda-

sági inaktív keresı nık aránya Baranya megyében (15. melléklet).  

A mezıgazdasági összeírással egy idıben végzett munkaidı vizsgálat a kisüzemi 

gazdaságokkal rendelkezı háztartások tagjainak a munkaidejét kutatta. Az adatok azt 

mutatják, hogy az összes tizenöt éves és idısebb férfiak átlagos munkaideje a 

kisgazdaságokban több mint két és fél óra, a nıknél kb. két és negyed óra. A nıknél 

még hozzátartozik kb. három és fél óra háztartási és gyermeknevelési munka, ami a 

férfiak esetében csak húsz perc naponta. Ehhez figyelembe kell venni, hogy a férfiak 

között több az állandó munkahelyen dolgozó, míg a nık között sok az otthon maradó, 

eltartottnak minısülı családtag, az állandó munkahellyel rendelkezı férfiak és nık 

között is több a férfiak munkaideje, mint a nıké (ANDORKA R. 1979). Különösen a 

termelıszövetkezeti tagok között volt nagy különbség a férfiak és a nık között: a férfiak 

jelentıs része az állattenyésztésben, gépi munkákon és más idényszerő mezıgazdasági 

tevékenységben (pl. szállítás) dolgozott az országos átlagnál több munkahelyen eltöltött 

munkaidıben, a nık nagyobb része a hagyományos mezıgazdasági munkákat és inkább 

idény jelleggel végezte. Ezzel együtt a termelıszövetkezeti parasztságnál mindkét nem 

egyaránt sok idıt dolgozott a háztáji gazdaságban (egyaránt közel 900 munkaórát). 

A háztáji gazdálkodás egyszerre volt kényszer és lehetıség a vidéki munkavállalók-

nak. Az egyén oldaláról a magasabb életszínvonal elérésének, a fizetett munka mellett 

kiegészítı jövedelemhez jutásnak volt a forrása. A termelıszövetkezetek oldaláról a 

munkaerı és a termelıeszközök jobb kihasználását, az eredményesebb gazdálkodást 

segítette. A társadalom oldaláról a jobb élelmiszerellátást biztosította, miközben a 

szocialista termelési mód szerves részévé vált (ASZTALOS-MORELL I. 1997). A kezdeti 

idıkben, az 1960-as években a háztáji gazdálkodás célja elsısorban a háztartások, csalá-

dok élelmiszerszükségletének részben, teljesen a kielégítése volt. A késıbbiekben 

felerısödött a háztáji kisárutermelı jellege, a családok számára jövedelemszerzı 

szerepe. A második gazdaságban végzett munkát bérmunkának tekintve nevezik egyes 

kutatók félproletárnak a háztájiban dolgozókat. 

A háztáji gazdálkodásban a két nem munkájának összehangolása meghatározó volt, 

hozzájárult a nemek közötti egyenlıtlenségek újratermeléséhez.  Az 1960-as években, a 
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háztáji munka nagyobb részét a nık végezték. Ahogy erısödött a háztáji gazdaságok 

árutermelı jellege és az ezzel járó magasabb szintő szervezési munka, úgy dolgoztak 

egyre nagyobb idıráfordítással a férfiak. Az 1970-es években már a férfiak napi 

munkaidı ráfordítása nagyobb volt a nıknél, bár a segítı családtagok, így a nık szerepe 

továbbra is jelentıs maradt. 

A nemek közötti viszony a vidéki háztáji gazdaságokban is a hatalom alapján szer-

vezıdött. A hatalom alapja a nemek szerinti munkamegosztás, a munkához való hozzá-

férés nemek szerinti különbségei. A megváltozott gazdasági viszonyok között is megha-

tározó volt a férfi keresı munka elsıdlegessége, a nıi kisegítı munka másodlagossága. 

A férfiak tapasztalatai, kulturális tıkéje, amit az elsı gazdaságban szerzett, segített az 

átalakuló szocialista gazdaságban való érvényesüléshez. Ez az állapot fennmaradt az 

1980-as években is, amikor a magángazdálkodás felé az elsı változások elindultak. 

5.5. Ipari jellegő nıi foglalkoztatás jellemzıi a térségben 

Egy Juhász Pál által az 1980-as években vezetett falukutatás adatgyőjtésébıl ismerjük a 

térségben ipari tevékenységet végzı kevésszámú nıi munkaerı képzettségét (JUHÁSZ P. 

2006). Ebben az idıben az Ormánságban két jelentıs ipari foglalkoztató mőködött: a 

Ganz Mőszer Mővek Vajszlói Alkatrészgyára és a sellyei Agrokémia Ipari Szövetkezet. 

A mőszeripari gyár fontos nıket foglalkoztató munkahely volt, az összes foglalkoztatott 

majdnem fele nı, akik közül a fizikai munkát végzık képzettség nélkül betanított- és 

segédmunkát végeztek (10. táblázat). Ezzel szemben a férfiak 64%-a szakmunkásként 

dolgozott. A helyi viszonylatban „nem rossz munkahely” fele-fele arányban foglalkoz-

tatott helybéli és bejáró munkaerıt. A gyár vonzáskörzete 16 településre terjedt ki a 

vajszlói, sellyei és csányoszrói igazgatás alá tartozó településekrıl. 

10. táblázat 
Ganz Mőszer Mővek Vajszlói Alkatrészgyára által foglalkoztatottak száma nemek 

és munkajelleg szerint, 1982 

Korrigált munkajogi állományi létszám, ebbıl 

fizikai foglalkozásúak 

Foglalkoztatottak 

összesen 

összesen szakmun-
kások 

betanított 
munkások 

segédmun-
kások 

nem fizikai 
foglalkozá-

súak 

Férfiak 167 142 91 40 11 25 

Nık 136 111 – 102 9 25 

Összesen 303 253 91 142 20 50 

Forrás: Juhász P. 2006. p. 248. 
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A sellyei Agrokémia vegyipari termékeket gyártó üzem volt (mely jelenleg is 

mőködik 20 fıt foglalkoztatva). A Ganz alkatrészgyárhoz képest kevesebb embert fog-

lalkoztatott, azok között is kevesebb szakmunkást, nagyobb arányban betanított és 

segédmunkást (11. táblázat). Az üzem mőködésében a legnagyobb nehézséget a 

szakmunkáshiány okozta. Különösen a nık körében volt kevés a szakképzett fizikai 

munkaerı. A dolgozók között nagyobb arányban voltak a helybéliek, csak egyharmaduk 

volt bejáró, akik a környék kilenc településérıl és jelentıs számban Pécsrıl ingáztak. 

11. táblázat 
A sellyei Agrokémia-szövetkezet által foglalkoztatottak száma nemek 

és munkajelleg szerint, 1982 

Korrigált munkajogi állományi létszám, ebbıl 

fizikai foglalkozásúak 

Foglalkoztatottak 

összesen 

összesen szakmun-
kások 

betanított 
munkások 

segédmun-
kások 

nem fizikai 
foglalkozá-

súak 

Férfiak 86 69 31 30 8 17 

Nık 113 89 2 64 23 24 

Összesen 199 158 33 94 31 41 

Forrás: Juhász P. 2006. p. 249. 

6. A FOGLALKOZTATOTTSÁG JELLEMZ İI 
A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN 

A foglalkoztatás ormánsági jellemzıi tükrözik a nıi és férfi munkavállalás vidéki 

munkaerıpiacon megfigyelhetı jellegzetességeit. A disszertáció e fejezete a fı 

különbségeket a nemek közötti viszonyok összefüggésében, kiemelten a nık foglalkoz-

tatása szempontjából vizsgálja.  

A rendszerváltással kezdetét vették a nık helyzetét rontó folyamatok: a nık 

munkaerı-piaci helyzete a férfiakénál jobban csökkenı aktivitási arányban változott, 

munkavállalásnál megtapasztalták az életkorhoz kapcsolódó hátrányos helyzetet 

(fiatalként a gyermekvállalás miatt, idısebb korban a képzettségbeli lemaradás miatt), 

nehezítette helyzetüket az állam jóléti ellátásokból való visszavonulása. Mindezek 

hozzájárultak a családok növekvı szegénységéhez, egyesek a szegénység feminizáló-

dásáról beszélnek (NEMÉNYI M. 1994). Egy, a Petı Andrea által vezetett, Csereháton 

végzett kutatás kísérletet tett a szegénység okainak differenciált társadalmi nem szem-
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pontú elemzésére (PETİ A. 2004). A kutatás eredményei szerint a nıi szegénység okai 

között szerepel az alacsony iskolázottság, az alacsony munkaerı-piaci részvétel, a 

kiegészítı jövedelmek alacsony színvonala (gyes, gyed, egyedülálló nık alacsony 

nyugdíja), míg a férfi szegénység okai között meghatározó a tartós munkanélküliség, 

ebbıl következıen a társadalmi jogosultságok elvesztése, a férfiak által végzett munka 

alacsony piaci értéke, és az egyedülállóság. 

A rendszerváltás után beszőkült munkalehetıségek, a fıként vidéken jelentkezı 

munkavállalói korlátok következtében mindkét nem esetében megnıtt az otthon mara-

dottak száma. A férfiaknál ez egyértelmően a munkanélküliek számának növekedését 

jelentette, a nık esetében egyrészt a regisztrált munkanélküliek, másrészt a háztartás-

beli, gyermekneveléssel foglalkozó eltartotti réteg számának növekedését eredmé-

nyezte. A megélhetési korlátok között a nık számára túlélési stratégiává vált az otthon-

maradás, a családért végzett munka. Újra felértékelıdtek a hagyományos nıi és férfi 

szerepek, ezzel együtt a függıségi viszonyok (KOVÁCS D. – KOVÁCS K. – VÁRADI M. 

M. 2006). A terepbejárások alakalmával folytatott beszélgetésekbıl, a polgármesterek-

kel készített interjúkból arra a következtetésre jutottam, hogy az aprófalvas ormánsági 

településeken a családok megélhetésében a nık szerepvállalása meghatározóvá vált. 

Egyrészt az anyaság, mint jövedelemforrás, másrészt a feminizálódott csekély számú 

falusi fizetett munkavégzés következtében a nık jövedelemtermelı szerepe a családok 

egy jelentıs részében döntı szerepet tölt be. A nık családi jövedelemtermelésének 

forrásai a helyi vagy eljáró munkavállalás, a fıállású anya státusból eredı jövedelem, a 

gyermekneveléshez kapcsolódó juttatások, segélyek.  Az anyaság alternatívája fıként a 

cigány családok esetében nyújt túlélési lehetıséget. Erre a disszertáció késıbbi 

fejezetében még bıvebben kitérünk. 

Alternatívaként jelentkezik a térség foglalkoztatási gondjainak csökkentésében is a 

nık részmunkaidıs foglalkoztatása. Véleményem szerint reális munkaerı-piaci esélyt 

csak akkor jelenthet, ha azt a nık önként és nem kényszerbıl választják, ha a szakkép-

zettségüknek megfelelı, és ha tisztességes jövedelemmel jár. Ezek a feltételek még az 

Ormánságban nem adottak. 

Az Ormánság gazdasága már a rendszerváltás elıtt is elmaradott szerkezető volt. 

Hiányoztak a nagyobb foglalkoztatást biztosító feldolgozóüzemek, a mezıgazdaságnak 

a közepes vagy gyenge talajadottság mellett aránytalanul nagy volt a szerepe.  A rend-

szerváltás után az agrárszféra válsága, a fıfoglalkoztató termelıszövetkezetek megsző-

nése a gazdaság teljes széteséséhez vezetett. A környék nagyobb településein, ahol a 

feldolgozóipar jelentett munkaalkalmat, a leépítések elsısorban a bejárók elbocsátását 
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jelentette. Az elmúlt másfél évtizedben a térségbe egyetlen tıkeerıs vállalkozás sem 

telepedett le, amely foglalkoztatás bıvítést eredményezett volna. 

A munkaerı-piaci változások nem egyenlı mértékben érintették a férfiakat és a 

nıket. Baranya megye gazdasági válsága, a kitermelı ipar, építıipar és a mezıgazdasági 

termelés visszaesése, elsısorban a férfiakat sújtotta. Az adminisztratív munkahelyek, a 

könnyőipari (bıripar, varrodák), élelmiszeripari munkahelyek megszőnése, a gyermek-

gondozási segély igénybevétele után munkába visszatérı asszonyok megszőnt 

munkahelyei a nıket sújtották.  

A nık kiszorulása a fizetett munka világából az Ormánság esetében (és a hasonló, 

válságban, lévı térségekben Magyarországon) több tényezı együttes érvényesülése 

eredménye. Legfontosabb az alacsony képzettségi szint, amellyel az egyre zsugorodó 

munkaerıpiacon nem tudnak elhelyezkedni. A helyben lévı foglalkoztatók az apró-

falvak esetében csak néhány nınek tud adni munkát (önkormányzat), a távolabbi 

munkahelyre bejárás magas utazási költségei, a betanított munka alacsony bére, a 

kisgyermekes anyákkal szembeni (burkolt) diszkrimináció, a kiskorú gyermekek elhe-

lyezésének problémája (mert a településen nincs óvoda, napközi ellátást nyújtó legalább 

alsó tagozat, vagy utaztatással lehet csak megoldani). Az ormánsági helyzetre jellemzı, 

hogy a vizsgált 55 településen nincs bölcsıde, összesen 15 óvoda és 13 általános iskola 

mőködik. Az 500 fınél kisebb népességő 45 településen összesen 6 óvoda és 4 általános 

iskola található, a 300 fınél kisebb népességő településeken egy óvoda mőködik, és 

nincs általános iskola. 

A terepi kutatások során folytatott beszélgetések és interjúk információi alapján az a 

tendencia figyelhetı meg a nık munkavállalási stratégiájában, hogy inkább az otthon-

maradást, az eltartotti státust választják. Ezzel fı munkájuk a háztartás vezetése, a 

házkörüli teendık ellátása, a házi állatok gondozása, a kiskert mővelése és a gyermek-

gondozás. Vagyis a hagyományos nıi szerepek. Ezek a szerepek azonban más pozícióba 

helyezik a nıket olyan családban, vagy háztartásban, ahol a férj fizetett munkavállaló, 

és más helyzetbe kerül, ahol a férjnek vagy élettársnak nincs munkája. Ahol a férj 

„dolgozik”, a férfi-nı között a kenyérkeresı –eltartott viszony áll fenn, az a hagyomá-

nyos függıségi viszony, amiben a nı másodlagos szerepet játszik. Azokban a családok-

ban, háztartásokban, ahol a férj, élettárs nem „dolgozik” (fizetett munkát nem végez, 

mert nem tud, vagy nem akar fizetett álláshoz jutni), a kisgyermeket nevelı nı gyer-

mekgondozási díjra, segélyre jogosult. A hagyományos értelemben családfınek 

tekintett apa jövedelemhez az anya révén jut, az ı „biológiai” munkáján múlik a család 

fennmaradása (PETİ A. 2004). Más irányból közelíti meg a nık jövedelemszerzésben 

vállalt fokozottabb szerepét egyik interjúalanyom, amikor így idézi fel a hallottakat: 
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„Amikor a munkaügyi  központ vezetıje ment munkaerıt keresni az ormánsági falvakba, 

azt tapasztalta, hogy a férfiak nem mentek el dolgozni, a nık zöme pedig elment. Tehát 

akik a szekeret húzzák az Ormánságban, azok szerintem a nık, olyan munkára is, amit 

kifejezetten a férfiak végeztek. A térség itt tart most” (5). A nık egy másik rétege azért 

marad otthon, mert számukra vonzó életformát jelent a hagyományos családmodell. A 

megélhetéshez kell egy jól keresı férj, vagy élettárs, aki mellett biztosított a megélhetés. 

Az ilyen párkapcsolatban élı nık közül a válással magára maradók azonban komoly 

egzisztenciális problémákkal küzdenek (LÉVAI K. 1999). 

A nıi inaktivitás és munkanélküliség mérséklésére tett javaslatot Kovács Dezsı, 

Kovács Katalin és Váradi Monika Mária egy közös tanulmányukban a szociális gaz-

dasági szolgáltatások meghonosításával. Vagyis olyan foglalkoztatással, ahol a 

családoknál, egyéneknél jelentkezı kielégítetlen személyes és közösségi szükségleteket 

látnák el (gyermekfelügyelet, idısgondozás) a munkára jelentkezı nık. A szolgáltatás 

fél-piaci alapon, állami támogatással mőködne, civil szervezetekkel közös szervezésben. 

A kutatási fázisban lévı kezdeményezés aprófalvakra vetített megvalósíthatóságának 

korlátaival is számolnak: az önkormányzatok ellehetetlenült gazdasági helyzetével, a 

hatékonyan együttmőködni képes civil szervezetek hiányával, a fizetıképes kereslet 

gyengeségével (KOVÁCS D. – KOVÁCS K. – VÁRADI M. M. 2006). Ennek a kezdeménye-

zésnek egy nem piaci alapon mőködı változata az önkormányzatok által jelenleg is 

(közmunkával pályázatok útján) mőködtetett és a kistelepüléseken élık számára nagyon 

fontos házi gondozói szolgáltatás. Ahogy az egyik interjúalany polgármester 

fogalmazta: „Rengeteg az idıs ember a településen, akik miatt be kellett indítanunk a 

házi segítségnyújtást. A családból elmentek a gyerekek, Pécsen, Siklóson élnek, nem 

tudják a nagy távolság miatt a napi gondozást megoldani. A házi gondozó nem csak az 

egészségügyi ellátásba, hanem a házkörüli munkákba is besegít”. (1). A szociális 

gazdaság, mint alulról jövı alternatív gazdaság szélesebb szolgáltatási kínálattal további 

helyi szükségleteket tudna kielégíteni a környezetvédelem, a településgondozás vagy 

éppen a hagyományırzés, közösség formálás területén (CSORBA J. – FREY M. –G. 

FEKETE É. – SOLTÉSZ A. 2007). 

Napi idıfelhasználás nemek szerinti jellemzıi 

Az 1960-as és az 1970-es években a nık keresı munkájának ideje, a nık növekvı mun-

kába állása következtében nıtt. Ezen idıszak alatt csökkent a nık háztartási munkára 

fordított ideje, egyrészt a fizetett munkavállalás, másrészt a háztartások közmővesí-

tésében, gépesítésében bekövetkezett változások következtében. A rendszerváltozás 
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utáni évtizedben már más tendenciák figyelhetık meg (12. táblázat). A községi 

népesség napi idıbeosztásában az országos szinten megfigyelhetı folyamatokkal 

megegyezı, de ellentétes változások is zajlottak a Dél-Dunántúlon. 

Összességében megállapítható, hogy az ezredfordulóra a dél-dunántúli régióban a 

községi népesség körében lecsökkent a nık részesedése a jövedelemtermelésbıl, 

miközben az országos tendenciával ellentétesen szinte változatlan maradt a háztartási 

munkára fordított ideje. Bár a férfiak tevékenysége e téren lassan növekedett, a nık 

háromszor annyi idıt töltenek a háztartásvezetéssel. A rendszerváltás körüli évekre 

tehát mégsem változott lényegesen a nemek közötti munkamegosztás. Összességében a 

férfiak munkaidejének legnagyobb részét a keresıtevékenység, a nıknél a családdal és a 

háztartással kapcsolatos tevékenység jellemezte. 

12. táblázat 
A községekben lakó 15–74 éves népesség napi idıfelhasználása nemek szerint 

napi átlagos idıbeosztás perc 

Magyarország Dél-Dunántúl 

1986/1987 1999/2000 1986/1987 1999/2000 

Tevékenység 

férfi nı férfi nı férfi nı férfi nı 

Keresı tevékenység együtt 375 234 284 232 346 236 245 169 

Fıfoglalkozás együtt 226 123 176 144 229 137 156 115 

Jövedelem kiegészítés együtt 134 96 98 78 101 85 80 45 

Nem mezıgazdasági jövedelem kiegészítés 13 5 4 3 14 7 4 2 

Mezıgazdasági jövedelem kiegészítés 121 91 93 75 87 79 76 43 

Háztartási munka 63 233 73 145 64 218 77 210 

Közlekedés 66 46 57 52 61 47 56 45 

Forrás: Életmód-Idımérleg. A részidıs mezıgazdasági munka. KSH. 2001. 

Részletezve a változásokat, a következı helyzet tárul elénk: Országos szinten a 

községekben is jelentısen lecsökkent mind a férfiak, mind a nık keresı tevékenységre 

fordított ideje, a nıknek a Dél-Dunántúlon az országoshoz mérten nagyobb arányban, 

ezzel együtt lecsökkent a jövedelem kiegészítésre fordított ideje is. Országos szinten 

lecsökkent a nık háztartási munkára fordított ideje: tíz év alatt a majdnem négy óráról 

valamivel több, mint két órára. A dél-dunántúli községekben a nık idıráfordítása 

továbbra is meghaladta a napi három és fél órát. A férfiak háztartási munkára fordított 

ideje az országoshoz hasonló, az 1990-es évek végére részvételük a háztartási 

munkában kis mértékben nıtt. A dél-dunántúli nık életében jelentısen lecsökkent a 

mezıgazdasági típusú jövedelem kisegészítés szerepe. 
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6.1. Foglalkoztatás, munkanélküliség ormánsági jellemzıi 

Az ormánsági települések foglalkoztatási helyzetérıl saját számításaim alapján készí-

tettem az adatbázist, tekintettel arra, hogy az 55 település négy kistérséghez tartozik. A 

rendelkezésre álló KSH adatokból minden esetben a nı-férfi bontás szerinti adatsorokat 

használtam. Így idıbeli és területi adatok összehasonlítására egyaránt lehetıségem volt. 

Az 1980-as foglalkoztatási arány azt mutatja, hogy a nık fizetett munkavégzése alul 

maradt az országosan jelentkezı nagyarányú foglalkoztatáshoz képest (13. táblázat.). Ez 

az arány még tovább romlott a következı húsz évben, bár ennél nagyobb arányú volt a 

férfiak munkahely vesztése (18–19–20. melléklet). Ez a hagyományos munka-

megosztásban élı ormánsági háztartások esetében azt jelentette, hogy a kenyérkeresı, 

családfenntartó férfiak jövedelemszerzı tevékenysége csökkent le. Feltételezhetı, hogy 

az ún. „fekete munka” beszámításával a foglalkoztatottak aránya magasabb, és a 

munkanélküliek száma a nem regisztráltakkal együtt szintén magasabb. 

13. táblázat 
Az ormánsági települések lakónépességének megoszlása gazdasági aktivitás 
és nemek szerint a munkaképes korú népesség arányában, 1980–2001, % 

Foglalkoztatott Munkanélküli Inaktív Év 

férfi nı férfi nı férfi nı 

1980 77.6 46.3 – – 21.6 30.0 

1990 66.7 42.6 3.4 1.6 28.0 41.0 

2001 35.6 28.1 14.5 7.7 42.6 58.1 

Forrás: Népszámlálási adatok KSH. 1980–1990–2001. 

A nık aránya a munkanélküliek között még alacsonyabb, mert a nık inkább marad-

nak otthon, kisebb számban kerülnek a munkaerıpiacra, így kisebb számban válnak 

regisztrált munkanélkülivé is. A népesség demográfiai struktúrájának az idıskorúak felé 

való eltolódása és a munkanélküliség megjelenése az inaktívak körének a bıvülését 

jelentette. 

A foglalkoztatottsági helyzet alakulása, a gazdaság összezsugorodása, ezzel párhu-

zamosan a munkalehetıségek beszőkülése az aktív keresık számát oly mértékben csök-

kentette, hogy az ezredfordulóra az ormánsági háztartások több mint felében nem volt 

aktív keresı vagy csak inaktív volt. Néhány évtized alatt a kétkeresıs családok aránya 

20% alá csökkent. Az aktív jövedelemmel rendelkezı családokban jellemzı az egykere-

sıs háztartás, a harminc év alatt felére csökkent a kétkeresıs háztartások aránya (22. 

ábra, 16. melléklet). A háztartások 40%-ban csak inaktív forrásból származó jövedelem-
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bıl gazdálkodtak. Felértékelıdött az önkormányzatok segélyezése (segély, munkanél-

küli ellátás), esetenként fı jövedelemforrássá vált az állami ellátórendszer (gyes, gyed, 

nyugdíj, rokkantnyugdíj, családi pótlék) juttatása. 

Az 1970-es évek magas foglalkoztatási aránya mellett a fı foglalkoztató a mezıgaz-

daság volt (17. melléklet). Magasabb arányban, mint a megyei községekben. 2001-re az 

arányok alaposan megváltoztak. Az ormánsági falvakban a fı foglalkoztató a szolgálta-

tási szektor lett, visszaesett a mezıgazdaság aránya, még a községekben magasabb, de 

ott is a megyei átlagnál alacsonyabb mértékre. Sellye város agrárfoglalkoztatottsága ré-

gebben is magasabb arányú volt, mint más városoknak. 

22. ábra 
Az ormánsági háztartások megoszlása az aktív keresık száma szerint, 1970–2001 
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Forrás: Népszámlálás. 1970–1980–1990–2001. KSH. 

A rendszerváltozás utáni foglalkoztatási átrendezıdés hatásai összegzıdnek a 2001-

es népszámlálás adataiban. Az Ormánságban átlagosan a munkaképes korúak 30%-a 

foglalkoztatott, a férfiak foglalkoztatottsága ennél magasabb (35.6%), a nık foglalkoz-

tatása alacsonyabb (28.13%). A foglalkoztatottság mind a férfiak mind a nık esetében 

nagy területi különbségeket mutat (23–24. ábra). 

A nık munkavállalása azonban a férfiakéhoz képest egy egy-egy kategóriával 

gyengébb. 

A férfiak foglalkoztatásában az ormánsági központok, Sellye és Vajszló, a térség 

keleti részében pedig Siklós hatása érvényesül. 15 településen azonos kategória-

arányban foglalkoztatottak a férfiak és a nık. A két nem foglalkoztatottsága egyaránt 

alacsony (10–20% között) Drávapiski (95 fı), Sósvertike (219 fı), Piskó (284 fı), 

Drávaiványi (242 fı) településeken. A nık és férfiak foglalkoztatottsága térségi 

viszonylatban egyaránt magas (40–50% között): Kemse (66 fı), és Sellye (3213 fı) vá-
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rosban. A nık foglalkoztatottsága magasabb: Kémes (546 fı), Piskó (284 fı), Tésenfa 

(221 fı) településeken. A legmagasabb arányban foglalkoztatottak a férfiak két telepü-

lésen (50% és az fölött), a 700 fıs Drávaszabolcs és a 240 fıs Márfa községben. A 68 

fıs lakónépességő Markóc esetében mind a férfi, mind a nıi foglalkoztatás 10% alatti 

volt. 

A helyben dolgozók többsége a szolgáltatásban foglalkoztatott, másodsorban az 

iparban, építıiparban, és csak harmadsorban a mezıgazdaságban (14. táblázat, 25. 

ábra). 
23. ábra 

Foglalkoztatottak aránya a 15–74 éves férfiak között településenként 
az Ormánságban, 2001, % 

 
Jelmagyarázat: 1. Adorjás,  2. Baranyahídvég,  3. Besence,  4. Bogádmindszent,  5. Bogdása, 6. Cún, 

7. Csányoszró,  8. Diósviszló,  9. Drávacsehi, 10. Drávacsepely, 11. Drávafok, 12. Drávaiványi, 
13. Drávakeresztúr, 14. Drávapalkonya,  15. Drávapiski, 16. Drávaszabolcs, 17. Drávaszerdahely,  
18. Drávasztára,  19. Felsıszentmárton,  20. Gilvánfa,  21. Gyöngyfa,  22. Hegyszentmárton, 
23. Hirics,  24. Ipacsfa,  25. Kákics,  26. Kórós,  27.  Kémes, 28. Kemse,  29. Királyegyháza, 
30. Kisasszonyfa,  31. Kisszentmárton,  32. Kovácshida, 33. Lúzsok, 34. Magyarmecske,  35. Ma-
gyartelek,  36. Markóc,  37. Marócsa,  38. Márfa,  39. Nagycsány,  40. Okorág,  41. Ózdfalu, 
42. Páprád,  43. Piskó,  44. Rádfalva,  45. Sámod,  46. Sellye,  47. Sósvertike,  48. Sumony, 
49. Szaporca,  50. Tengeri,   51. Tésenfa,   52. Téseny,   53. Vajszló,   54. Vejti,   55. Zaláta. 

Forrás: Népszámlálási adatok 2001. KSH. 
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24. ábra 
Foglalkoztatottak aránya a 15–74 éves nık között településenként 

az Ormánságban, 2001, % 

 
Jelmagyarázat: 1. Adorjás,  2. Baranyahídvég,  3. Besence,  4. Bogádmindszent,  5. Bogdása, 6. Cún, 

7. Csányoszró,  8. Diósviszló,  9. Drávacsehi, 10. Drávacsepely, 11. Drávafok, 12. Drávaiványi, 
13. Drávakeresztúr, 14. Drávapalkonya,  15. Drávapiski, 16. Drávaszabolcs, 17. Drávaszerdahely,  
18. Drávasztára,  19. Felsıszentmárton,  20. Gilvánfa,  21. Gyöngyfa,  22. Hegyszentmárton, 
23. Hirics,  24. Ipacsfa,  25. Kákics,  26. Kórós,  27.  Kémes, 28. Kemse,  29. Királyegyháza, 
30. Kisasszonyfa,  31. Kisszentmárton,  32. Kovácshida, 33. Lúzsok, 34. Magyarmecske,  35. Ma-
gyartelek,  36. Markóc,  37. Marócsa,  38. Márfa,  39. Nagycsány,  40. Okorág,  41. Ózdfalu, 
42. Páprád,  43. Piskó,  44. Rádfalva,  45. Sámod,  46. Sellye,  47. Sósvertike,  48. Sumony, 
49. Szaporca,  50. Tengeri,   51. Tésenfa,   52. Téseny,   53. Vajszló,   54. Vejti,   55. Zaláta. 

Forrás: Népszámlálási adatok 2001. KSH. 
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25. ábra 
Az Ormánságban foglalkoztatottak nemzetgazdasági áganként, 2001 
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Forrás: Népszámlálási adatok. Baranya megye. KSH. 2001 

14. táblázat 
A helyben foglalkoztatottak nemzetgazdasági ágankénti megoszlása 

az Ormánságban, 2001 

Helyben Mezıgazda-
ságban 

% Iparban, 
építıiparban 

% Szolgáltatás-
ban 

%  

foglalkoztatott 

Ormánság 2 581 460 17.8 571 22.1 1 550 60.1 

Baranya megye 96 300 5849 6.1 26 018 27.0 64 433 66.9 

Ormánság községek 1 776 406 22.9 310 17.5 1 060 59.7 

Baranya megye község 16 531 3947 23.9 3 783 22.9 8 801 53.2 

Sellye  805 54 6.7 261 32.4 490 60.9 

Baranya megye város 79 769 1902 2.4 22 235 27.9 55 632 69.7 

Forrás: Népszámlálási adatok. Baranya megye. KSH. 2001. 

A mezıgazdaság foglalkoztatási szerepe a megyei átlaghoz képest még mindig ma-

gasabb arányban, és fıként a községekben jellemzı. Sellye városban a megye városi át-

lagához képest magasabb a mezıgazdaságban helyben dolgozók aránya, a szolgáltatási 

szektor rovására, mely a más Baranya megyei városokhoz képest viszont alacsonyabb 

arányú. 

Az ormánsági falvakra is igaz Mezei István megállapítása, mely szerint a falvak 

többségében a legnagyobb foglalkoztatók az önkormányzat és a hozzátartozó intézmé-

nyek (óvoda, iskola, idısek otthona, közös üzemi konyha) lettek (MEZEI I. 2000). Ezzel 

együtt új szerepkör, fıként a törpe és aprófalvakban, a szociális ellátás vált elsıdle-

gessé. A szociális munka pedig hagyományosan nıi munka, az igazgatási feladatok nıi 

munkává váltak, a helyi szolgáltatásokat is fıként nık látják el. A szegénység, a rászo-
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rultság is mint jövedelemteremtı állapot jelent meg a rendszerváltás utáni társadalom-

ban. Egyrészt a települési önkormányzat által nyújtott segély, munkanélküli ellátás, csa-

ládi pótlék, másrészt a nyugdíjazás, a rokkantnyugdíjas ellátás. Az interjúk során tájéko-

zódtam a települések helyi munkalehetıségeirıl, és arról, hogy azok jellemzıen melyik 

nem számára jelenetnek munkát, ezzel együtt jövedelmet. 

A foglalkoztatási problémák kezelésére elterjedtek a munkaerıpiac fı áramán kívüli 

munkahelyteremtésre összpontosító helyi foglalkoztatási programok. E programok 

elsıdleges célja, hogy elérjék a társadalom perifériájára sodródott, a munkavilágából 

végleges leszakadással veszélyeztetett csoportokat, segítsék visszatérésüket a tár-

sadalomba, amiben elsıdleges szerepe van foglalkoztatási esélyeik, helyzetük megvál-

toztatásának. Alapvetı jellemzıjük az alulról felfelé építkezés. Egyfelıl munkavégzési 

lehetıséget biztosítanak a munkaerıpiac hátrányos helyzető csoportjainak, különösen a 

tartós munkanélkülieknek. Másfelıl, a létrehozott munkahelyek társadalmilag, szociáli-

san is hasznosak, mert pl. alacsony költség-fekvéső szolgáltatásokat nyújtanak a rossz 

anyagi helyzetben élıknek és eltartottjaiknak. 

A tartósan munkanélkülivé vált emberek sorsának saját erıbıl való megváltoztatá-

sát alapvetıen akadályozza, hogy többségük halmozottan hátrányos helyzető. Mivel az 

újbóli munkavállalás, a mezıgazdasági kistermelıvé vagy vállalkozóvá válás és az 

átképzés utáni munkavállalás stratégiái számukra csak korlátozottan választhatók, két 

jellemzı réteg vált dominánssá: 

− a társadalom perifériájára sodródott, hátrányos helyzetőeket újratermelı, lecsú-

szott réteg, 

− a túlélésre berendezkedı, alkalmi munkavégzésbıl, háztáji tevékenységbıl, a 

segélyre való jogosultság megszerzéséhez éppen elegendı mértékben munkát 

vállalók csoportja.  

A segélyrendszerek maguk is hibákat rejtenek, amelyeket a „munkanélküliségi 

csapda” és a „szegénységi csapda” fogalmakkal határozhatunk meg. Egyrészt a külön-

bözı jogcímeken megszerezhetı segélyek és szociális juttatások relatíve magasak a 

keresetekhez képest, így nem ösztönöznek eléggé munkahely keresésére, másrészt 

elıfordulhat, hogy a munkavégzéssel járó kiadások után kevesebb jövedelem marad, 

mint a szociális támogatás (SZALAI J. 2002, JÁSZ K. 2004). 

A foglalkoztatási színvonal növelésében nagy lépés lenne az alacsony munkaerı-

piaci értékő réteg képzettségének növelése és alacsony bérő, részmunkaidıs vagy más 

atipikus munkavégzési lehetıségek biztosítás, a munkaerıpiacokhoz való egyenlıbb 

esélyő, igazságosabb hozzáférés támogatása. 
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6.2. Az ingázók munkavállalása nemek szerint 

Az Ormánság súlyos foglalkoztatási problémáinak mérséklésében fontos szerepe van az 

ingázásnak. Jelentısége a térségben elıször a mezıgazdaság szocialista átalakulásával 

nıtt meg, amikor a helyben foglalkoztatottak kénytelenek voltak a településen kívül, az 

iparban munkát vállalni. Kialakult a naponta ingázók, és a távolsági, vagy hétvégi ingá-

zók rétege. Az ingázók száma késıbb a termelıszövetkezetek összevonásával, majd a 

mezıgazdasági munkahelyek megszőnésével vált nagy méretővé. A rendszerváltást 

követı gazdasági átalakulás kedvezıtlen hatásai az Ormánságban is a foglalkoztatás 

visszaesését, és az ingázók számának a csökkenését eredményezte. A folyamat nemek 

szerint eltérı módon és mértékben ment végbe. Az ingázás arányát, nem és kor szerinti 

összetételét nem csak a települések földrajzi helyzete, gazdasági adottságai, a gazdasági 

szervezetek száma, összetétele, nagysága, a munkavállalók szakképzettsége befolyá-

solja, hanem a helyi népesség körében élı kulturális hagyományok, a nemek 

munkavégzéséhez kötıdı íratlan szabályok. 

A településekrıl eljárók  

Az elmúlt évtizedekben a községi aktív keresık igen jelentıs része, 1970-ben több mint 

egy harmada ingázott, vagyis munkahelye és lakóhelye más-más településen volt. Az 

ingázás jelentıs szerepet játszott a községekben lakó népesség társadalmi átrétegzıdé-

sében: csökkent a mezıgazdasági fizikai dolgozók aránya, és megnıtt, esetenként az 

elızıt meghaladta a nem mezıgazdasági fizikai dolgozók aránya. (KOVÁCS CS.- 

FRANCIA L. 1981). Andorka Rudolf  kutatásaiból ismerjük az 1970-es évek hazai ingázó 

népességének társadalmi csoportok és nemek szerinti összetételét. Megállapításai 

szerint az ingázás gyakorisága társadalmi csoportonként erısen különbözik, összefüg-

gésben az iskolai végzettséggel: minél kisebb iskolai végzettségő és szakképzettségő, 

minél alacsonyabb keresető csoportot nézünk, annál gyakoribb közöttük az ingázás 

(ANDORKA R. 1979). Településtípusonként a városi és községi lakosok között is nagy a 

különbség. Míg a városi lakosok nagy része helyben dolgozik, a községi nem mezı-

gazdasági munkások többsége ingázó, nagy többségük férfi. Országos méretekben 

elsısorban a falusi szakképzetlen férfiak életformája volt az ingázás. Az Ormánság 

esetében az ingázók számának növekedése a termelıszövetkezetek összevonásával, 

majd a mezıgazdasági munkahelyek megszőnésével vált nagy méretővé (15. táblázat). 
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15. táblázat 
Az Ormánságban más településre eljárók munkahelye 

nemzetgazdasági áganként, 2001 

 
Más 

településen 
Mezıgazda-

ságban 
% Iparban, 

építıiparban 
% Szolgáltatás-

ban 
% 

 foglalkoztatott 

Ormánság 2 634 242 9.2 1 293 49.1 1 118 42.4 

Megye 40 090 3675 9.2 17 289 43.1 19 126 47.7 

Ormánsági községek 2 367 226 9.5 1 177 49.7 983 41.5 

Község 25 789 2821     10.0 11 475 44.5 11 493 44.5 

Sellye  267 16 6.0 116 43.4 135 50.6 

Város 14 301 854 6.0 5 814 40.7 7 633 53.3 

Forrás: Népszámlálási adatok. Baranya megye. KSH. 2001 

A foglalkozási átrétegzıdés folyamata nagyon differenciált módon jelentkezett a te-

lepülések között. A települések földrajzi helyzete, gazdasági adottságai, a gazdasági 

szervezetek száma, összetétele, nagysága, a foglalkoztatottak száma, illetve a helyi 

népesség képzettsége, korösszetétele mind befolyásolta a foglalkozási szerkezet 

átalakulását, az ingázás arányát, nem és kor szerinti összetételét (16. táblázat). 

16. táblázat 
Az ormánsági településeken foglalkoztatott népesség megoszlása nemek 

és a foglalkoztatás helye szerint településnagyság alapján 2001, % 

Helyben foglalkoztatottak a nemek 
szerint foglalkoztatottak %-ában 

Más településre eljárók a nemek 
szerint foglalkoztatottak %-ában 

Települések népesség-
szám szerint 

férfi nı férfi nı 

1101 – 1100 34.4 22.2 65.6 77.8 

1101 – 1200 30.7 30.1 69.3 69.9 

1201 – 1300 22.4 23.9 77.6 76.1 

1301 – 1400 33.7 42.2 66.3 57.8 

1401 – 1500 39.4 47.4 60.6 52.6 

1501 – 1700 40.3 50.4 59.7 49.6 

1701 – 1000 44.4 46.5 55.6 53.5 

1001 – 2000 61.0 68.8 39.0 31.2 

2001 – 68.0 83.1 32.0 16.9 

Összesen 45.7 53.9 54.3 46.1 

Baranya megye 66.2 75.6 33.8 24.4 

Baranya községek 37.1 41.6 62.9 58.4 

Ormánság községek 40.4 45.7 59.7 54.3 

Forrás: Népszámlálási adatok. Baranya megye KSH 2001 
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A részletesebb elemzésekhez nemek szerinti bontásban kevés településsoros adat áll 

rendelkezésre, további adatsorokra lenne szükség. E nélkül a munkavállalói magatar-

tások nehezen tárhatók fel. Szükség van a terepi kutatásokra, interjúkra, szóbeli köz-

lésekre ahhoz, hogy a döntési mechanizmusokat megismerjük. A munkavállalói maga-

tartások hátterérıl, a motivációkról interjúalanyaim adtak felvilágosítást. Tapasztalataik, 

a tılük kapott információk segítettek a téma feldolgozásában. 

  A 100 fınél kisebb népességő falvakban a nık között nagyobb az eljárók aránya, 

mint a férfiak között (26. ábra). 100 és 300 fı közötti településeken mind a férfiak mind 

a nık között hasonló arányban alacsony (30% fölött) a helyben foglalkoztatottak, és ha-

sonló arányban magas (69%) az eljárók aránya. 300 fınél nagyobb népességő települé-

seken már a nık között nagyobb a helyben foglalkoztatottak aránya, és ez az ennél „na-

gyobb” népességő településeken már mindegyikben jellemzı. A négy 1000 fınél 

nagyobb népességő településen, köztük Sellye városban a helyben dolgozók aránya na-

gyobb, a nık nagyobb része foglalkoztatott helyben, mint a férfiak. 

26. ábra 
Az ormánsági településeken foglalkoztatott népesség megoszlása nemek 

és a foglalkoztatás helye szerint településnagyság alapján 2001 
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Forrás: Népszámlálási adatok. Baranya megye KSH 2001. 

A megyei adatokkal összevetve, az ormánsági településekre a megyei átlagnál 

nagyobb ingázási arányjellemzı. Az ormánsági községeket viszonyítva a megye többi 

községéhez, alacsonyabb ingázási arány és magasabb helyben foglakoztatás jellemzı. 

Szinte minden adatsorban hasonló a nemek szerinti különbség, vagyis a nık nagyobb 

arányban helyben foglalkoztatottak, a férfiak nagyobb arányban ingázók, vagyis 

foglalkoztatottak más településen. A kis lakónépességő településeken, ahol nem mőköd-
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tet az önkormányzat oktatási és szociális intézményeket, melyek a nıknek adnának 

munkalehetıséget, ezekben a falvakban a munkavállaló nık kénytelenek más 

településre eljárni, így közöttük nagyobb az ingázók aránya. 

A nıi foglalkoztatottsággal kapcsolatos kutatások egyik fontos szempontja a gyer-

mekek száma és életkora. Az ez irányú kutatások szerint a nık munkavállalási maga-

tartása és gyermekei életkora között szoros összefüggés van (NEMÉNYI M. – TAKÁCS J. 

2005). A kiskorú gyermekes anyák munkavállalása jóval nagyobb nehézségek árán old-

ható meg. Családi segítség, vagy intézményes gyermekgondozás nélkül pedig megold-

hatatlan.  

Az ingázók munkavállalásában fontos tényezı a távolság, a közlekedési lehetıség, 

az utazási költség. Döntı szempont a munkabér és a munkába járás költségének az 

aránya. A távoli munkahelyek megközelíthetısége hátrányt jelent az ormánsági munkát 

keresıknek. A rossz közlekedési lehetıségek nem csak drága feltételt szabnak a 

munkavállalásra, de lehetetlenné is tehetik. Pécset vasúttal mindenképpen kétszeres 

átszállással lehet elérni, távolsági autóbusszal a nagyobb foglalkoztató központokat 

(Pécs, Siklós, Szentlırinc) olyan hosszú a menetidıvel lehet elérni, a járatszám pedig 

olyan ritka, hogy lehetetlen a rendszeres napi bejárás. A ritka járatszámon kívül egyes 

településekrıl csak a bevezetı út elején lehet felszállni (Sósvertike). 

A rossz közlekedési lehetıségek általában minden munkavállalót egyformán érin-

tenek. A nık munkavállalását azonban még más tényezı is nehezíti a kisfalvak ese-

tében. Azokon a településeken, ahol nincs lehetıség a kiskorú gyermekek elhelyezésére, 

a gyermekgondozó szülı, aki a hagyományos szerep szerint nı, többszörösen hátrányos 

helyzetben van. Ahhoz, hogy akár helyben, akár más településen fizetett munkát tudjon 

vállalni, megoldást kell találnia gyermeke elhelyezésre. Az egyik lehetıség a családi 

segítség, ami a falvak esetében a helyben élı rokoncsaládok között jelentıs szerepet 

játszik, a másik lehetıség az intézményes elhelyezés, ami helyben csak néhány telepü-

lésen adott, és az aprófalvak esetében az óvodások, iskolások utaztatásával jár. Az óvo-

dásnál fiatalabb gyermeket nevelı családokban a nı csak családi segítséggel tud munkát 

vállalni. 

Az óvodások, kisiskolások utaztatása azt jelenti, hogy az ilyen típusú gyermekintéz-

ményekkel nem rendelkezı településeken, ezt a korosztályt reggel egy idıpontra kell az 

autóbuszhoz oda kísérni, egy idıpontban lehet az érkezı autóbuszhoz érte menni. Míg 

az óvodák, iskolák mőködése, nyitva tartása egyébként lehetıséget biztosít arra, hogy a 

dolgozó szülı a szolgáltatást munkaidıvel összeegyeztethetı módon vehesse igénybe, 

ez a lehetıség a (gyermekintézményekkel nem rendelkezı) kistelepülésen élı munka-

vállalók számára nem adott. Ahol ennek ellenére kisgyermekes szülık munkát tudnak 
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vállalni, fıleg a többmőszakos munkarendet, csak nagyszülıi, rokoni segítséggel tudják 

megoldani. Ahol még ilyen módon sem tudják a gyermeket elhelyezni, vagy az utazta-

tást megoldani, ott a nı nagyobb gyakorisággal marad otthon háztartásbeliként. Ez 

olyan esetben is igaz, ha egyébként a férj otthon van (munkanélküli, rokkant nyugdíjas 

stb.). 

A mikrotérségi központok szerepe a foglalkoztatásban 

A kistelepüléseken élık munkavállalói célterülete a nagyobb település, vagy mikrotér-

ségi központ. Az utóbbiak a munkahelyek szélesebb választékával (segédmunkától a 

középfokú végzettségen keresztül a felsıfokú végzettséget igénylı munkahelyekig) ren-

delkeznek. Ilyen szerepet töltenek be az Ormánság középsı területein Sellye, Vajszló, a 

keleti részen fekvı települések esetében Siklós, Harkány, a nyugati részen Szentlırinc, 

Szigetvár. Az északi fekvéső települések foglalkoztatásában a megyeszékhely vonzereje 

érzıdik. Helyi viszonylatban egy alapellátást nyújtó kis település is betölt foglalkozta-

tási vonzerıt a környezı törpefalvak munkavállalói körében. Ahol nem csak az önkor-

mányzat, hanem körjegyzıség, falugondnok, óvoda, iskola, háziorvosi ellátás, védınıi 

szolgálat, gyógyszertár, teleház, élelmiszerbolt, vendéglátó hely mőködik, már foglal-

koztatási centrumtelepülésnek számít. A mikrotérségi központok munkahelykínálata 

eltérı esélyeket ad a nıknek és férfiaknak, a település helyi gazdasági szerkezetébıl 

adódóan. 

Mikrotérségi szerepet tölt be az Ormánság keleti részén Harkány. Fürdıváros 

jellegébıl adódóan a vendégfogadáshoz tud munkát adni fıként olyan munkakörökben, 

amelyek hagyományosan a nıi munkahelyek: takarító, konyhalány, szobaasszony, 

sajnos nagyobb számban csak idényjelleggel, tavasztól ıszig. Ezek a munkák egy-egy 

környezı település életében néhány fı foglalkoztatását jelentik, ám ık egy-egy család fı 

jövedelemtermelıi.  

Mikrotérségi szerepet tölt be a környezı falvak népességének foglalkoztatásába az 

550 fıs népességő Kémes. A településen tapasztalt nemek szerinti munkavállalás a 

kistelepülések esetében tipikusnak mondható. Az önkormányzat által mőködtetett intéz-

ményekben a foglalkoztatottak nemek szerint: polgármesteri hivatal: 8 nı, körjegyzı: 

nı, teleház: nı, háziorvos: férfi, védını, gyógyszertár: nı, élelmiszerbolt: 2 nı 1 férfi, 

vendéglı: 1 férfi, óvoda és iskola: 23 nı és 7 férfi, konyhai dolgozó: 4 nı. 2001-ben a 

településen helyben foglalkoztatottak 90%-a szolgáltatásban volt alkalmazásban, a 

településre bejárók között pedagógusok, a körjegyzıség alkalmazottai vannak jellem-

zıen. Az eljárók fele részben iparban foglalkoztatott. 
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A mikrokörzetek más munkahelyei, pl. tőzoltóság, rendırség szintén munkát adnak 

a környékbeli kistelepüléseken élıknek, de már a képzettebb munkavállalóknak, és 

inkább hagyományosan férfiaknak, bár e téren is tapasztalható változás, a rendırség, 

határıri munkakörök is egyre feminizálódnak. A kereskedelmi központok is fontos 

munkaerıvonzó tényezıvé váltak az elmúlt évtizedekben. A térségbıl is sokan járnak a 

kereskedelmi láncok üzletközpontjaiba dolgozni, nık és férfiak vegyesen.  

A kistelepülések életében fontos feladatokat lát el a falugondnok. Kapcsolódási 

pont a központi irányítás és a lakosság között. Az intézményhiányos aprófalvak „egy-

személyes szociális ellátásáért” az önkormányzat mellett tevékenykedik, a Népjóléti 

Minisztérium évente meghirdetett pályázati rendszere alapján 600 fı alatti népességő 

falvakban. A falugondnok az önkormányzat alkalmazottja, állami normatíva segíti. Az 

önkormányzat átadhatja intézménynek, vállalkozásnak, civil szervezetnek, ám erre a 

térségben nincs példa (FALUDI E. 1995). A falugondnoki hálózat, mint munka lehetıség 

nık és férfiak számára, az Ormánságban a következı adatokkal jellemezhetı: Drávafo-

kon kezdte meg mőködést az elsı falugondnok, 2008-ig 18 településhez tartozik falu-

gondnok. Közülük csak 3 nı, pedig a falugondnoki munka szociális jellege a hagyomá-

nyos szerepfelfogás szerint nıi munkakör lehetne. Hogy nem így van, abban feltételez-

hetıen éppen a munkakörhöz tartozó nagyobb mobilitás is magyarázat lehet: egy falu-

gondnok több településen is végez szolgáltatást, munkavégzését személyautóval, 

kisbusszal látja el. Ettıl kezdve ez a munkakör a hagyományos munkamegosztás szerint 

férfiasnak számít.   

Legnehezebb helyzetben a déli határszél zsáktelepülésein élık vannak, akik föld-

rajzi fekvésükkel egyik nagyobb település felé sem rendelkeznek jó közlekedési 

lehetıséggel, a napi ingázás mind idıbeli mind anyagi vállalásának lehetıségével. 

A térség legnagyobb foglalkoztatója 

A térség legnagyobb foglalkoztatója (egyben Baranya megye legnagyobb foglalkozta-

tója is) az Elcoteq nagyvállalat, mely 1998 óta mőködik Pécsett. Mintegy százféle 

elektronikai terméket, berendezést gyárt kommunikációs technológiai megrendelıinek.  

A foglalkoztatottak száma 2007. decemberében 6800 fı, a létszámbıvítéssel 2008. 

januárjában 7505 fı volt. A cég megítélése a térség foglalkoztatásában betöltött szerepe 

alapján vegyes, szélsıséges. Vannak, akik azt mondják, hogy addig, amíg nem tud a 

térség jobbat felmutatni, addig szükség van rá, hiszen családok megélhetését, munkával 

szerezett jövedelmét biztosítja (2). Mások szerint ez a fajta foglalkoztatás „a világ 
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borzadványa, tönkre tesz mindent, rombolja a falut, rombolja a családot, rombolja a 

tájat” (6), kiszakítja a lakókörnyezetébıl az embereket, akik ezáltal még inkább eltávo-

lodnak attól, hogy a helyi értékeket fenntartsák, mőködtessék.  

A munkaerı felvételkor teljes esélyegyenlıség érvényesül. Nem számít a jelentkezı 

neme, kora, származása, tesztírás és kézügyesség felmérése alapján dıl el, hogy foglal-

koztatható vagy sem. A munka vállalása, és a munkába járás már több nehézséggel jár. 

Sokan nem is tudják vállalni, ezért havonta kisebb-nagyobb ingadozás van a 

munkavállalók településenkénti és nemek szerinti létszámában. Az elektronikai vállalat 

által kínált munkalehetıség nagyrészt betanított munka, váltott mőszakban 12 órás 

munkaidıvel. Elıfordul, hogy egy-egy településrıl házaspár jár be, általában azonos 

mőszakban. Gyermekeik ellátása, elhelyezése csak segítséggel oldható meg. Ilyen 

esetben a család, nagyszülık, rokonság bevonására is szükség van, fıleg olyan kistele-

püléseken, ahonnan a gyerekek utaztatással járnak óvodába, iskolába. A munkavállalás 

minden esetben kényszerhelyzet, szerény jövedelmet biztosító szalagmunka. Mint 

minden betanított munkában, ebben is benne van a veszély, hogy létszámleépítés esetén 

(és erre volt már példa) a munka nélkül maradók számára az ilyen módon megszerzett 

tudás máshol, fıleg az ormánsági lakókörnyezetben, egyáltalán nem használható 

A vállalat 1997-ben 400 fıt, 2008 januárjában 736 fıt foglalkoztatott a Sellyei 

kistérség 35 településérıl, ez a vállalat összes foglalkoztatottjának majdnem 10%-a. A 

kistérség életében ez a foglalkoztatás azt jelenti, hogy az aktív keresıknek (6116 fı, 

2008. január) 12%-a dolgozik ennél a vállalatnál, többségében nık (52.3%). Ez az 

adatsor a kutatási terület 55 települése esetében a következıképpen alakul: az ormánsági 

településekrıl bejáró dolgozók száma 996 fı, a vállalat összes létszámának (7505 fı 

2008. január) 13,3%-a. Az 55 településrıl foglalkoztatottak szintén 52.3%-a nı. 

Besencén az aktív népességnek a 31,6%-a dolgozik a vállalatnál. A kisebb telepü-

lésekrıl átlagban 5–10 fı, a nagyobb településekrıl 20–30 fı, az 1000 fınél nagyobb 

népességő településekrıl 50-60 fı foglalkoztatását jelenti. 

Az Ormánság településeirıl a bejárást a vállalat autóbuszaival biztosítja, ami azt 

jelenti, hogy az utazás költsége részben terheli a munkavállalót. A három mőszakos 

munkarendhez igazodva autóbuszjáratok szállítják a dolgozókat, összegyőjtve a 

különbözı településekrıl bejárókat. A térség életében volt már ilyen típusú munkavál-

lalás. Az egykori pécsi bırgyár hasonló módon külön járatokon szállította be a megye-

székhelyre vidéki dolgozóit. Az ormánsági településekrıl is voltak ingázók, akik a 

munkanap nagy részét utazással és a lakóhelytıl távoli munkavégzéssel töltötték. A 

bırgyár termelésének visszaesése a foglalkoztatás visszaesését is jelentette, elıször a 

vidékrıl bejáró munkavállalók esetében történt meg a leépítés.  
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Összességében a vállalat az Ormánság foglalkoztatásából több mint 10%-kal része-

sedik, és a foglalkoztatottak többsége nı. Annak eldöntésére, hogy ez az arány mennyi-

ben indokolható a nıknek tulajdonított nagyobb monotónia tőréssel, türelemmel és 

készügyességgel, és mennyiben a nagyobb munkavégzı hajlandósággal, már egy másik 

kutatás tárgya lehet.  

Távolsági ingázók 

Az Ormánság népességének foglalkoztatásában, különösen a rendszerváltás utáni évek-

ben a nagyarányú munkahelyvesztés idején, egy szők kör munkavállalásában jellemzı 

volt a távolsági ingázás. Zalaegerszeg, Székesfehérvár felé közvetített a helyi munka-

ügyi központ, fıként fiatal, egyedülálló férfiakat, kik közül sokan vállaltak munkát.  

Havonta egy haza utat fizetett a munkahely. A nagyobb jövedelem, a gyorsabb felhal-

mozás ösztönzı volt, az elszakadás azonban károsan hatott a családi életre, gyakran 

vezetett a családok széthullásához, de legalábbis személyiségzavarhoz, deviáns visel-

kedéshez. Sokan el is költöztek a térségbıl, végleg letelepedve a munkahely települé-

sén, vagy annak környékén.  Az utóbbi években Szombathely, Zalaegerszeg, Biatorbágy 

összeszerelı üzemei, a dunaújvárosi gumigyár tartott toborzásokat, adott tájékoztatást, 

ahol nagyszámban volt érdeklıdı, de nem volt számottevı jelentkezı. 

A térség foglalkoztatásában is megjelent a külföldi munkavállalás. A kistelepülések 

esetében egy-két fıt jelent, fıként iskolázott, fiatal munkaerıt, akik az állásszerzés, na-

gyobb jövedelemhez jutás, és esetenként a világot látás céljából hagyják el szülıföld-

jüket.  

Kijáró munkavállalók 

Az eljárók általában a kevésbé fejlett településekrıl járnak el dolgozni a fejlettebb tele-

püléseken levı munkahelyekre. Létezik azonban egy ezzel ellentétes irányú munkavál-

lalás is, amikor a városi lakóhelyrıl járnak ki a kisebb, alacsonyabb pozíciójú települé-

sekre dolgozni. Országosan az agglomerációs övezetek településein élık foglalkoztatá-

sában terjedt el (BİHM A. 2003), az Ormánság esetében a központi településekrıl 

(Sellye, Vajszló) a környezı falvakba kijáró munkavállalókat ugyan úgy jelenti, mint a 

megyeközpontból a nagyobb településekre kijárókat. A munkavállalás lehetıségét 

megszabja a szakképzettség és a közlekedési helyzet. A kijárás országosan az értelmi-

ségi, alkalmazotti rétegekre jellemzı, az Ormánság esetében is többnyire az értelmiségi, 
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pedagógus, jogász, közgazdász munkavállalókat jelenti, akik nem költöznek ki az 

alacsonyabb státusú településre, inkább választják a kijárást. Munkavállalásukban közös 

motívum, hogy az évrıl évre nagyszámban végzı szakember között nehéz megfelelı 

munkahelyet találni (közel van, megfelel a szakmai elvárásoknak, és a bérezés is meg-

felelı). A jelenlegi munkahelyen lehetıség van a szakmai tapasztalatok megszerzésére, 

a szakmai fejlıdésre, az utazással járó kellemetlenségeket ezért (is) vállalják. A kijárók 

motivációinak megismeréséhez levelezés útján győjtöttem információkat. Az informáto-

rok nık voltak, akik megkeresésemre szívesen szolgáltattak adatokat (17. táblázat). 

17. táblázat 
 Esettanulmány a térségbe kijáró munkavállalók motivációjáról, Sellye, 2008 

Munkavállalás helye Nem Életkor Iskolai 
végzettség 

Munkakör Lakóhely 

Sellye nı 29 Egyetem 
(jogász) 

Csoportvezetı 
 

Pécs 

Munkavállalás 
motivációja 

Szakmai kihívás, fejlıdés miatt – elızı munkahelyek (pécsiek) nem adtak 
lehetıséget a szakmában való elmélyülésre, nem látott fejlıdési lehetıséget – bár a 
végzettségének megfeleltek. Lakóhelyéhez közelebb nem talált olyan állást, amely 
megfelelt volna fenti elvárásainak és végzettségének is. 

Sellye nı 29 Egyetem 
(agrár) 

Területfejlesztés Pécs 

Munkavállalás 
motivációja 

Sellyei lakosként kezdett dolgozni, majd Pécsre költözött, sellyei munkahelyét 
megtartotta. Korábban nem talált végzettségének megfelelı állást. 

Sellye nı 28 Egyetem 
(jogász) 

Irodavezetı Kozármisleny 

Munkavállalás 
motivációja 

Végzettségének megfelelı állást lakóhelye közelében nem talált, a bérezés is 
motiválta. 

Forrás: Saját győjtés levelezés útján szerzett információkból. 

6.3. Helyi vállalkozások 

Helyi vállalkozók között találjuk a kereskedelmi egységek üzemeltetıi: vegyesbolt, 

italbolt. A kistelepülések esetében ez egy-két munkahelyet jelent, nık és férfiak 

számára vegyesen. Van olyan település, ahol nincs italbolt sem. Mezıgazdasági vagy 

építıipari vállalkozások között jellemzıen férfi a vállalkozás mőködtetıje, esetenként 

férj-feleség együtt dolgozik a férj nevén jegyzett vállalkozásban munkamegosztással, és 

elıfordul településenként egy-két esetben, hogy nı vezeti a vállalkozást (ilyen esetben a 

férfi is egyéni vállalkozó volt). A vállalkozók által foglalkoztatottak (helybeliek és más 
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településrıl átjárók), akik az állattartó telepeken vagy a növénytermesztésben dolgoznak 

(idénymunka jelleggel) nık és férfiak vegyesen, de inkább férfiak. 

A térség híressé vált termelıtevékenysége a dinnyetermesztés. Elıször az 1970-es 

évek végén Vajszlón, majd innen elterjedve az 1990-as években már Sellyén vált töme-

gessé. Kedvezı volt a térség éghajlati adottsága a dinnye korai éréséhez, ami a fóliasát-

ras termesztés révén még jobban érvényesült. Nagy üzletet elıször a vajszlói tsz agrár-

értelmisége látott a „dinnyézésben”. A bérbevett tsz földeken aztán a helyi pedagó-

gusok, tanácsi alkalmazottak is termeltek. Mára a kezdeti nagyszámú vállalkozások 

száma lecsökkent, az értékesítési gondok miatt csak keveseknek ad tisztes jövedelmet. 

A legjövedelmezıbb idıszakában azonban minden családnak köze volt a dinnyéhez. 

Vagy azért, mert a családból valaki fuvarozott, vagy teherautót javított, vagy napszá-

mosként dolgozott a dinnyeföldön, vagy részt vett az értékesítésben. A dinnyeter-

mesztéshez kapcsolódó munkavégzés így mindkét nem számára biztosított jövedelmet. 

A térségben jelentıs a mák termesztés, főszernövények, gyógynövények termesz-

tése és győjtése. Korábban PHARE együttmőködés alapján indult e téren a fejlesztés. 

Napjainkban mind a szántóföldi, mind a kiskerti termesztés jellemzı. Az átvétel 

betakarításkor szárítatlanul és szárítással egyaránt jellemzı. 

A városi telephelyő építıipari vállalkozások férfiakat foglalkoztatnak fıként a 

tavasztól ıszig terjedı idıszakra. Az erdészeti telephely tavasztól ıszig csemeteültetés-

hez, ápoláshoz alkalmaz nıket is. 

A nık döntıen (kényszer)kisvállalkozásokat hoznak létre, melyek elég csekély 

fejlesztési alapokkal rendelkeznek. A vállalkozások jellege (kereskedelem, személyi 

szolgáltatások, nıi kisipari foglalkozások) tükrözi a foglalkozási szegregációt, ezzel 

együtt nem ad esélyt a nagyobb nyereségtermelésre. 

6.4. Családi gazdaságok 

A családi gazdálkodás hagyományai a szocialista nagyüzemi gazdálkodás kiterjesztésé-

vel elsorvadtak. „A mezıgazdaságban foglalkoztatott aktív keresık több mint kilenc-

tizede állami és szövetkezei tulajdonú üzemben dolgozott, 1996-ra viszont a magán-

tulajdonú gazdasági egységek töltöttek be meghatározó szerepet a foglakoztatásban.” 

(VALUCH T. 2001). Az újra termelıdı magánszektor csak kis számban tudta foglalkoz-

tatni a munkahelyüket vesztett embereket, közülük is elsısorban a szakképzetteket. 

Az állami és szövetkezeti gazdaságok szétesése, magángazdasággá átalakítása 

következtében jelentıs munkanélküliség alakult ki a mezıgazdasági foglalkoztatottak 
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között. Nagy számban váltak munkanélkülivé a falusi népesség körében azok is, akik a 

termelıszövetkezetek melléküzemágaiban, esetleg az ipari vállalatok vidéki telephe-

lyein dolgoztak, többségében nık. A mezıgazdasági nagyüzemek szétesése nem csak a 

munkanélküliség megnövekedésével hozta nehéz helyzetbe a vidéki családokat, hanem 

meggyengítette a termelıszövetkezetekhez szorosan kötıdı háztáji gazdaságokat is, az 

idıs egykori termelıszövetkezeti tagok megélhetését tette bizonytalanná (CSATÁRI B. 

2005). 

A szocialista idıszakhoz képest visszaesett a mezıgazdasági tevékenységre fordított 

idı mindkét nem esetében. 

18. táblázat 
A 15–74 éves népesség mezıgazdasági részidıs tevékenységre fordított ideje 

Magyarországon (perc) 

1986/1987 1999/2000  

férfi nı férfi nı 

Hétköznap 74 57 52 32 

Hétvégén 101 52 60 30 

Forrás: Életmód-Idımérleg. A részidıs mezıgazdasági munka. KSH. 2001. 

Tulajdonviszonyok, gazdálkodási formák  

A rendszerváltás után a magyar mezıgazdaság korábbi rendszere felbomlott. A 

termelıszövetkezetek a piacgazdaságra való átállás során tönkrementek, a privatizáció 

és kárpótlás nyomán egyéni vállalkozások, társaságok, új szövetkezetek jöttek létre. A 

mezıgazdasági magángazdaságok családi alapon jöttek létre, a családtagok munkája 

tartja össze. A gazdálkodás mezıgazdasági szakmai jellege mellett tartalmazza a keres-

kedelmi, pénzforgalmi, hitel ügyintézési feladatokat, a kapcsolatteremtés, információ-

szerzés, piacszerzés teendıit is. Ezek az új kihívások a mezıgazdasági termelésbıl élı 

családokban a családon belüli munkamegosztást is megváltoztatták. Ennek keretében 

újraszervezıdött a nemek közötti viszony, a gazdaságszervezéssel, a család ellátásával, 

a gyerekneveléssel kapcsolatos teendık. 

A családi magángazdaságokban újból elsıdlegessé válik a család termelı tevékeny-

sége, felértékelıdik, a gazdálkodás sikerességét is jelentheti a családon belüli munka-

megosztás és döntési viszonyok. A földhasználat és a táj ökológia adottságai érvényesü-

lésében, a termelés szerkezetének és színvonalának minél eredményesebb alakításában, 

és a táj agrártevékenységének társadalmi-demográfiai feltételei között a nemek közötti 

viszonynak is szerepe van. Az egyéni agrárgazdaságokban élık társadalmi hátterérıl a 
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2000-ben készült általános mezıgazdasági összeírás adatai nyújtanak betekintést. 

(Egyéni gazdaságnak tekinthetı minden mezıgazdasági tevékenységet folytató ház-

tartás és az adószámmal rendelkezı egyéni vállalkozás által üzemeltetett gazdaság. A 

gazdálkodó, aki gazdasági és jogi felelısséggel képviseli a gazdaság mőködését). 

Az összeírás felmérte a mezıgazdasági termeléssel, mezıgazdasági szolgáltatással 

foglalkozó egyéni gazdaságokat és mezıgazdasági egyéni vállalkozókat. Az országos 

adatok szerint a gazdálkodók 76%-a férfi, 24%-a pedig nı. Átlagéletkor szerint a férfiak 

53 év, a nık átlag életkora 60 év. A férfigazdálkodók egy évben ledolgozott munka-

napjainak száma átlag 79 nap, a nıké 65 nap. Kovács Dezsı, Kovács Katalin és Váradi 

Monika Mária a gazdálkodók jellemzıit nemek szerint elemezve tanulmányukban a 

magyar mezıgazdaságot férfiarcú ágazatnak nevezték (KOVÁCS D. – KOVÁCS K. – 

VÁRADI M. M. 2006).  

A győjtött adatok alapján a KSH országos, regionális és kistérségi kimutatást állított 

össze az egyéni agrárgazdaságokról és népességükrıl. A települések ez irányú adatai 

csak a kistérségi összesítésekben jelennek meg, így a kutatási területünkhöz tartozó 

településekrıl, így az Ormánságról nem tudtunk adatokat győjteni. Az egyéni 

gazdaságokhoz tartozó személyekrıl a Sellyei kistérség (mely a kutatott településeink 

több mint felét teszi ki) példáján keresztül tájékozódhatunk (23. melléklet). 

Az ormánsági kistérség agrárnépessége mind a nık, mind a férfiak esetében fiatalo-

sabb korszerkezető, mint a megyében, vagy a régióban. Iskolai végzettsége azonban 

alacsonyabb mindkét nem esetében. A népesség több, mint fele csak az általános iskolai 

nyolc osztályt végezte el. A nık esetében jelentıs (egy harmada) a nyolc osztállyal sem 

rendelkezık aránya, viszont magasabb a közép és felsıfokú végzettségőek aránya. A 

legiskolázottabb népesség az értékesítésre termelı gazdaságokban van, közülük is a nık 

iskolázottabbak. Azonban kétharmaduk nem a termelı munkában vesz részt, inaktív 

keresıként vagy eltartottként részese az egyéni gazdálkodásnak. 

6.5. A települési önkormányzatok által szervezett foglalkoztatás  

A helyi önkormányzat fı állású munkahelyei a falugondnok, hivatalsegéd, házi segít-

ségnyújtó, a közösségi intézmények fenntartásához, mőködtetéséhez kapcsolódó állás-

helyek: óvoda-iskola pedagógus és dajka álláshelyei, szakács, konyhalány (csak a 

nagyobb településeken), faluház vezetı, jegyzı, orvos, védını (csak a nagyobb telepü-

léseken). Ezeket a munkaköröket, melyek egyben a település mindennapi életének a 

mőködését biztosítják, fıként nık töltik be. 
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A kistelepülések foglalkoztatásában, és ezzel együtt az egyének jövedelemszerzé-

sében fontos szerepe van a közmunkáknak. Bár a polgármesterek hasonló véleményen 

vannak abban, hogy nincs mögöttük túl sok értékteremtés, de rendszeresen kihasználják 

az ilyen irányú lehetıségeket a családok megsegítése céljából. Az ilyen módon végzett 

munkák eredményezik azt, hogy a települések az Ormánságban is rendezett faluképpel 

várják az érkezıket. 

A települési önkormányzatok az aktív korú nem foglalkoztatott, elsısorban a 

rendszeres szociális segélyt kérelmezı helyi lakosok részére szervez foglalkoztatást 

legalább 30 nap idıtartamra.  

Közhasznú munka 

A településen élı munkanélküliek foglalkoztatása olyan munkák elvégzésére, 

melyek vagy a lakosság ellátása vagy a település mőködtetése révén közfeladat vagy 

közhasznú tevékenység. A munkának meg kell felelnie a munkavállaló képzettségi 

szintjének, az idıtartama a gyakorlatban általában fél, egy év. Az álláskeresık foglal-

koztatásának egyik lehetısége. A közhasznú, hat hónapra szóló munkalehetıséget az 

önkormányzaton keresztül a munkaügyi központ támogatja. Az önkormányzat, amikor 

pályázik, döntése során figyelembe veszi a helyben szükséges munkákat, de hogy kiket 

foglalkoztatnak, az attól is függ, hogy milyen az illetı munkához való viszonya, és a 

szociális rászorultsága. Jellemzıen ezek a munkák inkább férfiaknak adnak munkale-

hetıséget, mert olyan típusú munkát kell végezni (főnyírás főkaszával, földmunkák, 

ároktisztítás), amelyek hagyományosan férfiak által végzett munka. Azért két-három nıt 

is foglalkoztatnak közhasznú munkásként, jellemzıen a hagyományos nıi munkák 

elvégzésére, takarításra, növények ültetésére, gondozására. Közhasznú munkással 

biztosítja esetenként az önkormányzat a falubusszal szállított óvodásgyerekek kísérését 

(óvodakísérı), vagy a helyi számítástechnika terem (e-pont hely) mőködtetését is. Ahol 

ilyen foglalkoztatással találkoztam, minden esetben nık végezték a munkát. 

Közcélú munka 

A települési önkormányzat ellátási körébe tartozó feladatai teljesítéséhez közcélú 

munkásokat alkalmaz azok közül, akik rendszeres szociális segélyben részesülnek. A 

közcélú munka rövidebb idıtartamú, de min. 30 nap. A munka a munkavállaló szakkép-

zettségének, iskolai végzettségének megfelelı, vagy annál alacsonyabb szintő lehet. A 

közcélú támogatási keretet az önkormányzat állami támogatásként kapja. A közcélú 

munkák jellegére is igaz, hogy karbantartási jellegő tevékenység révén inkább a férfiak 

foglalkoztatását jelenti, de az önkormányzatok legalább egy nıt minden esetben alkal-
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maznak. A köz érdekében végzett munkájuk a családi körben végzett gondoskodás 

kiterjesztését jelenti a közösség számára. Gondoskodás az egyedül élıkrıl gondozással, 

ebédkihordással, bevásárlással, gondoskodás a közterületekrıl parkosítással, virágülte-

téssel. 

Közmunka 

A közmunka program, amelyet pályázat útján ír ki a Szociális és Családügyi 

Minisztérium kistérségek számára, a kistelepülések esetében szintén néhány ember 

foglalkoztatását jelenti. 

Az önkormányzat tulajdonában lévı zöld területek gondozása, karban tartása, a 

csapadékvíz és belvízelvezetı csatornák karban tartása a feladat. A közmunkába bevont 

munkások a munka elvégzéséhez eszközöket kapnak, ill. alkalmassági vizsgálaton 

vesznek részt. 2007-ben egy januárban indult közmunkaprogramban a sellyei kistérség 

35 településén 121 fı vett részt, ebbıl 36 nı. Egy másik, májusban indult programban 

66 fı, köztük 13 nı vett részt. Egy májusi, rendkívüli közmunkapályázat több gyerme-

kes családoknak szólt, akik szociális segélyt kapnak, és több gyermeket nevelnek. A pá-

lyázattal 43 fı, közöttük 13 nı jutott munkához, ezzel együtt keresethez. A személyek 

kiválasztása az önkormányzat döntése, a helyi viszonyok, a rászoruló családok ismerete 

alapján. 

6.6. Szociális földprogramok 

A rendszerváltás után a szociális problémák kezelésére két olyan program indult, amely 

a hátrányos helyzetben lévı, szociálisan rászoruló lakosság saját szükségletre történı 

élelmiszer elıállítását támogatja. Az egyik a „szociális földprogram”, a másik a 

„termelıi közösségek támogatása”. Számos tanulmány, könyv foglalkozott ezeknek a 

támogató programoknak a vidéki népesség életminıségének javításában betöltött szere-

pével, eredményeivel és nehézségeivel (BARTA A. M. 2001, JÁSZ K. 2003, JÁSZ K.–

SZARVÁK T.–SZOBOSZLAI ZS. 2003, SZOBOSZLAI ZS. 2002, SZOBOSZLAI ZS. 2003). Az 

Ormánság települései közül 13 településen mőködik szociális földprogram. Mivel 

fontos szerepet tölt be az ott élık megélhetésében, munkához való visszaszoktatásában, 

indokolt a következıkben a tapasztalatokat áttekinteni, figyelemmel a nemek szerinti 

elemzésre.  

A „szociális földprogram célja, hogy segítséget nyújtson a mezıgazdasági terme-

lésre alkalmas környezetben élı, de a mezıgazdasági termeléshez szükséges eszközök-
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kel és tapasztalatokkal nem rendelkezı, nehéz szociális körülmények között élı csalá-

doknak” (SOLYMÁRI G. 2004). A program a leghátrányosabb kistérségek településeinek 

számára érhetı el pályázati úton. A települési önkormányzatok maguk dönthetnek arról, 

hogy a gazdálkodást segítı támogatásokat beépítik-e a helyi szociális ellátások rendsze-

rébe. A támogatás részesei az önálló családi gazdaságok, ill. háztartások. A juttatás fel-

használása célzott, nagysága a rászorultság mértéke szerint változik. Jellege szerint 

átmenetet képez a passzív szociális segély és a munkahelyteremtı támogatás között. 

Juttatások köre a helyi szociálpolitikához illeszkedik, alaptevékenység, kiegészítı tevé-

kenység és járulékos tevékenységekre bontva. Egy része természetbeni juttatás, mely 

lehet fogyasztást vagy termelést ösztönzı támogatás. Magában foglal földhasználati 

lehetıséget, munkaeszközöktıl kezdve szaktanácsadáson át sokféle juttatást: Anyakoca, 

csibevásárlás, mezıgazdasági erıgépek és gépsorok beszerzése, termıföld, vetımag, 

vegyszer, gázolaj beszerzés. 

A szociális földprogram nem jelent munkaviszonyon alapuló foglalkoztatást, mégis 

egy folyamatos munkatevékenységet lehetıvé tevı, arra ösztönzı program. Nem jelent 

mindennapos, egész éves tevékenységet, a munka jellegétıl függıen évente hosszabb 

ideig mindennap, teljes munkaidıt vagy csak néhány órát igényel, vagy rövidebb idıre, 

szezonálisan jelent munkát. A programban részt vevı családok munkája elsısorban a 

család szükségleteinek, napi megélhetésének a biztosítását jelenti, másrészt lehetıséget 

nyújt mezıgazdasági vállalkozásra is.  

1994-ben országosan 75 település, 2001-ben már 250 település önkormányzata vett 

részt a programban. A kutatási területhez tartozó ormánsági települések közül elsıként 

Magyartelek községben indult a szociális földprogram, mely azóta is eredményesen 

mőködik. Az eredmények mögött a település polgármesterének következetes, 

küldetéstudattal végzett tevékenysége áll. A végzett munka eredményét „magyarteleki 

modellként” is emlegetik, falukutatók terepkutatásának célpontja, falukonferencia 

témája. A 250 fıs népességő települést „hajdan virágzó mezıgazdaság, gazdag állat-

tenyésztés és szorgalmatos lakosság jellemezte” (SZEKERES J. 2006). Ma csak minden 

ötödik embernek van fizetett munkája, akik nagyrészt minimálbérért dolgoznak. A 

munkanélküliek többségének nem is volt munkahelye. A szociális földprogram 

nyújtotta támogatás alapeszméje differenciált juttatásokon keresztül a faluközösség 

egészének a fejlesztése (SZEKERES J. 2000). A differenciált juttatás az egyes családok 

tenni akarásától, anyagi helyzetétıl, ingatlanjaik nyújtotta lehetıségektıl függ.  A 

támogatás folyamatos ellenırzés mellett történik. A program nagy érdeme a pozitív 

példaadás, a gyarapodó családok esetei, akik rendszeres munkával képesek jövedelmet 

termelni, parasztpolgári létet megteremteni. A közös munka az élelmiszerszükséglet 
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mind teljesebb elıállítása mellett (valamennyi magyarteleki családnak van baromfija, 

hízósertése és megterem a kertben a zöldségféle és a krumpli) a faluközösség újbóli 

megerısödését is eredményezte. Szekeres János szerint a program eredményessége 

azzal mérhetı, hogy mennyire válnak újból termelı gazdákká a munkáról leszokott 

emberek, mekkora termelési értéket hoznak létre, hogyan változik meg a viszonyuk 

egymással és a termelımunkával (SZEKERES J. 2000). A faluban mőködı szociális föld-

program és az idıszakos közfoglalkoztatás együttesen a falu munka nélkül maradt tag-

jainak a munkához, értékteremtéshez való visszaszoktatását eredményezi. A folyamato-

san ellenırzött, adminisztrált munkavégzés a település cigány népességének az átlagnál 

biztosabb megélhetését, és ezzel együtt a magyar családokkal való békésebb együttélést 

is eredményezi. 

A szociális földprogram mőködésének színtere a háztartás, mint termelı egység, a 

támogatás ezen belül az egyén és a család tevékenységét aktivizálja.  A polgármester 

véleménye szerint a szociális földprogramban az asszonyoknak van elsısorban 

szerepük. Az önkormányzat szétosztja a vetımagot, vetı krumplit, felszántja a földet, 

betakarítja a kukoricát, állatokat oszt nevelésre, szaporításra. A lehetıségekkel való élni 

tudásban azonban sok múlik a nık és férfiak együttmőködésén, és ebben az asszonyok a 

megbízhatóbbak. Ez némileg ellentmond az országos felmérések tapasztalataival. 

Szoboszlai Zsolt kutatásai szerint a szociális földprogramban kedvezményezettek között 

az átlagos népességaránynál magasabb a férfi kedvezményezettek aránya, még fokozot-

tabban igaz a cigány népesség körében (SZOBOSZLAI ZS. 2003). Ez azonban inkább 

jelenti azt a hagyományos párkapcsolatban megrögzült hierarchiát, mely szerint a 

családfı, a férfi neve jegyzi a családot, az együtt élıket, és nem a nı, aki ugyan úgy 

kiveszi a részét a munkából, sıt a példa azt mutatja, hogy még jobban. 

Az Ormánságban jelenleg további 12 településen folytatnak szociális földprogra-

mot, egyedül vagy több önkormányzat összefogva segíti a kedvezményezetteket. 500 

fınél kisebb, többségében 200–300 fı közötti népességő településekrıl van szó. A 12 

település népessége összesen 3000 fı, közöttük a többség hátrányos helyzető, tartós 

munkanélküliséggel, segélyekkel, kis jövedelemmel rendelkezı családban él. A 

településeken a program a helyi adottságoknak, és a kedvezményezett lakosság 

hozzáállásának megfelelıen alakul. Lúzsok, Kórós és Hirics mezıgazdasági gépek 

munkavégzésével segíti a kedvezményezett családokat. Magyarmecskén, Drávaiványi-

ban gyógynövénytermesztés, Baranyahídvégen főszerpaprika, mák, Kemsén 

káposztatermesztés folyik. Cún a burgonya termesztést és sertéstartást ösztönzi 

szolgáltatásaival (PETROVICSNÉ T. R. 2007). Közös mindegyik programban, hogy a 
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hátrányos helyzető családok megélhetési biztonságát kívánja növelni, vagy bevételt 

eredményezve, vagy fogyasztásra alkalmas termékek formájában.  

6.7. Az ormánsági területfejlesztési programok gender alapú 
bemutatása  

Az Ormánság problémáinak megoldásában kiemelten kezelem a helyi részvételre, a 

helyi erıforrások hasznosítására építı fejlesztéseket. Ezek az itt élı családoknak, a helyi 

és kistérségi civil közösségeknek, kisvállalkozásoknak és a települési önkormányzatok-

nak az együttmőködésén alapuló innovációk egyszerre adnak lehetıséget a táji adott-

ságokra épülı többfunkciós falusi térség visszaállítására, és a foglalkoztatás bıvítésére, 

az egyének és családok számára egy kiegyensúlyozottabb, többgenerációs gazdasági 

egzisztencia megteremtésére (G. FEKETE É. 2001, BERÉNYI I. – DÖVÉNYI Z. 2005). A 

helyi fejlesztések munkahelyforrást jelentenek azoknak a nıknek, akik be akarnak lépni 

a foglalkoztatásba. Esélyt adhatnak azoknak a Dráva mentén elhelyezkedı, hátrányos 

helyzető falvaknak, melyek korábban a falusi turizmus számára érdektelen falvakként 

kiestek a korábbi társulási együttmőködések érdeklıdési körébıl (V IRÁG T. 2008). 

„A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése” elnevezéső program a Dráva 

folyó kedvezı ökoturisztikai adottságainak jobb kihasználását célozta meg. 2003-ban 

két megye önkormányzata, öt kistérség 30 települése, és a Duna–Dráva Nemzeti Park 

fogott össze. Céljuk a Dráva folyó és természeti értékekben gazdag környezetének 

turizmusba bevonása úgy, hogy közben ne sérüljenek a természeti értékek. A 2008. 

márciusában lezárult program eredményeként olyan fejlesztések valósultak meg, 

melyek a gyalogos, kerékpáros, lovas és vízi turizmus fejlesztését szolgálják. A ki-

alakított szálláshelyek, turistaközpontok közvetlenül és közvetve is munkalehetıségeket 

kínálnak. A vendégfogadás, szállásadás egyszerőbb munkavégzésre (takarítás, mosás), 

szakképzettséget igénylı (fızés, háziipari tevékenységek, kerékpárjavítás), és speciális 

képzettséget igénylı (programszervezı, tolmács) munkákra egyaránt alkalmat ad.  

Az „Ös-Dráva program” a térség hosszú távon fenntartható fejlıdésének feltételeit 

megteremtı komplex területfejlesztési program. Alapja a térség optimális vízháztartásá-

nak visszaállítása. Fejleszti a térségi infrastruktúrát, miközben projektek és alprojektek 

rendszerén át munkahelyeket teremt. Mivel a programban érintett kistérségek között a 

Sellyei kistérség teljes egészében és a Siklósi kistérség részben szerepel, a fejlesztés az 

ormánsági települések számára jelentıs forrás. Visszanyúlik a táj és ember múltban 

harmonikus együttélésének alapjaihoz a vizes területek kedvezıtlen környezeti állapotá-

nak helyreállításával. A több évtizedes program során végzett tájrehabilitációval több-
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féle, a táj adottságaihoz igazodó gazdálkodási forma válhat életképessé. Ezek a gazdál-

kodási formák egyenlı eséllyel jelenthetnek nıknek és férfiaknak munkalehetıséget, 

jövedelemszerzést. Akár a hagyományos nemek szerinti munkamegosztás szerint, akár 

az egyén felkészültsége, rátermettsége alapján: ıshonos erdıterületek kialakítása, erdı- 

és vadgazdálkodás, gyümölcsészet, kertészet, ártéri állattartás, halászat, gyékény, nád, 

sásfeldolgozás, kézmőipar, vendéglátás. A program elıkészítés és tervezés után 2008-

ban indul EU-s és kormányzati támogatással, lehetıséget kínál komoly társadalmi, 

szociális változásokra. A lehetıségekkel való élni tudásban az itt élık képzésére, 

oktatására, a térségben élık folyamatos tájékoztatására lesz szükség. 

„Leader-program” a településükért és térségükért felelısséget érzı, a vidék fejlesz-

tése iránt elhivatott önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozók együttmőködése 

alapján szervezıdik európai uniós támogatással. Célja az együttmőködık ösztönzése és 

segítése a térségük hosszú távú lehetıségeirıl történı együttgondolkodásban és a térség 

fenntartható fejlıdésének integrált, innovatív stratégiák mentén történı megvalósításá-

ban. Támogatásának területe a helyi akciócsoportok által elkészített helyi vidékfejlesz-

tési terv. A helyi akciócsoportok felelısek a terv elkészítéséért, a helyi pályázati 

rendszer mőködtetéséért. Dél-Baranyából a Sellyei kistérség és a Siklósi kistérség 

települései jelentkeztek és alkotnak egy közös akciócsoportot, helyi vidékfejlesztési 

közösséget. Az együttmőködés alapja egy az „Ormánságtól a Szársomlyóig” címmel 

készítendı helyi vidékfejlesztési stratégia. A két kistérségbıl összesen 87 település tagja 

a közösségnek, ebbıl 48 a kutatási területhez tartozó ormánsági település. A közösség 

stratégiai célja a lakosságot jövedelemteremtı és önellátó képességének növelésével, 

képzésével bevonni saját lakóterének felújításába, az élhetıbb környezet kialakításába. 

A tervek között szerepel gazdaságfejlesztés, a térség agrár és turisztikai adottságait 

kihasználó teljesen újszerő térségi modellprogram kidolgozása: a helyi értékek elıállítá-

sán alapuló szolidáris gazdaság kialakítása, a tájban rejlı erıforrások helyreállítása, 

alternatív tájhasználati módok elterjesztése a tájhoz alkalmazkodó gazdálkodással, 

szolgáltatásfejlesztés a vidéki szelíd turizmus tájspecifikumainak figyelembevételével, 

az életminıség fejlesztése az örökségvédelem, a genetikai, épített és szellemi hagyomá-

nyok terén, és végül humánerı fejlesztés a szociális és munkaerı-piaci szempontból 

hátrányos helyzető csoportok számára, többek között a nık számára. A fejlesztési 

terület tehát nagyon sokrétő, érthetı is, hogy az akciócsoport 87 településérıl összesen 

206 szervezet csatlakozott, a köz-, a civil és az üzleti szférából egyaránt.  

A megválasztott 20 fıs tervezıi munkacsoport tagjai között vannak térségfejlesztı 

szakemberek, polgármesterek. Nemek szerinti összetételüket tekintve 9 nı (4 

polgármester és 5 alapítvány, szervezetet képviselıje) és 11 férfi. Az arány, bár elmarad 
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a népességszám nemek szerinti megoszlásától, a nık hasonló területen korábban 

általánosságban tapasztalt egyenlıtlen helyzetéhez képest, jónak mondható. A helyi 

közösség vezetésében azonban még a patriarchális jelleg érvényesül: a képviselı, a 

helyettes és az általános helyettes is férfi.  

7. A CIGÁNYSÁG HELYZETE AZ ORMÁNSÁGBAN 

Amikor az Ormánság társadalmi-gazdasági folyamatait gender alapon elemezzük, nem 

hagyhatjuk figyelmen kívül a cigány népességet sem, mint a térség számottevı 

nemzetiségét, és mint a falvak legtöbb problémával sújtott népcsoportját (CSERTI CSAPÓ 

T. – WILHELM Z. 1995). A cigányságot érintı hátrányok – a területi elszigeteltség, 

szociokulturális jellegzetességekbıl adódó társadalmi lemaradás, alacsony iskolázott-

ság, szakképzettség, alacsony jövedelmi viszonyok – az Ormánságban kölcsönösen 

erısítik egymást, és vezetnek a szegregáltsághoz, a szegénységhez. A cigány kisebbség 

helyzetét tovább rontották a rendszerváltás után újból felerısödı elıítéletek (SZÉKELY 

M – ÖRKÉNY A.– CSEPELI GY. 2001). Így a cigány lakosság többszörösen hátrányos 

helyzetbe került: egyszerre kellett szembenézni a kulturális és etnikai másságuk révén 

keltett ellenérzésekkel és a szegénységükhöz kötıdı életformát elıítéletesen kezelı 

társadalommal.  

A térségben élı cigányság helyzetének áttekintése, nemek szerinti vizsgálata kuta-

tási témám szempontjából azért is fontos, mert a szegénység és az etnikai hovatartozás 

közötti összefüggés nem szükségszerő és nem megváltoztathatatlan jellegő társadalmi 

jelenségek (LADÁNYI J. – SZELÉNYI I. 2004). A jelenségek közötti összefüggések, és az 

okok minél sokoldalúbb feltárása közelebb visz a problémák megváltoztatásának a 

lehetıségéhez. 

A cigányság jelenléte az Ormánságban évszázadokra visszamenıleg követhetı, 

növekvı számarányuk, halmozódó problémáik azonban az elmúlt ötven év történéseivel 

hozható összefüggésbe. Az államszocializmus extenzív gazdaságfejlesztése hozzásegí-

tette a cigányságot a rendszeres jövedelemszerzéshez, asszimilációs politikája a be-

illeszkedéshez. A kétségtelen eredmények mellett azonban tovább súlyosbodott a ci-

gányság helyzete. A családok egyre romló életminıségük okán költöztek be az Ormán-

ság elvándorlással elnéptelenedı falvaiba, melyek ma már, a társadalmi-gazdasági szer-

kezetátalakítás negatív hatásaként az ország legelmaradottabb, legkilátástalanabb 

helyzetben lévı településeivé váltak.  
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A térség cigány népességét, mint a dél-dunántúli megyékben általában, nagyobb 

részben a román dialektust használó beás cigányok alkotják, akik részben teknıvájásból 

és más famegmunkálásból tartották el magukat, részben mezıgazdasági napszámosként 

éltek. Már a két világháború között is megszokott volt, hogy helyi parasztgazdáknál 

vállaltak munkát. Pontos számokkal nem tudjuk megmondani, hogy az ormánsági 

népességen belül mennyi a cigányok aránya, tekintettel arra, hogy ilyen irányú adat-

győjtés nincs, és nem is lehet. A népszámlálások ez irányú adatgyőjtései egyéni bevallá-

son alapulnak. Más, szociológiai megközelítés szerint azt tartják cigány származásúnak, 

akit a környezete annak tart. A demográfiai, társadalmi, oktatási, foglalkoztatáspolitikai 

vonatkozásban egyaránt fontos kérdés nehézségeirıl, a témához kapcsolódó kutatási 

módszerekrıl, adatgyőjtési eljárásokról ad alapos áttekintést Cserti Csapó Tibor PhD- 

értekezésében (CSERTI CSAPÓ T. 2003). 

 Az elsı cigányösszeírás szerint 1893-ban a térségben élı cigány népesség aránya 

29% volt (SZPIRULISZ I. 1995). Egy 1985-ös megyei önkormányzati becslés alapján az 

akkor vizsgált 42 ormánsági településen 2485 lakost, az össznépesség 13,8%-át tartották 

cigány származásúnak.. A települések közül már akkor Gilvánfa népessége többségében 

cigány volt, 8 településen a cigányság aránya 30–50%-os volt, 5 településen pedig a 

becslést végzık nem találtak cigány népességet. Azóta a cigány népesség aránya tovább 

növekedett fıleg azokban az apró és törpe falvakban, amelyek gyenge infrastrukturális 

ellátottságuk, kedvezıtlen közlekedés-földrajzi helyzetük, az alacsony életszínvonal 

miatt elvesztették az elvándorolt, többnyire fiatal, keresıképes magyar népességüket. 

Helyükre telepedtek le a peremterületekrıl a falvakba, a környék más településeirıl 

vagy távolabbról a nehéz anyagi helyzetben élı többgyermekes cigány családok. Azon-

ban más tényezık, helyi adottságok és politikai törekvések is segítették ezt a 

folyamatot. (JUHÁSZ P. 2006, CSALOG ZS. 1993).. Az Ormánság esetében az 1971. évi 

árvíz, mely elmosta az erdıszéli, erdei cigány telepeket, siettette a családok beköltözte-

tését, házhoz juttatását. Hasonlóan az 1970-es évek elején kibontakozó asszimilációs 

politika is segítette a cigány családok jobb körülmények közé kerülését.  

A cigány népesség számáról, jellemzıirıl legújabb adatokat két forrásból meríthe-

tünk. Az egyik a 2001. évi népszámlálás cigány nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó 

adatai, a másik a 2003. évi cigány felmérés. Korábban az 1971-es és az 1993-as 

vizsgálatok alkalmával a cigány népesség 2%-át vizsgálták reprezentatív alapon. A 

2003. évi felmérés csak 1%-os reprezentatív minta kiválasztásával történt, ezt a kutatást 

végzı Kemény István és Janky Béla is pontatlanabbnak tartja (KEMÉNY I. – JANKY B. 

2003). A 2001-es hazai népszámlálás az önbesorolás módszerére építve a válaszadóra 

bízta annak meghatározását, hogy minek, kinek vallja magát. Ezen adatok alapján az 
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Ormánság településein élık 5,3%-a, 1137 fı cigány nemzetiséghez tartozónak vallotta 

magát. 11 településen a népesség több mint 10%-a, 4 településen több mint 20%-a 

vallotta magát cigánynak. Egyes településeken kiugróan magas a cigány népesség 

aránya: Gilvánfa népességének több mint 70%-a, Piskó népességének 40%-a cigány 

származású saját bevallása alapján. A jelentısebb cigány népességgel rendelkezı 

települések döntıen területileg elszigetelt, kis népességő, több esetben zsáktelepülés. Az 

itt élık tehát az etnikai hátrányok mellett ki vannak téve a települések méretébıl adódó 

hátrányoknak is (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, intézmények nehézkes 

elérése, a munkalehetıségek hiánya). Mindezt át- és átszövi a nemek közötti viszony 

sajátos cigány kultúrája. Mind az iskolázottságot, mind a munkavállalást, 

alkalmazkodást az iskolai és munkaerı-piaci helyzethez meghatározzák a cigány nık 

gyermekvállalási szokásai. 

Janky Béla külön kutatásban vizsgálta a cigány nık gyermekvállalási szokásait, a 

gyermekvállalás idızítésének kérdését.  Kutatása feltárja a tendenciákat, ahogyan a 

cigány nık és a többségi társadalom munkaképes korú nıi alkalmazkodtak a 

munkaerıpiac újszerő követelményeihez. Véleménye szerint a szocialista iparosítás 

idıszakában, amikor a nyolc általános iskolai osztállyal fiatalon le lehetett helyezkedni, 

a cigány nık úgy tudtak a munkaerıpiacra belépni, hogy közben a hagyományos cigány 

családalapítást, a korai gyermekvállalást sem kellett feladni. A késıbbiekben, az 

iskolázottsági követelmények emelkedésével ez a helyzet nem vált tarthatóvá. A 

magyarországi fiatal nık körében az elmúlt évtizedekben változott a gyermekvállalási 

magatartás. Kitolódott az elsı gyermek vállalásának idıpontja, és rövidebb lett a gyer-

mekvállalási idıszak. A cigány nık esetében ez a folyamat csak mérsékelten figyelhetı 

meg, és vannak területi, ill. cigány csoportonkénti eltérések. A rendszerváltás többféle, 

egymással ellentétes hatást gyakorolhatott a cigány fiatalok gyermekvállalási maga-

tartására, melyek következtében a rendelkezésre álló adatok (2003-as cigányvizsgálat 

adatai) alapján nem állapítható meg jelentıs változás. A cigány nık korábban is fiata-

labb korban váltak anyává, mint a többségi társadalom tagjai, és ebben nem történt 

jelentısebb változás. A 18 évesnél fiatalabb korban szülı nık aránya a korábbi 32%-ról 

a rendszerváltás után 28%-ra csökkent (JANKY B. 2005). Az Ormánság jövıje szem-

pontjából fontos megjegyezni, hogy Neményi Mária kutatásai a cigányság gyermek-

vállalási szokásainak lassú változását támasztják alá. Egy 1997-ben végzett vizsgálat 

szerint a mai szülıképes korban lévı korosztályt a szülıi generáció termékenységéhez 

viszonyítva a válaszadók gyermekvállalási szokásai radikális változást mutatnak, 

átlagosan mintegy felére csökkentve a családonkénti gyermekszámot (NEMÉNYI M. 

1999). A nem cigány népességhez képest még így is magasabb gyermekszám jellemzi a 
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cigány családokat, azonban nagyobb a halálozási arány és a halálozások száma is, ezzel 

együtt alacsonyabb a várható élettartam. Hoóz István kutatásai drámai állapotokat 

tárnak fel a cigány nık szülés körüli egészségi állapotával kapcsolatosan. A rossz élet-

körülmények, a hátrányos egészségügyi helyzet, a hiányos egészségügyi ismeretek 

következtében a spontán vetélések száma a cigány nık esetében 8,8 ‰, a nem cigá-

nyoknál 4,9 ‰, a koraszülések aránya a cigány nıknél 21,5 ‰, a nem cigányok 

esetében 18 ‰ (HOÓZ I. 1992). A 2003. évi reprezentatív cigányfelmérés eredményei 

szerint a nagyobb gyermekszám és a nagyobb halálozási szám együttes eredményekép-

pen a 15 éven aluli gyermekek száma kétszer akkora, mint a teljes hazai népességben: a 

teljes népesség 16,8 százaléka, míg a cigány népesség 37 százaléka 15 éven aluli 

(KEMÉNY I. – JANKY B. 2003). 

7.1. Iskolázottság nemek szerinti jellemzıi 

Az ormánsági településeken általában a népesség, de különösen a nık alacsonyabb 

iskolázottsága szembetőnı (12. melléklet). Nagy mértékő, egyes települések esetében 

10% azoknak a nıknek az aránya, akik az elsı általános iskolai osztályt sem végezték 

el. Ez jellemzıen a cigányok lakta településeken tapasztalható. Köztudott, hogy a cigá-

nyok átlagos iskolai végzettsége messze elmarad a magyarországi átlagtól (19. táb-

lázat). Azon belül nemek szerint eltérı arányok figyelhetık meg. Az okok mögött a 

cigányság sajátos kultúrája, kisebbségi helyzete ötvözıdik a térségi hátrányos 

helyzettel. Az iskolai tanulmányok és a cigány népesség viszonya az elmúlt évtizedek-

ben átalakult, de a nemek szerinti különbségek, ha más-más irányból is, magmaradtak, 

és szoros kapcsolatot mutatnak a munkaerıpiaccal és a családon belüli szerepekkel. 

Meghatározó a nemek közötti viszony, különösen a sajátos cigány nıi szerep, ami az 

asszonyi lét, az utódnemzés és felnevelés köré szervezıdik.  

Az államszocializmus idején a magas fokú foglalkoztatás, fıként az ipari munka 

lehetısége, ösztönözte a cigány férfiakat is a nyolc osztály elvégzésére, majd szakma-

szerzésre. A cigány fiatal nık számára azonban a családban maradás, anyává válás fon-

tosabb volt. Az iskolába járást a nıknél inkább a törvény kényszerítette ki, ennek is 

következménye, hogy mára már a fiatalabb generációknál a nyolc osztály elvégzése a 

fiúkéhoz hasonló arányú.  

A továbbtanulás, szakmaszerzés is nemenként eltérı, idıben és arányokban egy-

aránt megfigyelhetık különbségek. Az extenzív iparosítás biztosította nagyarányú fog-

lalkoztatás idıszakában a cigány férfiak is nagyobb arányban jutottak munkához, a ma-

gasabb jövedelem érdekében szakmát szereztek, szakmunkássá váltak. Ez a folyamat 
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jellemzıen az 1960-as és 1970-es években ment végbe. Ez idı alatt a cigány nık szak-

képzettség tekintetében is lemaradtak, annál is inkább, mert a fiatalon férjhez ment fele-

séget vagy élettársat, a szakmunkát végzı férj el tudta tartani, nem volt rákényszerítve a 

továbbtanulásra. A cigány nık iskolai tanulmányai lassúbb, elnyújtottabb ütemben 

növekedtek. Ennek a folyamatnak egy keresztmetszetét figyelhetjük meg az MTA 

Szociológiai Kutatóintézete 1993-as, a magyarországi cigányság helyzetét reprezentatív 

módon feltáró kutatásának adatsorából (19. táblázat).  

19. táblázat 
Legalább általános iskolát végzett nık és férfiak aránya a cigányok és nem 

cigányok egyes korosztályaiban Magyarországon, 1990–1993, % 

Össznépesség Cigányok 

1990 1993 

Korcsoport 

férfi nı férfi nı 

15–19 92,9 95,0 61,6 66,5 

20–29 96,8 96,5 79,5 72,4 

30–39 96,6 96,1 74,9 50,5 

40–49 93,5 92,4 62,8 38,1 

50–59 79,0 70,2 36,3 15,7 

60–69 53,2 36,8 13,9 5,5 

70–x 32,1 22,8 14,3 6,1 

15–x 82,8 73,9 65,0 50,7 

Forrás: Janky B. 1999. p. 221. 

Az iskolázottsági szint növelésére, a cigány fiatalok kulturális felemelkedése 

érdekében sokat tesznek a térség iskolái. Nehezíti az eredményességet, hogy a fiatalok 

azt tapasztalják, aki tanultabbnak számít, annak sincs nagyobb esélye elhelyezkedni. Az 

iskolázottsággal kapcsolatos problémák helyi kezelésére számos jó óvodai és iskolai ki-

sebbségi program mőködik a térségben. Az Oktatási Minisztérium által engedélyezett 

cigány kisebbségi oktatási program folyik két óvodában (Bogádmindszent, Vajszló), és 

hat általános iskolában (Csányoszró, Diósviszló, Kórós, Magyartelek, Sellye, Sumony, 

Vajszló). Emellett a központi költségvetésbıl kiegészítı normatív támogatást kap a 

cigány etnikumhoz tartozók felzárkóztató oktatására minden negyedik Ormánsági tele-

pülés: Baranyahídvég, Bogádmindszent, Diósviszló, Drávafok, Drávaszabolcs, Dráva-

sztára, Gilvánfa, Királyegyháza, Magyarmecske, Piskó, Sellye, Sumony, Vajszló 

(MAGYAR KÖZLÖNY 1998/4. sz. II. kötet). Az iskoláskorúakat az önkormányzatok 

különbözı támogatásokkal segítik (kollégiumi elhelyezés, tankönyv-, tanszerellátás-, 

étkeztetési támogatás).  
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A cigány fiatalok továbbtanulásában fontos értékátadó, közvetítı a pécsi Gandhi 

Gimnázium. Az 1992-ben alakult Gandhi Alapítvány, a gimnázium mőködtetıje, olyan 

cigány (és nem cigány) tehetséges fiatalok számára nyújt lehetıséget a továbbtanulásra 

és ad felkészítést a felsıfokú tanulmányokra, akiknek a szociális helyzete alapján 

máskülönben nem lenne erre esély. Számítva arra, hogy képzetten, tanulmányaik befeje-

zése után visszatérnek falujukba, és hozzájárulnak a helyi közösség fejlesztéséhez 

(CSERTI CSAPÓ T.– WILHELM Z. 1995).  

7. 2. Munkavállalás, jövedelemszerzés nemek szerint 

Csalog Zsolt egy tanulmányában áttekintette a cigányság munkavállalási magatartását 

közép-európai megjelenésüktıl kezdve a rendszerváltozásig: hogyan illeszkedtek be a 

különbözı társadalmi rendszerek munkamegosztási struktúrájába, hogyan próbálta 

kezelni a mindenkori államhatalom a másságukat (CSALOG ZS. 1993). A cigány munka-

vállaláson belül különösen fontos a nık helyzete, a hagyományos cigány nıi szerepek 

és a cigány munkaerı-piaci szerepvállalás kérdései, összeegyeztethetısége. 

A középkorban a hagyományos cigány mesterségekhez kapcsolódó tevékenységek 

és a termékeikkel való kereskedés állandó vándorlást igényelt. Amikor szétszórtan 

letelepedtek, a feudális munkamegosztásba földtulajdon, földhasználati lehetıség híján 

nem tudtak bekapcsolódni. Már ebben az idıben a társadalom perifériájára szorultak a 

Kárpát-medence országaiban. A kapitalizálódás, a modern gyáripar kialakulása a cigány 

tevékenységek, termékek, és szolgáltatások teljes leértékelıdését eredményezte. A II. 

világháborúig a jövedelemszerzés alapja az alkalmi munka, a falvakban a mezıgazda-

sági, erdıgazdasági idénymunka volt. Az 1945 évi földosztás során sem jutottak földte-

rülethez, a lehetıséghez, a termelımunka elkezdéséhez. Csalog Zsolt felhívta a 

figyelmet arra, hogy a földhöz nem jutással egyben kimaradtak abból a meghurcolta-

tásból, amit késıbb az 1950-es években az erıszakos szövetkezetesítés, a beszolgáltatási 

rend során a földtulajdonosok megéltek. 

Az 1950-es évek hozták meg azt a lehetıséget, hogy a cigány lakosság felnıtt tagjai 

Magyarországon nagy számban válhattak fizetett munkavállalóvá. Az extenzív 

iparosítás, elsısorban a gyáripar és az építıipar, nagy mennyiségő munkaerıt igényelt. 

Munkaerıbázisát elsısorban a képzetlen falusi népesség, elıször a férfiak majd a nık 

képezték. Így került sor a nagyszámú, egyesek szerint a férfiak esetében szinte teljes, 

cigány foglalkoztatásra. A cigány nık foglalkoztatása is jelentıs volt, ám nem érte el a 

másik nem foglalkoztatási arányát. A cigány nık fizetett munkavállalása a szocialista 
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gazdaságban, különösen falun többszörös nehézségbe ütközött. Az utazással járó 

ingázás, a gyermekelhelyezés nehézségei mellett a cigánycsaládban betöltött hagyo-

mányos szerep (a magyar családokhoz hasonló, de annál még erısebb gyermekvállalási, 

gyermeknevelési, gondozási szerep) is amellett szólt, hogy a cigány nık maradjanak 

inkább otthon.  

Mind a nıi, mind a férfi cigány munkavállalók nagy része alacsony iskolázottságú, 

szakképzetlen munkaerı volt. Ennek következtében beszélhetünk tipikus cigány 

munkakörökrıl, amelyek általában fizikai munkát jelentettek: a férfiak számára 

építıipari segédmunka, földmunka, bányákban, üzemekben végzett, sokszor egészség-

károsító tevékenység. Mindez együtt járt a napi, vagy heti ingázással, kiszakadva a 

cigány családi közösségbıl. Ezzel a fajta munkavégzéssel a férfi cigány családfenntartó 

lemaradt a falusi népesség azon részétıl, akik a háztáji mőveléssel, pluszmunka válla-

lással félre tudtak jövedelmükbıl tenni. Kimaradt a második gazdaságból, ezáltal a 

felhalmozásból, gyarapodásból. A kisszámú nıi cigány munkavállalók is fizikai munka-

körökben jutottak munkához takarítás, segédmunka helyben, esetleg napi ingázással, de 

semmiképpen sem heti családtól való távolmaradással Az 1970-es évek végére a 

cigányság helyzete valamelyest javult, a jogegyenlıség, a faji diszkrimináció tiltása, a 

tankötelezettség, a cigánytelepek adminisztratív felszámolása, a munkavállalás lehetı-

sége (és kötelezettsége) nyomán. A munkavállalás aránya ekkor magas volt: az 1970-es 

években a munkaképes korban lévı cigány férfiak szinte valamennyien állásban voltak 

(M IKLÓSSY E. 2000).  

A rendszerváltozással a cigányok az össznépességnél nagyobb arányban váltak 

munkanélkülivé az alulképzettség, az ingázási lehetıség, a mezıgazdasági nagyüzemek 

megszőnése következtében. Sıt a munkanélkülivé válás folyamata már elıbb, az 1980-

as években megkezdıdött, amikor az elsı elbocsátások megkezdıdtek. Az utánuk kö-

vetkezı generációkból a többség már az elsı munkavállalásig sem jutott el, így együtt a 

tartós munkanélküliség sorsára jutottak. Ladányi János és Szelényi Iván kutatásai iga-

zolták, hogy a romák nem csak azért váltak különösen magas arányban munkanélkülivé, 

mert a legveszteségesebb gazdasági ágazatokban dolgoztak, és ezekben az ágazatokban 

is a legalacsonyabban képzett munkások voltak, hanem azért is, mert a kedvezıtlen 

munkaerı-piaci helyzetüket etnikai alapú diszkrimináció is sújtotta (LADÁNYI J. – 

SZELÉNYI I. 2004).  

 1994-ben a munkavállaló korú cigány férfiaknak csak 31%-a, a nıknek 18%-a volt 

foglalkoztatott (BİHM A. 2003).  Forray R. Katalin a pályakezdı cigány fiatalok 

munkavállalási lehetıségeit kutató kérdıíves vizsgálata alapján megállapítja, hogy a 

lakóhely településjellege meghatározó a cigány fiatalok életpályájának alakulásában, de 
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ezzel együtt fontos a neme is a munkavállalónak, mert a cigány nık és férfiak másként 

lépnek ki a munkaerıpiacra, másként élik meg a foglalkoztatás, a pénzkeresés nehéz-

ségeit, különösen a hagyományokat jobban ırzı falvakban (FORRAY R. K. 2004).  

A munkahelyek elvesztése nagy változást eredményezett a cigány családok 

hagyományos hierarchia rendszerében. Az eddig kenyérkeresı férj munkanélkülivé lett, 

s bár aktív korú és keresıképes, mégis eltartotti helyzetbe került. Ez a tekintélyvesztés 

aztán esetenként szélsıséges magatartást eredményez: gyakori az alkoholista, agresszív 

magatartású cigány férfi. Oscar Lewis a „szegénység kultúrájának” nevezi azt a védelmi 

mechanizmust, mellyel a legszegényebbek igyekeznek a nyomor körülményei között 

megtalálni a „túlélés” esélyét (LEWIS, O. 1968). Az ormánsági cigányok esetében ezek a 

következık: 

Fizetett munkavállalás, magángazdálkodás (pl. szociális földprogram keretében 

Magyarteleken, ahol a magyarországi cigány családok átlaghelyzetéhez képest a helyiek 

kevésbé szegény körülmények között élnek), a hagyományos mesterségek (kosárfonó, 

kereskedı), szociális ellátás (gyes, gyed, szociális támogatás), közmunkák vállalása, 

alkalmi munka, és a megélhetési bőnözés. 

Az elmúlt évtizedekben át- és felértékelıdött a cigány nık szerepe, akik a szociális 

juttatások intézésével, megszerzésével átvették a családfenntartó szerepét. Ezzel együtt 

a cigány származású nık foglalkoztatása társadalmi szinten a legalacsonyabb, esetükben 

az alacsony iskolázottság, szakképzetlenség mellett a nık többségéhez képest továbbra 

is nagyobb arányú gyermekvállalás tovább csökkenti fizetett munkához jutásukat 

(JANKY B. 2005).  

Cigány nık közéleti szerepvállalása  

Az 55 település közül összesen három településen mőködik egy-egy saját szervezı-

déső cigány civil szervezet. Mindhárom a cigányság érdekét nevében is képviselı helyi 

(roma) szervezet. Fontos szerepük lenne abban, hogy a sajátos problémák sajátos 

kezelésének (szocializációs körülmények segítése, iskoláztatás, képzési módszerek, 

életmódformálás) beillesztése a helyi társadalom és gazdaság fejlesztési programjába 

lehetıség szerint a nemek szerinti eltérı szocializációs hagyományokra figyelemmel 

történjen. Különösen a cigány fiatal lányok, nık segítése lenne fontos a tanulmányaik, a 

munkavállalás kérdésében, de legalább ilyen fontos az egészségügyi, háztartásvezetési 

tudnivalók ismertetése. E téren fontos szerep vár a cigány identitást vállalni képes 

középrétegre és a cigány értelmiségire, akik sokat tehetnek az elıítéletes gondolkodás és 

a diszkrimináció ellen (BİHM A. 2003). Egyetértek Cserti Csapó Tiborral abban, hogy a 

kialakult helyzet komplex kezelése az elkövetkezı évek egyik legfontosabb feladata 
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kell, hogy legyen (CSERTI CSAPÓ T. 2003). A cigányság beilleszkedése szociális, kultu-

rális és gazdasági vonatkozásban összefogást, együttes cselekvést kíván a kormány, a 

helyi önkormányzatok, a gazdasági és a civil szervezıdésektıl. Az ormánságban élı 

cigány nık érdekképviseletére nincs a térségben civil szervezıdés, azonban a megyei és 

országos szervezıdéső cigány egyesületek ernyıszervezetként igyekeznek az Ormán-

ságban élıket is segíteni („A Roma Asszonyok & Nık Jogaiért Egyesület”, Közéleti 

Roma Nık Egyesülete, és a pécsi székhelyő Khetanipe a Romák Összefogásáért 

Egyesület). A szervezetek széleskörő tevékenysége többek között kiterjed jogsegély-

szolgálatra, pályázatíró tevékenységre, képzésekre, tájékoztatásra, szociális gondozásra, 

egészséggondozásra, a cigány kultúra és nyelvhasználat ápolására. Kiemelt programjaik 

között az elmúlt években szerepelt a nık munkaerıpiacra történı visszatérését, kü-

lönösen a hátrányos helyzető cigány nık munkanélküliségi arányának csökkentését 

célzó projektek. Az egyesületek folyamatos kapcsolattartás révén információs, 

együttmőködési, érdekképviseleti lehetıséget nyújtanak a helyi és a megyében mőködı 

cigány civil szervezeteknek, és kisebbségi önkormányzatoknak. 

Az ormánsági cigány kisebbségi önkormányzatokban magas a nıi képviselık aránya. 

Részvételük nagyobb arányú, mint a települési önkormányzatok képviselıtestületeiben 

(40%, 2006). A kutatásban szereplı 55 ormánsági település közül 34-ben mőködik 

cigány kisebbségi önkormányzat. A 2006-ban megválasztott 170 cigány képviselı 40%-

a nı. Közéleti tevékenységük mindkét nem számára fontos, de különösen nıtársaik szá-

mára, akiknek a hátrányos társadalmi helyzete halmozottan jelentkezik. Egyszerre élik 

meg a nehézségeket mint cigányok, mint nık, és mint egy elzárt térség lakói. 

8. KÖZÉLETI SZEREPVÁLLALÁS ORMÁNSÁGI  
JELLEMZ İI 

8. 1.  Nemek szerinti részvétel a települési önkormányzatokban 

A települések fejlıdésében meghatározó jelentıségő a helyi közösség összetartása, 

együttmőködési készsége. A rendszerváltozással megnıtt a települések önkormányzati 

jellege, felértékelıdött a személyi adottságok szerepe, a helyi elit, az önkormányzati 

vezetık, a helyi közélet szereplıinek rátermettsége (BELUSZKY P. – SÍKOS T. T. 2007). 

„Minél kisebb egy falu, boldogulása annál szorosabb függésben van az önkormányzat-

tól, a polgármester képességeitıl, személyes ambícióitól.” (FALUDI E. 1995 p. 380). Az 

Ormánság kistelepülésein a polgármester személye és a képviselı-testület döntı szere-
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pet játszik. A demokrácia kibontakozása azonban nem segíti egyértelmően a nıi szerep-

lık nagyobb arányú részvételét sem a közéletben, sem a politika alakításában, sem a 

döntések meghozatalában (LÉVAI K. – KISS R. 1999). Az okok között szerepel, hogy 

továbbra is kevés nı van olyan pozícióban, ahol az emberek, a települések sorsáról 

döntenek, ahol részt vehetnek a közvélemény befolyásolásában. A férfiak és nık 

közéleti szerepvállalását a területi különbségek mentén elemzı kutatások azt igazolják, 

hogy a népességszám alapján a sok esetben általános érvényő hierarchia, a „települési 

lejtı”, ezen a téren is érvényesül. Minél kisebb népességő településcsoportot vizsgá-

lunk, annál magasabb a nık aránya a települési önkormányzatok élén (20. táblázat). Kü-

lönösen az elmaradott térségek tartós munkanélküliséggel küzdı, gyenge mezıgaz-

dasági termeléssel, vagy válságba jutott iparral rendelkezı településein valószínőbb, 

hogy nıi polgármester áll az önkormányzat élén (TIMÁR J. 2004).  

20. táblázat 
 A polgármester nık aránya településnagyság szerint Magyarországon, 

1998–2006  

Településnagyság 
(népességszám szerint) 

1998 
% 

2002 
% 

2006 
% 

11 50x – 11 499 14.8 17.7 19.8 

11 500 – 11 999 13.6 17.1 17.5 

11 000 – 11 999 12.0 13.8 14.9 

12 000 – 14 999 10.8 11.0 13.4 

15 000 – 19 999 5.9 8.8 8.6 

10 000 – 49 999 3.5 5.8 5.7 

50 000 – x 4.8 9.5 4.8 

Összesen 12.5 14.7 16.2 

Ebbıl: Városok 6.4 7.6 9.0 

            Falvak 12.9 15.3 16.9 

Forrás: Timár J. 2004; www.valasztas.hu. Saját számítás. 

Hasonló jelenség figyelhetı meg Baranya megyében, ahol az elmaradott kistele-

püléseken magas a nıi polgármesterek aránya.  A kutatási eredmények arra engednek 

következtetni, hogy a nıkkel szembeni elıítéletek, a vezetıi alkalmasságukat, döntés-

hozó képességeiket megkérdıjelezı elıfeltevések a kisnépességő településeken, ahol a 

személyes ismeretség lebontja ezeket a gátakat, kevésbé érvényesül (SCHADT M. 2000). 

Az elıítéletes gondolkodás, a korlátozó családi hagyományok sokkal inkább sújtják a 

nagyobb városokban közéleti szerepre készülı nıket.  
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Országos kitekintésben az elmúlt évtizedekben a helyi politika irányításának nemi 

természetében kis elmozdulás történt (21. táblázat). A települési önkormányzatok veze-

tıinek nemek szerinti összetételét vizsgálva, mind a polgármesterek, mind a képviselı-

testületek többsége ugyan férfi, azonban a nemek közötti arány folyamatosan közelít a 

népességszám szerinti nı-férfi arányhoz. Ugyanakkor mindhárom településtípusban az a 

jellemzı, hogy a nıknek nagyobb esélyük van a helyi önkormányzatok képviselı-

testületébe bekerülni, mint arra, hogy polgármesteri címet nyerjenek el. Az önkor-

mányzati választáson az ormánsági településeken megválasztott helyi vezetık között 

egyre nagyobb arányban vannak nık. Mind a polgármesterek, mind a képviselı tagok 

között az országos átlagot meghaladó a nık aránya. Különösen igaz ez a cigány 

kisebbségi önkormányzatok összetételére. Az utolsó önkormányzati választás során 34 

településen, az ormánsági települések 60%-ban tevékenykedı 170 cigány kisebbségi 

képviselı 40%-a nı. 

21. táblázat 
A nık aránya a helyi önkormányzati pozíciókban, 1998 – 2002 – 2006 % 

  Budapest Város Község Összesen Ormánsági 
települések 

(55) 

1998 polgármester 13 6 13 13 13 

 önkormányzati képviselı 17 14 25 22 30 

2002 polgármester 8 8 15 15 20 

 önkormányzati képviselı 18 17 28 25 32 

2006 polgármester 0 9 17 16 27 

 önkormányzati képviselı 21 19 26 29 31 

Forrás: LEHMANN H. – POLONYI G. 2004, www.valasztas.hu. Saját számítás.  

A helyi politikus nık szerepvállalásának háttérben természetesen nagyon sok 

tényezı áll, melyeknek részletesebb feltárására tett kísérletet egy MONA kutatás, vizs-

gálva a helyi önkormányzati döntéshozatalban résztvevı nık politikai, közéleti munká-

ját, családi hátterét (LEHMANN H.–POLONYI G. 2004). A kutatás alapfeltevése volt, hogy 

a nık közéleti szerepvállalásának egyik komoly akadályozó tényezıje a társadalmi kör-

nyezet hagyományos nıi szerepfelfogása, mely a nık központi feladataként a családi 

élet szervezését, a háztartás vezetését, a gyerekek nevelést határozza meg. A közéleti 

munkát végzı nıkkel készített kérdıíves felmérések és mélyinterjúk alapján a kutató 

hallgatók kettıs jelenséggel találkoztak. A közéletben tevékenykedı nık kisebb részé-

nek életében hangsúlyosan jelentkeznek a hagyományos nıi szerepelvárások, és gyak-
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ran éppen ezek a családi értékek magyarázzák a közéleti, közszolgálati tevékenysé-

güket. A megkérdezettek nagyobb részére azonban a modernebb nıi szerepfelfogás a 

jellemzı, akik munkájukat komoly kihívásnak tekintik.  

Az Ormánság társadalmának gender alapú elemzése során végzett saját empirikus 

kutatásaim célja a helyi közéletbe való betekintés volt. A mélyinterjús módszerrel meg-

kérdezettek polgármesterek, volt polgármesterek, a térség társadalmi-gazdasági 

helyzetét jól ismerı nık és férfiak voltak – öt nı és öt férfi. Az interjúalanyok jegyzéke 

a mellékletben található. Elhangzott véleményeiket a jegyzékben szereplı számok segít-

ségével azonosítom. Tekintettel arra, hogy „a helyi politika világa inkább az üzlet 

világává vált, és ennek eredményeként vált a férfiak világává is” (LITTLE J. 2002 p. 

135.), az interjúk során nagyobb hangsúllyal foglalkozom a nık közéleti szerepválla-

lásával.  

A helyi önkormányzásba való bekapcsolódásuknak, a közélet tevékenységnek a 

módjai, az odáig vezetı út motivációi természetesen mind személyre szabott, egyedi 

történetek. Számtalan befolyásoló tényezı alapján formálódnak. A hátrányos helyzető 

térségek kistelepülésein ugyanis nem csak a bizalom, a személyes kapcsolat ülteti 

polgármesteri székbe, és általában a település életét befolyásoló pozíciókba a nıket. A 

Pécsi Tudományegyetem szociológus hallgatói 1998-ban egy falukutató tábor keretében 

többek között arra is kerestek választ a nık társadalmi helyzetének alakulását kutatva, 

hogy milyen szerepet játszanak a nık a települések életének irányításában a gazdaság, a 

közélet, a politika színterén (PITTLIK T. 2000). A kutatás helyszíne Sellye város volt. A 

kutatás eredményei azt mutatják, hogy bár az elmúlt évtizedekben a nık egyre nagyobb 

számban egyre magasabb iskolai végzettséget szerzetek, a település életének irányításá-

ban szerepet játszó pozíciókat nem ezért töltik be a férfiakhoz képest nagyobb arányban.  

A vezetı nık életútját megismerve, a velük készített beszélgetések alapján kiderült, 

hogy helyzetük nem tudatos karriertervezés eredménye (egy esetet kivéve), betöltött 

pozíciójuk inkább alkalmazkodás a változó körülményekhez: elvállalták azokat a helyi 

szinten vezetı állásokat, amelyeket a férfiak elhagytak, mert ık más településen, más 

ágazatban elınyösebb helyzetbe kerültek. A nık ehhez igazodva vállalták el a 

megüresedı pozíciókat, ám továbbra is elsıdlegesnek tartják a hagyományos nı-anyai 

szerepüket, a munka és/vagy család kérdés állandó döntési kényszerében.   

A polgármesternıkkel készített mélyinterjúk tanúsága szerint éppen az ambíció 

tekinthetı a legáltalánosabban jellemzı ösztönzınek a helyi közéleti szerepvállalásban, 

ellentétben a sellyei nık motivációit kutató szociológiai vizsgálat eredményeivel. Van, 

akinek az életében a helyi önkormányzásba való bekapcsolódásnak kiemelt ösztönzıje a 

családi háttér (2), másnak a helyi közösségért való segítés erkölcsi indíttatása a kiváltó 
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ok (3). Van, aki a szakmai karrier függvényében kialakított karrier képviselıje (5). 

Közös bennük, hogy  

8.1.1. A közélet és a magánélet összeegyeztetése 

Elmaradhatatlan kérdés a nık közéleti szerepvállalásával foglalkozó kutatásokban a 

közélet és a magánélet egyeztetésének nehézségei, „Magánélet és közélet nem választ-

ható el hermetikusan egymástól, bár a két nem hozzárendelése egyikhez és másikhoz 

évszázados elıítélet eredménye” (JOÓ M. 2005 p. 44). Interjúalanyaim megoldották a 

családi élet és a közélet összeegyeztetését. Erre azonban csak úgy volt módjuk, hogy 

kisebb-nagyobb mértékben eltértek a konzervatív nemi szerepek követésétıl egy 

modernebb családi munkamegosztást kialakítva. Szükség is volt rá, hiszen nı interjú-

alanyaim már kiskorú gyermekeik nevelésének idıszakában vállaltak közéleti szerepet. 

A nık beszámoltak arról, hogy családjuk milyen fontos szerepet játszott a sikeres köz-

életi munkában. „Mivel mindig nyüzsgı ember voltam, elindultam a választásokon és 

megnyertem. Polgármester lettem. Mindenféle támogatást megkaptam a családomtól, 

szüleim segítettek. Édesapám diplomás ember volt, édesanyám is felnıtt fejjel 

érettségizett. Anyósomék is mind a tanuláshoz, mind a munkámhoz minden segítséget 

megadtak” (2). A kezdeti nehézségek is megfogalmazódtak: „Ha még egyszer kezde-

ném, nem vállalnék ekkora terhet, férjhez menni, nappali tagozaton tanulni, gyermeket 

nevelni. Így csináltam végig az öt és fél évet, pontosabban az utolsó két évben átmentem 

levelezıre, mert nem bírtam fizikailag. Még el is kellett helyezkednem ahhoz, hogy 

levelezın végezhessem az egyetemet. Munkát is kellett vállalnom, egy tanácson 

dolgoztam, így indultam” (5).  

Két polgármesterasszony sikeres élettörténetében szerepet játszanak felnıtt gyerme-

keik (mindkettı fiú), akik az édesanyák értékrendjét követik. Anyák és fiaik közös szak-

mai tevékenységet folytatnak, civil szervezıdésben vagy gazdasági vállalkozás beindí-

tásában, mindkét esetben az Ormánság területén, a helyi társadalom, a helyi gazdaság 

fejlesztése érdekében (3)-(5). Jellemzı módon a férfi polgármesterekkel folytatott 

beszélgetés során a családi élet és a közélet összeegyeztetésének a kérdése föl sem 

merült.  

Az egyik férfi polgármester tapasztalatai szerint nık és férfiak egyenrangúan 

dolgozhatnak egymás mellett, nincs hátrányos megkülönböztetés a nemek között, sem 

hivatalban, sem a közgyőlésben (8). Egy másik polgármester szerint a nıkérdés mögött 

politikai szándék húzódik, melynek célja megosztani az állampolgárokat (6). Volt 
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azonban, aki megfogalmazta, hogy amikor polgármester volt, a felesége nem dolgozott, 

a háztartást vezette, ezzel biztos családi hátteret jelentett a polgármesteri munkához (9). 

8.1.2. Munkastílus, eredményesség 

A nıket általában, de ık saját magukat is sokkal inkább tartják kompromisszumkere-

sınek, mint a férfiakat. Nem érzik hátrányát annak, hogy nıként politizálnak. Azonban 

interjúalanyaim karrierútjainak felvázolása közben elıbb-utóbb felszínre kerültek a 

férfiak vezetı nıkkel szembeni elıítéletes gondolkodását megfogalmazó tapasztalatok: 

„Polgármesterségem alatt bejött egyszer egy jó nevő vállalkozó, hogy ı ezt nem tudja 

elviselni, hogy egy nı a vezetı”  (5). „Vannak problémák azzal, hogy nı vagyok. A 

testületben is vannak, akik nem tudják elfogadni, hogy nı vagyok. Sıt konkrétan meg is 

fogalmazta az egyik férfi, hogy csak nem gondolom, hogy én, mint nı megmondom neki, 

hogy mit tegyen, amikor neki még az édesanyja sem mondta meg, hogy mit tegyen, és a 

felesége sem”(4).  

Másik nı interjúalanyom már polgármestersége elıtt megtapasztalta egy 

mezıgazdasági vállalkozás helyi vezetıjeként a férfi beosztottakkal való együttmőködés 

nehézségeit: „Négy évem ment rá, hogy elfogadják azt a helyzetet, hogy egy nı mondja 

meg, hogy mit kell csinálni”(1). Ugyanakkor a vezetıi tapasztalatok azt mutatják, hogy 

az eredményességnek nagy ára van: „Egy ilyen apró települést csak úgy lehet életképes 

településként fenntartani, tovább vinni, életben tartani, ha a vezetıség meghoz olyan 

döntéseket, amelyek adott esetben nem népszerőek,  a döntés szempontja kemény üzleti 

kérdés, vasmarokkal kell megfogni, nem engedni szétfolyni a dolgokat” (1). Hogy még 

is hogyan lehet érvényesülni nıként? „Erıszakosan és rámenısen. Vannak, akik 

szeretnek, vannak, akik ezt a stílust nem szeretik. Mondta valaki, hogy sokan vannak, 

akik nagyon nem szeretik stílusomat, de azt elismerik, hogy jó polgármester vagyok”(1).  

Egyik fiatalon, 27 évesen polgármesterré lett interjúalanyomnak nem csak a nıi 

mivolt nehézségével kell megküzdeni, az életkor is hátrányt jelentett: „Az elsı önkor-

mányzati ciklus nehéz volt, mert fiatalként dolgoztam együtt az idısebb férfi 

képviselıkkel. Közülük az egyik férfi azóta is alpolgármester mellettem. Amikor jöttek az 

eredmények, akkor nagyon szívesen el is fogadták a munkámat. Látták a fejlesztés 

eredményét, a pályázatok sikeres lebonyolítását” (2). A hagyományosnak tartott 

gondoskodó nıi szerep tapasztalatait  használta fel közéleti munkája megtervezéséhez 

elsı kampánya során egy másik polgármesterasszony: „Amikor én a kampányt 

szerveztem, az összes célt, amit magam elé kitőztem, nıi aggyal gondoltam ki. Mert úgy 

gondolkodik általában egy nı, mint otthon a családban, hogy van egy hatalmas nagy 
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családom, amelyikrıl gondoskodnom kell, és akkor mi az elsı dolgom, hogy rendet 

rakok”(4).  

 Elgondolkodtató, a térségfejlesztésben legnagyobb tapasztalatot szerzett nıi veze-

tınek az eredményességrıl megfogalmazott véleménye „Ha én meg akarok valamit 

csinálni, akkor azt nıi kollégáimmal szeretem csinálni, mert ott mindig találok egy 

következetességet, szorgalmat, a férfiaknál nem. Rengeteg a szövegelés, és aztán 

learatják a babérokat” (5). İt jellemezte az egyik jelenlegi polgármesterasszony úgy, 

mint aki „vitte a hátán az egész Ormánságot, az ı munkáján múlott, hogy a települések 

összefogtak” (2). 

8.3. A civil szervezetek szerepe az Ormánság közéletében, 
nıi szerepvállalás 

A rendszerváltás után, kihasználva az önszervezıdés lehetıségeit, Magyarországon je-

lentısen megnıtt a civil szervezetek száma. Az Ormánság esetében ez két szempontból 

is jelentıs. Részint, mert a térség fejlıdését, a települések életben maradását nagyban 

meghatározza az együttmőködı, tenni akaró helyi közösség. Másrészt, mert bár a szer-

vezetek mőködésük során fıként önkéntes segítıkre támaszkodnak, vannak, akik ál-

landó munkatársak alkalmazásával mőködnek, hozzájárulva a foglalkoztatáshoz. A civil 

szervezetek elnevezés alatt értem az alapítványokat, egyesületeket, közhasznú társulá-

sokat, szakmai érdekképviseleti szervezeteket. Az adatokat a kistérségi társulások és a 

települések honlapjairól, interjúalanyaim közléseibıl használtam fel.  

A települések kis méretébıl adódik, hogy a civil szervezetek elsısorban az ott élık 

életminıségének javítását kívánják elérni, mőködésük helyi problémák alapján szerve-

zıdik. Tevékenységük egy része programok szervezése az ott élık, idısek, fiatalok 

számára, más része a szabadidı eltöltés alapján szervezıdött sport, vadász, horgász 

egyesület. Vannak a település környezeti értékeinek védésére irányuló, ill. hagyomány-

ırzı szervezetek. Az 55 településbıl 16 településen mőködik valamilyen hagyományos 

egyesületi formában mőködı civil szervezet, hét településen több, máshol egy-egy, ezek 

elnevezésében majdnem mindenesetben a település neve is szerepel. A 37 civil szerve-

zetbıl négy szervezıdött nemzetiségi alapon, két horvát hagyományırzı, kultúraápoló 

céllal, és három a cigány érdekvédelem és hagyományápolás céljából.  

A térségben nincs olyan civil szervezet, amely nemek szerint alakult volna, ellen-

tétben Baranya megye más térségeivel, ahol mőködnek a nık érdekvédelme, a hagyo-

mányápolás, a szabadidı eltöltés alapján szervezetek. Az okok között az elaprózott tele-

pülésszerkezet is szerepet játszik, a törpefalvakban élık között kevés azok száma, akik 
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hatékonyan tudnak, vállalják a közösségi munkát szervezni. Az Ormánságban sok aktív, 

jó szervezıképességő, képzett nı él, közülük kerülnek ki a kistelepülések polgármester-

asszonyai, alpolgármesterei, képviselıasszonyai, akik a nap 24 órájában végzik tevé-

kenységüket.  Az aktív nık más részét az egyéb szervezetek, egyesületek vezetıi, akti-

vistái között találjuk, együttmőködve a férfiakkal. A jellemzıen nagyobb családméret-

ben, több gyerekkel élı nık szociális problémáinak kezeléshez szükség volna erıs nıi 

civil szervezetekre, képzések, foglalkoztatási programok, ismeretterjesztı, életvezetési 

tanácsokat szolgáltató szereppel. A társadalmi kirekesztettség elleni küzdelemben, azon 

belül a munkaerıpiacról való kirekesztettség ellen az Európai Unióban komoly szerepet 

vállalnak a non-profit szervezetek (önálló vállalkozóvá válás, az ismételt munkavállalás, 

a munkanélküliségre való berendezkedés, a nem profit célú innovációk stb.).  

A nonprofit szervezetek között jelentıs számban mőködnek olyan szervezetek, 

melyek megalakulását az önkormányzatok kezdeményezték konkrét célok megvaló-

sítására. Több pályázati forrás csak akkor érhetı el az önkormányzatok számára, ha 

legalább egy, a társadalmi támogatást jelzı civil szervezettel közösen nyújtanak be pá-

lyázatot. Ez a rendszer arra késztette az önkormányzatokat, hogy egyesületeket, alapít-

ványokat hozzanak létre. Egyik polgármester így fogalmazott: „Amikor csökkentették az 

önkormányzati keretet, és inkább civil szervezeteknek írtak ki pályázatot, akkor alakí-

tottunk egy civil szervezetet, és az pályázott, abból vettük, és alakítottuk át ezt a faluhá-

zat” (2). Gyakori, hogy az önkormányzat tagjai egyben a civil szervezet tagjai, eseten-

ként vezetıi is, mely azonban a kistelepülések esetében abból is adódik, hogy nincs más 

ember, aki a munkát elvállalná. Kevés az aktív, bevonható személy, aki nem csak sze-

retne a helyi közösségért tenni, de szakértelemmel is rendelkezik valamely munkaterü-

leten. Faludi Erika térségfejlesztı civil szervezet vezetıje szerint szerint „hiányoznak az 

önállóan gondolkodó, cselekvı személyek, esetleg akik már próbálták a „helyi cselek-

vést”, azok sértıdötten-csalódottan vonultak vissza.” (FALUDI E. 1995 p. 380.) A kiste-

lepülések ez irányú nehézségeit így foglalja össze az egyik interjúalany: „Az együttmő-

ködésben csak az iskolaigazgató és még egy-két társam van a faluban, akivel sikeresen 

tudok együttmőködni” (3). 

 Megfogalmazható, hogy a kistelepülések életében az egyesületek, alapítványok te-

vékenysége kiegészíti az önkormányzati szerepvállalást, és lehetıséget ad arra, hogy 

azokon a területeken is hatékony legyen, ahol egyébként erre, forráshiány vagy más 

okból nincs lehetısége. Mintegy összekötı „híd” szerepet tölthetnek be a gazdaság és a 

közélet között, a helyi erıforrások mőködtetésében. Az ormánsági nık hálózatépítésre 

alapozott együttmőködése, különbözı rétegeinek szóló érdekvédelmi tevékenysége 

azonban nincs jelen a közéletben. 
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Külön foglalkozom a térség fontos nonprofit szervezıdésével, az Ormánság Alapít-

vánnyal. A szervezet 1990-ban alakult. Tevékenysége során számos térségi fejlesztı-

programot dolgozott ki, melyek az Ormánság gazdasági erıforrásainak a felélesztésére, 

a táj és ember harmonikus együttélésének a visszaállítására irányultak. Az alapítvány 

vezetıje szerint:„Sok kudarca volt az alapítványnak, mert mindent elıbb kezdtünk el, 

mint mások. Amibe belefogtunk, vállalkozások voltak, pénz kockázata volt a projektek-

nek. Akkor nem voltak meg azok a piaci körülmények, amelyek aztán késıbb már segí-

tették a hasonló kezdeményezéseket” (1). Ilyen kezdeményezések voltak a bio állattartás, 

szürkemarha-tenyésztés, bio zöldség-gyümölcs termesztés, szınyegszövés, tájfajtájú 

gyümölcsös csemetekert létrehozása. Ez utóbbi jelenleg is a legfontosabb programja az 

alapítványnak. A foglalkoztatás, fıként a leghátrányosabb helyzetben lévı cigány la-

kosság termelésbe integrálása, mellett felvállalt tevékenysége az együttmőködés, elıké-

szítı tanulmányok készítése a térség fejlesztése érdekében. A jelenleg mőködı 

gyümölcsészeti program is szervesen illeszkedik a LEADER helyi vidékfejlesztési kö-

zösség élhetıbb környezetért kidolgozott akciótervébe. 

9. ÖSSZEGZÉS 

A disszertációban a társadalmi nemi dimenzió, a gender szerinti földrajzi elemzésre 

tettem kísérletet.  Együttesen vizsgáltam a társadalmi nemek kapcsolatának, a magyar 

vidék rendszerváltó átalakulásának és a hátrányos helyzető térség társadalmi-gazdasági 

problémáinak földrajzi összefüggéseit. A kutatás mintaterülete a hátrányos helyzető 

Ormánság volt, azon vizsgáltam a nemek társadalmi-gazdasági helyzetében fennálló 

különbségek és egyenlıtlenségek térbeli vonatkozásait. Kutatásomban visszanyúltam az 

ormánsági „egyke” ok-okozati összefüggéseinek feltárásáig, tekintettel arra, hogy a je-

lenség egy, a nı-férfi viszonyon alapuló társadalmi-gazdasági kényszerlépésnek volt 

tekinthetı egy adott történelmi idıszakban. A döntésnek hosszantartó hatása volt az 

ormánsági települések gazdasági erejére. Az egyke rövidtávon gazdasági megerısödést 

eredményezett a családok szintjén, hosszabb távon azonban gátjává vált a térség változó 

gazdasági környezethez való sikeres alkalmazkodásának. 

Következtetéseim: 

− Napjainkban, amikor a gazdaság fejlesztésében a helyi erıforrások 

felértékelıdnek, a települések jövıje nagyban függ a háztartásokban hozott 

döntésektıl, nık és férfiak életstratégiáitól. Nık és férfiak viszonya a fizetett 

munkához alapvetıen behatárolja a társadalomban elfoglalt helyzetüket. A kö-
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rülmény, hogy valaki foglalkoztatott, munkanélküli, vagy háztartásban tevé-

kenykedik, különbözı módon alakítja életüket, és sajátos térbeli viszonyokat 

eredményez. 

− A nık részérıl a kettıs szerep, a fizetett munkavállalás és a család-háztartás 

összehangolása következtében a térbeli mobilitás gyengébb, mozgásaik térben 

beszőkültebbek, mint a férfiaké. Ez a nemek közötti egyenlıtlen térhasználat, a 

nık hátránya a településméret csökkenésével arányosan nı. Minél kisebb a 

település, annál kisebb a foglalkoztatás, és annál kisebb a településen kívüli 

munkavállalás.  Mindez a férfiak esetében kevésbé érvényesül. 

− Nık és nık, illetve férfiak és férfiak között is egyenlıtlen a társadalmi-gazda-

sági helyzet (iskolázottság, foglalkoztatás stb.), attól függıen, hogy milyen a 

település földrajzi helyzete, helyi erıforrásai, azonban a nık között nagyobb a 

területi különbség. A nık társadalmi-gazdasági helyzetét még inkább 

meghatározza a hely, ahol élnek. 

− A rendszerváltással országosan végbement gazdasági változások (beszőkült 

munkalehetıségek, munkavállalói korlátok) következtében mindkét nem 

esetében megnıtt az otthon maradottak száma. A férfiaknál a munkanélküliek 

számának növekedését jelentette, a nık esetében csak részben a munkanél-

küliek, másik részben a háztartásbeli, gyermekneveléssel foglalkozó eltartotti 

réteg számának növekedését eredményezte. Az Ormánság esetében a helyzetet 

súlyosbította, hogy a két nem helyzetében bekövetkezett változások a háztar-

tások, családok férfi és nı tagjait együtt érintették, ennek következtében a 

családok nagy részében nincs aktív munkavállaló, nincs aktív jövedelem.   

− Nık és férfiak mobilitási különbségében a társadalmi szerepek nemek szerinti 

különbségei jutnak kifejezésre. A gyermekes nık inkább „helyhez kötöttek”, 

nagyobb távolságot munkavállalás céljából a férfiakénál ritkábban vállalnak, 

ennek következtében a férfiakéhoz képest alacsony munkaerı-piaci  

részvételük. Hogy mennyire „helyhez kötöttek”, abban nık és nık között is 

differenciáló tényezı a település helye. Különösen az aprófalvakban, ahol a 

foglalkoztatás – csekély számú helyi munkalehetıség mellett – csak ingázással 

oldható meg. Fıként a kisgyermeket és/vagy több gyermeket gondozó-nevelı 

nık munkavállalása ütközik akadályba, mely sokszor a munka átmeneti vagy 

végleges feladásával jár 

− A nıi munkavállalás egyik fı feltétele, hogy legyen olyan szolgáltatás, olyan 

gyermekellátási rendszer, amely megfelelı rugalmassággal és biztonsággal 

gondoskodik a gyermekek napközbeni ellátásáról, az Ormánságban nem 
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teljesül. A gyermekellátó intézmények egyrészt – földrajzi szempontból is – 

nehezen hozzáférhetıek, másrészt rugalmatlan szolgáltatást biztosítanak. A 

gyermek elhelyezési szolgáltatás még a térségi központ, Sellye város esetében 

is korlátozott (nincs bölcsıdei ellátás, csak óvodáskortól van lehetıség 

intézményes gyermekelhelyezésre). 

− A háztartásokba visszatorlódott, fizetett munka nélküli nık és férfiak között a 

hagyományos nemi szerepek újra megerısödnek. A nık a háztartásvezetés- 

gyermeknevelés mikrovilágában biztonsággal mozognak, ám a férfiak fizetett 

munka hiányában nem vesznek át ezekbıl az eredendıen nıi munkának tartott 

tevékenységekbıl, és céltalan hétköznapjaikban gyakran nyúlnak alkoholhoz, 

folytatnak bőnözı életmódot 

− Az ormánsági települések önkormányzataiban a nık részvétele a „települési 

lejtı”-nek megfelelıen a kisebb települések felé egyre nagyobb arányú. Az 

Ormánságban az országos átlagnál magasabb a nıi polgármesterek aránya. Ez  

részben következménye annak, hogy a kistelepüléseken a személyes 

ismeretség, a megtapasztalt jó vezetıi tulajdonságok mellett nem érvényesül a 

nıket a politikai döntéshozatalban háttérbe állító nemi sztereotípia. Másrészt 

az ormánsági nagyobb arányú nıi részvétel a helyi politikában a nemek közötti 

hatalmi viszonyból is ered. A  hátrányos helyzető, szociális problémákkal 

küszködı jellemzıen aprótelepülések vezetésére nagyobb esélyük van a 

nıknek, mint a több sikerrel kecsegtetı nagyobb településeken. 

A család és (vagy) munka kérdése, a család és a munka közötti egyensúly megta-

lálása konfliktusokkal teli cselekvés. A családok döntési helyzetben külsı és belsı 

kényszer hatására cselekszenek. Az Ormánságban élı családok esetében az átlagosnál 

erısebbek a külsı kényszerhatások, és ezek meghatározzák a belsı döntési helyzeteket. 

Mindkét dimenzióban meghatározó a nemek közötti társadalmi viszony szerepe. A 

közéleti szerepet vállaló ormánsági nık életútja jó példa arra, hogy esélyegyenlıségük a 

férfiakkal csak olyan környezetben valósulhat meg, ahol nık és férfiak képességeik és 

igényeik szerint választhatnak munkát akár az otthoni, akár a fizetett munkában. Ahol a 

választás nincs korlátozva alá- és fölérendeltségi viszonyokkal, nem tapad hozzá értékes 

és értéktelen minısítés, ahol a munkavállalás és munkavégzés legfontosabb mércéje az 

emberi szükségletek minıségi kielégítése (KONCZ K. 1994).  

Az Ormánság problémái, az újabb és újabb problémák által felvetett kérdések 

megválaszolása, a válaszlépések elhatározása, a családokban, háztartásokban, nık és 

férfiak viszonyában dılnek el: párkapcsolatokban, rokoni kapcsolatokban, gyerek-szülı 

kapcsolatokban. Az itt élık, akik a munkalehetıségekhez, az alapellátásokhoz és 
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különbözı szolgáltatásokhoz, valamint az információkhoz való hozzáférés – továbbá 

számos más terület – tekintetében jelentıs hátránnyal küzdenek, nemi hovatartozás 

alapján további egyenlıtlenségekkel élik meg hétköznapjaikat. Ezek az egyenlıtlensé-

gek társadalmi eredetőek, a nemek közötti hatalmi viszonyból adódnak, ezért megvál-

toztathatóak. 

10. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA 

Az eredmények az alábbi területeken hasznosíthatók: 

• A földrajzi kutatásokban a gender szempont érvényesítése 

A piacgazdasági átalakulás lakókörnyezetüktıl függıen eltérı helyzetbe hozta, 

ennek következtében eltérı szerepmagatartásra kényszerítette a férfiakat és a nıket. Az 

átalakulás a társadalmi nemek szerepét, kapcsolatrendszerét is megváltoztatta, melynek 

következtében a vidéki családok hagyományosan patriarchális alapú kapcsolatrendszere 

és az államszocializmus kétkeresıs családmodellje szétesett. A vizsgált ormánsági 

halmozottan hátrányos helyzetet az etnikai hovatartozással járó hátrányok is kiegészítik, 

amikor is a valós társadalmi és gazdasági hátrányok a társadalom gondolkozásában is 

jelenlevı elıítéletekkel egészülnek ki. 

Napjainkban, amikor a gazdaság fejlesztésében a helyi erıforrások felértékelıdnek, 

a települések jövıje nagyban függ a háztartásokban hozott döntésektıl, nık és férfiak 

életstratégiáitól. Nık és férfiak viszonya a fizetett munkához alapvetıen behatárolja a 

társadalomban elfoglalt helyzetüket. A körülmény, hogy valaki foglalkoztatott, 

munkanélküli, vagy háztartásban tevékenykedik, különbözı módon alakítja életét és 

egyenlıtlen társadalmi esélyt teremt a jövedelemszerzésben, a szolgáltatások 

igénybevételében, az oktatási és kulturális lehetıségekben. A foglalkoztatottság, 

jövedelemtermelés, szolgáltatások, közélet, nemi szerepek és viszonyok 

összefüggésrendszerének alakulásában meghatározó a földrajzi hely, település szerepe, 

ahol a piacgazdaság viszonyai között érvényesülı települési hátrányok összefonódnak a 

patriarchátus makrotársadalmi és családi formáival, és felerısítik egymást.  

• Nemek helyzetének földrajzi szempontú vizsgálata 

Egy térség társadalmi-gazdasági életét jelentısen befolyásolják a családon belüli 

férfi–nı viszonyok, átitatva a makrotársadalom szintjén közvetített férfi, nı szerepekkel. 

Az adatok mögött meghúzódó motivációk, magatartások okai nem csak települési 
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hátrányok, hanem azokkal szimbiózisban élı gender-viszonyok is. A települések, az 

Ormánság fejlıdésére, jövıjére kihatnak azok a háztartásokban-családokban hozott 

mindennapi döntések, amiket nık és férfiak az egyenlıtlenségekkel terhelt gender-

viszonyok közepette hoznak. 
A nık foglalkoztatását mind a foglalkozások mind az ágazatok szintjén 

horizontálisan és vertikálisan is jellemzi a nemi szegregáció, melyet a települési és 

térségi szintő alacsony foglalkoztatási kínálat – területileg differenciáltan – még tovább 

erısít. A kutatás arra hívja fel a figyelmet, hogy  a nemi szerepek nem statikusak, 

hanem a nık és a férfiak közötti hatalmi struktúrák eredményei, melyek a földrajzi hely 

által meghatározottak, a térben sokféle változatban, területenként differenciáltan 

alakulnak. 

• Hatékony területfejlesztés 

A hátrányos helyzető térségek leszakadásának megállítását szolgáló fejlesztésekhez, 

a helyi erıforrások feltáráshoz figyelembe kell venni a nemek helyzetében bekövet-

kezett változásokat, a fennálló egyenlıtlenségeket. A háztartásokban, családokban 

tapasztalható egyenlıtlen nemi viszonyok jelen vannak azokban a mindennapi élethely-

zetekben és döntésekben, amelyek viszont kihatnak a települések fejlıdésére, jövıjére. 

A területileg eltérı természető és mértékő hátrányok közepette felvállalt egyéni életstra-

tégiák megismerése mind a helyi politika, mind a helyi gazdaság szervezéséhez sok 

tanulsággal szolgál. Ezért fontos a nık és a férfiak különbözıségének és egyenlıt-

lenségének megismerését és megértését segítı helyzetelemzés, az erre épülı esély-

egyenlıségi politika és vidékfejlesztés együttes, egymást átható megvalósítása. A 

vidékfejlesztés része kell, hogy legyen az az esélyegyenlıségi politika, mellyel a férfiak 

és nık mind a foglalkoztatásban, mind a háztartási és nyilvános szférában egyenlı 

mértékben jutnak munkához, jövedelemhez, szolgáltatásokhoz. A kezdeti lépésekhez 

esélyt adnak azok a területfejlesztési programok, melyek részben európai uniós kezde-

ményezésre az Ormánságban megindultak. 

• Esélyegyenlıség megvalósítása 

A vidékfejlesztés és esélyegyenlıségi politika egymást erısítı, hatékony megvaló-

sításához szükséges a gender szempontú kutatás különösen olyan térségben, ahol a 

térbeli-társadalmi hátrányok halmozottan, etnikai hátrányokkal terhelten jelentkeznek. 

A kutatási téma fontosságát indokolja, hogy az Európai Unió elvárásai a területfej-
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lesztési programokban már kötelezıvé teszik a társadalmi nemek egyenlıségének a 

figyelembevételét a tervezési fázistól a projektek értékeléséig.  

Mindenképpen kedvezı, hogy az ormánsági helyi politikában – részben a helyi 

ismertséget segítı aprófalvas településszerkezet következtében – az országoshoz képest 

nagyobb arányú a nıi vezetık száma, azonban hiányzik a nık részvételével dolgozó, a 

nıkre kiemelten odafigyelı, számukra sajátos, sikeres programokat indító helyi civil 

szervezet.  

Kedvezıtlen tendencia még, hogy a rendszerváltás után bekövetkezett gazdasági 

visszaesés a hátrányos helyzető térségben visszaerısíti a hagyományos gender 

szerepeket. Ennek egyensúlyozására a vidékfejlesztési, a közösségfejlesztési és szociális 

területen új foglalkoztatási és képzési formák alkalmazása elısegítheti a nemek közötti 

egyenlıtlenségek csökkentését. 
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1. melléklet 

Ormánsági települések besorolása 

Kiss Géza lehatárolása szerint Ormánsági Településfejlesztési 
Önkormányzati Társulás tagja 

Kutatási terület települései 
szerint** 

1. Adorjás 1. Adorjás 1. Adorjás 

2. Hídvég 2. Baranyahídvég 2. Baranyahídvég 

3. Besence 3. Besence 3. Besence 

4. Újmindszent 4. Bogádmindszent 4. Bogádmindszent 

5. Cinderibogát 5. Bogdása 5. Bogdása 

6. Bogdása 6. Cún 6. Cún 

7. Cún 7. Csányoszró 7. Csányoszró 

8. Kiscsány 8. Diósviszló 8. Diósviszló 

9. Oszró 9. Drávacsehi 9. Drávacsehi 

10. Diósviszló 10. Drávacsepely 10. Drávacsepely 

11. Drávacsehi 11. Drávafok 11. Drávafok 

12. Drávacsepely 12. Drávaiványi 12. Drávaiványi 

13. Drávafok 13. Drávakeresztúr* 13. Drávakeresztúr* 

14. Drávaiványi 14. Drávapiski 14. Drávapalkonya 

15. Drávapalkonya 15. Drávaszerdahely 15. Drávapiski 

16. Drávapiski 16. Drávasztára* 16. Drávaszabolcs 

17. Drávaszabolcs 17. Felsıszentmárton* 17. Drávaszerdahely 

18. Drávaszerdahely 18. Gilvánfa 18. Drávasztára* 

19. Gyöngyfa 19. Gyöngyfa 19. Felsıszentmárton* 

20. Hirics 20. Hegyszentmárton 20. Gilvánfa 

21. Kákics 21. Hirics 21. Gyöngyfa 

22. Kémes 22. Ipacsfa 22. Hegyszentmárton 

23. Kemse 23. Kákics 23. Hirics 

24. Kisszentmárton 24. Kémes 24. Ipacsfa 

25. Kórós 25. Kemse 25. Kákics 

26. Nagycsány 26. Királyegyháza 26. Kórós 

27. Kovácshida 27. Kisasszonyfa 27. Kémes 

28. Lúzsok 28. Kisszentmárton 28. Kemse 

29. Magyarmecske 29. Kórós 29. Királyegyháza 

30. Markóc 30. Kovácshida 30. Kisasszonyfa 

31. Marócsa 31. Lúzsok 31. Kisszentmárton 

32. Okorág 32. Magyarmecske 32. Kovácshida 

33. Márfa 33. Magyartelek 33. Lúzsok 

34. Mónosokor 34. Markóc 34. Magyarmecske 

35. Páprád 35. Marócsa 35. Magyartelek 

36. Piskó 36. Nagycsány 36. Markóc 

37. Rádfalva 37. Okorág 37. Marócsa 
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Kiss Géza lehatárolása szerint Ormánsági Településfejlesztési 
Önkormányzati Társulás tagja 

Kutatási terület települései 
szerint** 

38. Rónádfa 38. Ózdfalu 38. Márfa 

39. Sámod 39. Páprád 39. Nagycsány 

40. Sellye 40. Piskó 40. Okorág 

41. Sósvertike 41. Rádfalva 41. Ózdfalu 

42. Szaporca 42. Sámod 42. Páprád 

43. Tésenfa 43. Sellye 43. Piskó 

44. Vajszló 44. Sósvertike 44. Rádfalva 

45. Vejti 45. Sumony 45. Sámod 

46. Zaláta 46. Szaporca 46. Sellye 

 47. Tengeri 47. Sósvertike 

 48. Tésenfa 48. Sumony 

 49. Téseny 49. Szaporca 

 50. Vajszló 50. Tengeri 

 51. Vejti 51. Tésenfa 

 52. Zaláta 52. Téseny 

  53. Vajszló 

  54. Vejti 

  55. Zaláta 

*Eredetileg horvátok lakta település (Kiss G. 1937) 
** Kiss Géza szerint- Ormánsági Településfejlesztési Önkormányzati Társulás tagja 
Bogádmindszent 1935-ben alakult Czinderybogád és Újmindszent egyesülésével. 
Csányoszró 1934-ben alakult Kiscsány és Oszró egyesülésével. 
Rónádfa 1929-ben Hernádfa községgel egyesült Gyöngyfa néven. 
Mónosokor: 1978-ban Okorághoz csatolták. 
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2. melléklet 
A vizsgált ormánsági települések kistérségek szerint 

Sellyei kistérség Siklósi kistérség Pécsi kistérség Szentlırinci kistérség 

1. Adorjás 1. Cún 1. Királyegyháza 1. Gyöngyfa 

2. Baranyahídvég 2. Diósviszló 2. Téseny 2. Sumony 

3. Besence 3. Drávacsehi 3. Tengeri  

4. Bogádmindszent 4. Drávacsepely   

5. Bogdása 5. Drávapalkonya   

6. Csányoszró 6. Drávapiski   

7. Drávafok 7. Drávaszabolcs   

8. Drávaiványi 8. Drávaszerdahely   

9. Drávakeresztúr 9. Ipacsfa   

10. Drávasztára 10. Kémes   

11. Felsıszentmárto
n 

11. Kovácshida   

12. Gilvánfa 12. Márfa   

13. Hegyszentmárto
n 

13. Rádfalva   

14. Hirics 14. Szaporca   

15. Kákics 15. Tésenfa   

16. Kemse    

17. Kisasszonyfa    

18. Kisszentmárton    

19. Kórós    

20. Lúzsok    

21. Magyarmecske    

22. Magyartelek    

23. Markóc    

24. Marócsa    

25. Nagycsány    

26. Okorág    

27. Ózdfalu    

28. Páprád    

29. Piskó    

30. Sámod    

31. Sellye    

32. Sósvertike    

33. Vajszló    

34. Vejti    

35. Zaláta    

A Sellyei kistérség 
településeinek 100%-a 

A Siklósi kistérség 
településeinek 28,3%-a 

A Pécsi kistérség 
településeinek 7,7%-a 

A Szentlırinci kitérség 
településeinek 10%-a 

Forrás: Baranya megye statisztikai évkönyve 2003. KSH. Számított adatok. 
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3. melléklet 

Az ormánsági települések lakónépességének változása, 1970–2001, % 

Település Lakónépesség változásának aránya 

Kemse -62.9 

Drávakeresztúr -60.9 

Tengeri -58.2 

Okorág -52.1 

Marócsa -49.4 

Cún -47.0 

Markóc -46.9 

Drávasztára -46.4 

Ózdfalu -42.5 

Zaláta -41.5 

Vejti -41.5 

Felsıszentmárton -40.1 

Szaporca -39.6 

Téseny -38.0 

Páprád -37.7 

Gilvánfa -37.7 

Hirics -35.6 

Bogdása -35.4 

Sumony -35.3 

Drávapalkonya -34.8 

Kisszentmárton -33.6 

Rádfalva -33.0 

Tésenfa -32.6 

Ipacsfa -30.2 

Drávapiski –29.6 

Kisasszonyfa –29.4 

Sámod –29.4 

Drávacsepely –28.4 

Piskó –27.2 

Kákics –25.3 

Adorjás –24.7 

Gyöngyfa –24.2 

Drávafok –22.3 

Drávaszerdahely –22.1 

Bogádmindszent –21.8 

Sósvertike –21.8 

Csányoszró –21.5 
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Település Lakónépesség változásának aránya 

Drávaiványi -18.5 

Hegyszentmárton -17.8 

Baranyahídvég -15.5 

Diósviszló -15.2 

Besence -14.9 

Nagycsány -14.8 

Lúzsok -12.4 

Kórós -11.5 

Drávacsehi -10.1 

Királyegyháza -9.9 

Magyartelek -7.1 

Magyarmecske -6.9 

Kovácshida -6.1 

Márfa 2.1 

Sellye 6.7 

Drávaszabolcs 8.6 

Vajszló 11.5 

Kémes 13.5 

Összesen –21.4 

Forrás: Népszámlálási adatok 1970–2001. Baranya megye KSH.  

 

 

 



 137 

4. melléklet 

Az ormánsági települések népességszámának struktúrája, 1970–2001 

1970 1980 1990 2001 Népesség 
száma, fı települések 

száma 
% települések 

száma 
% települések 

száma 
% települések 

száma 
% 

1101–1100 0 0,0 1 1,8 2 3,6 4 7,3 

1101–1200 7 12,7 8 14,5 12 21,8 8 14,6 

1201–1300 11 20,0 23 41,8 23 41,8 24 43,6 

1301–1400 15 27,3 7 12,7 5 9,1 6 10,8 

1401–1500 6 10,9 4 7,3 3 5,5 4 7,3 

1501–1700 8 14,5 5 9,1 5 9,1 2 3,6 

1701–1000 4 7,3 3 5,5 1 1,8 3 5,5 

1001–2000 3 5,5 3 5,5 3 5,5 3 5,5 

2001– 1 1,8 1 1,8 1 1,8 1 1,8 

 55 100,0 55 100,0 55 100,0 55 100,0 

Forrás: Az 1970, 1980, 1990, 2001 évi népszámlálás Baranya megyei adatai. KSH. 
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5. melléklet 

Az ormánsági települések lakónépességének száma, 2001 

Település Lakónépesség, fı Település Lakónépesség, fı 

Tengeri 61 Drávacsepely 244 

Kemse 66 Kórós 247 

Markóc 68 Drávacsehi 250 

Drávapiski 95 Cún 258 

Marócsa 117 Szaporca 267 

Gyöngyfa 138 Drávapalkonya 277 

Besence 143 Piskó 284 

Drávakeresztúr 161 Kovácshida 295 

Nagycsány 167 Kisszentmárton 301 

Ózdfalu 173 Zaláta 306 

Adorjás 183 Téseny 321 

Okorág 187 Magyarmecske 336 

Páprád 200 Bogdása 352 

Vejti 209 Gilvánfa 375 

Ipacsfa 210 Bogádmindszent 426 

Drávaszerdahely 211 Drávasztára 477 

Sósvertike 219 Hegyszentmárton 477 

Lúzsok 220 Sumony 495 

Tésenfa 221 Drávafok 512 

Rádfalva 225 Kémes 546 

Sámod 226 Diósviszló 706 

Kisasszonyfa 230 Csányoszró 722 

Kákics 233 Drávaszabolcs 744 

Baranyahídvég 234 Királyegyháza 1043 

Hirics 235 Felsıszentmárton 1050 

Magyartelek 235 Vajszló 1944 

Márfa 241 Sellye 3213 

Drávaiványi 242 Összesen 21618 

Forrás: A 2001 évi népszámlálás Baranya megyei adatai. KSH. 



 139 

6. melléklet 

Az ormánsági települések állandó népességének nemek szerinti megoszlása 
a települések népességszáma alapján, 2006    

 Férfi % Nı % 

1101 – 1100 156 49.4 160 50.6 

1101 – 1200 908 53.6 787 46.4 

1201 – 1300 2 859 50.7 2 784 49.3 

1301 – 1400 659 48.9 689 51.1 

1401 – 1500 1 153 49.6 1 171 50.4 

1501 – 1700 531 47.9 578 52.1 

1701 – 1000 1 101 50.0 1 103 50.0 

1001 – 2000 2 007 48.8 2 104 51.2 

2001 – 1 476 48.5 1 565 51.5 

Összesen 10 850 49.8 10 941 50.2 

Forrás: KSH Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság Közlés. 

7. melléklet 

A nemek száma és aránya az ormánsági településeken, 2006 

Település Férfi % Nı % 

Kemse 40 57.1 30 42.9 

Markóc 33 44.0 42 56.0 

Tengeri 37 48.1 40 51.9 

Drávapiski 46 48.9 48 51.1 

Marócsa 61 50.8 59 49.2 

Gyöngyfa 71 52.6 64 47.4 

Besence 75 55.1 61 44.9 

Drávakeresztúr 80 53.0 71 47.0 

Nagycsány 94 54.7 78 45.3 

Okorág 106 57.6 78 42.4 

Páprád 93 49.2 96 50.8 

Ózdfalu 103 54.2 87 45.8 

Vejti 99 50.8 96 49.2 

Sósvertike 108 54.0 92 46.0 

Adorjás 111 52.4 101 47.6 

Drávaiványi 107 49.8 108 50.2 

Tésenfa 109 49.5 111 50.5 

Sámod 102 46.2 119 53.8 
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Település Férfi % Nı % 

Baranyahídvég 120 53.1 106 46.9 

Drávaszerdahely 111 48.7 117 51.3 

Kákics 124 52.5 112 47.5 

Márfa 121 50.8 117 49.2 

Ipacsfa 120 50.4 118 49.6 

Kisasszonyfa 123 51.7 115 48.3 

Magyartelek 111 46.4 128 53.6 

Drávacsehi 122 50.8 118 49.2 

Kórós 130 53.7 112 46.3 

Rádfalva 122 50.0 122 50.0 

Szaporca 121 49.4 124 50.6 

Drávacsepely 134 52.8 120 47.2 

Hirics 129 50.8 125 49.2 

Lúzsok 131 51.4 124 48.6 

Cún 141 52.4 128 47.6 

Piskó 151 55.3 122 44.7 

Zaláta 137 48.9 143 51.1 

Kisszentmárton 161 53.8 138 46.2 

Kovácshida 139 46.3 161 53.7 

Drávapalkonya 160 50.5 157 49.5 

Bogdása 162 50.2 161 49.8 

Téseny 175 50.4 172 49.6 

Magyarmecske 162 44.9 199 55.1 

Gilvánfa 219 51.9 203 48.1 

Bogádmindszent 236 50.2 234 49.8 

Hegyszentmárton 226 48.1 244 51.9 

Drávasztára 237 49.7 240 50.3 

Sumony 235 48.5 250 51.5 

Kémes 254 47.8 277 52.2 

Drávafok 277 47.9 301 52.1 

Drávaszabolcs 353 49.6 359 50.4 

Diósviszló 365 49.4 374 50.6 

Csányoszró 383 50.9 370 49.1 

Királyegyháza 560 52.6 505 47.4 

Felsıszentmárton 505 47.2 564 52.8 

Vajszló 942 47.6 1 035 52.4 

Sellye 1 476 48.5 1 565 51.5 

Összesen 10 850 49.8 10 941 50.2 

Forrás: KSH adatközlése alapján 2006. 
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8. melléklet 

A gyermekkorúak és idıskorúak aránya nemek szerint az ormánsági 
településeken 2001, % 

0–14 éves 60–x éves Település 

férfi nı férfi nı 

Adorjás 21.3 31.9 12.4 18.1 

Baranyahídvég 22.0 18.0 12.2 22.5 

Besence 24.4 15.4 14.1 16.9 

Bogádmindszent 20.4 24.7 14.7 16.7 

Bogdása 22.8 18.9 13.8 21.6 

Cún 25.9 19.5 9.6 17.1 

Csányoszró 20.3 18.8 18.9 25.4 

Diósviszló 21.4 15.8 15.7 23.8 

Drávacsehi 23.1 20.0 20.8 22.5 

Drávacsepely 27.1 16.5 15.5 23.5 

Drávafok 19.9 14.3 15.0 20.7 

Drávaiványi 26.5 20.8 17.9 22.4 

Drávakeresztúr 15.1 12.0 19.8 36.0 

Drávapalkonya 18.8 19.4 16.7 24.5 

Drávapiski 20.9 13.5 16.3 26.9 

Drávaszabolcs 20.3 16.5 14.2 21.6 

Drávaszerdahely 16.7 17.5 12.0 17.5 

Drávasztára 15.3 10.8 26.3 33.6 

Felsıszentmárton 13.8 14.6 27.5 34.2 

Gilvánfa 39.6 39.9 4.8 6.4 

Gyöngyfa 25.8 22.2 9.1 18.1 

Hegyszentmárton 24.9 16.4 13.3 21.3 

Hirics 27.4 25.2 12.1 22.5 

Ipacsfa 17.8 19.4 16.8 24.3 

Kákics 14.4 13.9 11.7 23.8 

Kémes 11.5 13.0 17.2 24.3 

Kemse 8.6 12.9 11.4 12.9 

Királyegyháza 17.9 17.0 17.9 24.3 

Kisasszonyfa 27.4 19.5 7.7 20.4 

Kisszentmárton 25.6 27.0 11.0 12.4 

Kórós 29.6 22.3 8.1 17.0 

Kovácshida 16.3 23.5 14.0 18.7 

Lúzsok 25.5 30.5 4.9 11.0 

Magyarmecske 23.6 22.9 10.8 20.7 

Magyartelek 17.6 25.2 16.7 18.9 
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0–14 éves 60–x éves Település 

férfi nı férfi nı 

Markóc 17.2 10.3 24.1 33.3 

Marócsa 11.1 7.4 15.9 29.6 

Márfa 25.6 21.8 11.1 17.7 

Nagycsány 26.9 16.2 14.0 20.3 

Okorág 19.4 14.6 17.3 30.3 

Ózdfalu 21.1 12.8 16.8 23.1 

Páprád 18.6 14.3 19.6 24.5 

Piskó 30.1 25.0 4.5 10.9 

Rádfalva 24.5 20.3 12.7 20.3 

Sámod 15.3 17.4 18.0 19.1 

Sellye 17.1 15.0 14.8 22.6 

Sósvertike 33.3 25.0 9.0 17.6 

Sumony 26.3 21.7 11.6 21.7 

Szaporca 19.5 15.8 17.2 30.2 

Tengeri 12.5 3.4 18.8 24.1 

Tésenfa 19.4 21.2 23.3 29.7 

Téseny 28.5 21.5 10.8 17.2 

Vajszló 17.4 17.9 15.7 23.1 

Vejti 18.4 18.9 13.6 20.8 

Zaláta 13.8 12.3 21.3 25.3 

Forrás: Népszámlálási adatok 2001. KSH. 

 

 

 

 

 
 



 143 

9. melléklet 

A háztartások és családok száma az Ormánság településein, 1970–2001 

1970 1980 1990 2001 Települések 

háztartás család háztartás család háztartás család háztartás család 

Összesen 8001 7627 7783 6939 7527 6149 7567 6210 

Községek 7158 6856 6757 6010 6432 5232 6446 5283 

Sellye 843 771 1026 929 1095 917 1121 927 

Vajszló 546 494 596 537 668 585 679 599 

Forrás: Népszámlálás. 1970–1980–1990–2001. KSH. 

 

10. melléklet 

Az ormánsági népesség családi állapot szerint, 1970–2001 

Év Nıtlen/Hajadon Házas Özvegy Elvált 

a 15 éves és idısebb férfiak 
százalékában 

    

1970 24.7 68.6 4.6 2.0 

2001 33.7 53.9 4.1 8.3 

a 15 éves és idısebb nık 
százalékában 

    

1970 16.4 65.0 16.1 2.5 

2001 20.0 52.1 20.2 7.7 

Forrás: Népszámlálás. 1970–2001. KSH. 

11. melléklet 

A 15 éves és idısebb házas nık az élve született gyermekek száma szerint 
az Ormánságban, 1970–2001 

A 15 éves és idısebb házas nık az élve született gyermekek száma szerint Gyerekszám 

1970 1980 1990 2001 

0   9.0   8.1   6.7   5.2 

1 24.4 23.3 23.0 20.8 

2 34.7 40.1 45.9 49.0 

3 14.8 14.9 14.6 16.3 

4–x 17.1 13.6   9.8    8.7 

 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: Népszámlálás. Baranya megye. 1970–1980–1990–2001. KSH. 
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12. melléklet 

Az ormánsági települések népességének iskolai végzettsége településnagyság 
és népesség szerint, 2001, % 

Azok aránya, akik a 10 évesnél idısebb 
megfelelı korú és nemő népességbıl 

Azok aránya, akik a 
25 évesnél idısebb 
megfelelı korú és 
nemő népességbıl 

az általános iskola 
elsı évfolyamát sem 

végezték el 

legalább az általános 
iskola 8. évfolyamát 

elvégezték 

fıiskolát, egyetemet 
végeztek el 

Település népességnagyság 
szerint 

férfi nı férfi nı férfi nı 

– 100 fı        

 Drávapiski 2.6 6.2 82.4 57.8 0,0 0,0 

 Kemse 2.9 0,0 90.6 92.6 3.7 0,0 

 Markóc 4,0 0,0 83.3 74.3 5,0 3.3 

 Tengeri 0,0 0,0 89.3 89.3 8.3 0,0 

101 – 200 fı        

 Adorjás 2.7 4.2 65.7 45.3 1.7 0,0 

 Besence 1.5 3.4 81.4 61.8 2.1 0,0 

 Drávakeresztúr 0.0 1.4 79.5 57.6 1.8 0,0 

 Gyöngyfa 0.0 0 81.8 82.1 2.4 0,0 

 Marócsa 0.0 7.4 92.9 68 0,0 0,0 

 Nagycsány 0.0 1.5 86.8 72.6 0,0 0,0 

 Okorág 4.7 2.4 72.2 61.8 0.0 1.7 

 Ózdfalu 2.5 7.1 90.7 70.6 0,0 0.0 

201 – 300 fı        

 Baranyahídvég 0.0 0.0 87.5 78.0 1.4 1.4 

 Cún 1.9 4.8 79 71.7 0,0 1.2 

 Drávacsehi 1.8 9.9 84 70.8 0,0 0,0 

 Drávacsepely 0.0 2.0 85.1 78.1 1.2 0.0 

 Márfa 0 1.0 93.1 87.6 1.4 0.0 

 Drávaiványi 1.1 5.7 67.4 57.6 4.2 2.4 

 Drávapalkonya 1.7 5.1 87.5 76.8 2.2 1.1 

 Drávaszerdahely 0.0 1.1 94.5 82.4 4.1 1.3 

 Hirics 3.2 5.4 73.3 47,0 0,0 0,0 

 Ipacsfa 0.0 0.0 92.0 83.1 1.4 1.3 

 Kákics 2.0 0.9 86.3 73.3 2.6 2.2 

 Kisasszonyfa 4.3 5.0 87.1 71.4 0,0 0,0 

 Kórós 4.6 3.1 83.2 72.4 1.3 0,0 

 Kovácshida 0.0 1.5 88.9 81.1 0,0 0,0 

 Lúzsok 0.0 2.2 77.6 72.0 0,0 0,0 
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Azok aránya, akik a 10 évesnél idısebb 
megfelelı korú és nemő népességbıl 

Azok aránya, akik a 
25 évesnél idısebb 
megfelelı korú és 
nemő népességbıl 

az általános iskola 
elsı évfolyamát sem 

végezték el 

legalább az általános 
iskola 8. évfolyamát 

elvégezték 

fıiskolát, egyetemet 
végeztek el 

Település népességnagyság 
szerint 

férfi nı férfi nı férfi nı 

 Magyartelek 3.2 3.6 83.1 72.6 0.0 1.2 

 Páprád 4.5 3.3 80.7 75.0 2.8 1.3 

 Piskó 4.7 2.9 72.5 65.6 0.0 0.0 

 Rádfalva 0.0 1.9 81.8 75.5 3,0 1.1 

 Sámod 1.0 0.0 83.0 69.5 0.0 1.3 

 Sósvertike 0.0 8.6 87.8 69.1 0.0 1.5 

 Szaporca 0.9 2.5 85.4 70.9 1.1 0.0 

 Tésenfa 1.1 6.1 79.5 72 0.0 2.4 

 Vejti 0.0 1.1 88.1 81.4 0 2.7 

301 – 400 fı        

 Bogdása 0.0 0.0 87.6 76 2.9 0 

 Gilvánfa 4.5 10.6 69.0 49.6 0.0 0.0 

 Kisszentmárton 0.7 2.8 77.9 76 2.3 0.0 

 Magyarmecske 0.7 4.7 85.8 71.7 2.2 7.2 

 Téseny 0.8 1.4 85.8 71.9 0.0 0.0 

 Zaláta 5.4 2.3 85.5 63.3 0.8 0.9 

401 – 500 fı        

 Bogádmindszent 2.2 4.4 86.3 80.2 3.6 4.5 

 Drávasztára 0.0 0.0 80.5 63.3 2.3 1.0 

 Hegyszentmárton 1.6 4.1 89.1 74.0 4.0 1.8 

 Sumony 0.5 2.7 84.8 69.9 1.4 0,0 

501– 700  fı        

 Drávafok 1.4 0.4 88.8 82.5 4.3 6.5 

 Kémes 0.8 1.1 87.1 80.2 3.0 2.8 

701 – 1000 fı        

 Csányoszró 1.9 1.6 85.4 80.3 3.2 3.8 

 Diósviszló 1.7 0.6 93,0 85.2 1.8 1.2 

 Drávaszabolcs 0.3 0,0 91.9 87.4 5.9 3.7 

1001 – 2000 fı        

 Felsıszentmárton 0.5 0.8 84.8 64.5 3.3 4.5 

 Királyegyháza 1.2 1.1 87.6 79.2 2.4 2.4 

 Vajszló 0.5 0.8 90.6 82.8 6.0 5.5 

 2001-       

 Sellye 0.3 0.3 93.2 85 8.5 7.1 

Forrás: Népszámlálási adatok, 2001. KSH. 
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13. melléklet 

Az ormánsági és Baranya megyei kisüzemi gazdaságokhoz tartozó személyek 
száma, 1972 

 Összesen Férfi % Nı % 

Ormánság      

Mezıgazdasági termelıszövetkezeti 
családok gazdaságaiban 

9 234 4 526 49.0 4 708 51.0 

Lakosság kisegítı gazdaságaiban 14 951 7 330 49.0 7 621 51.0 

Kisüzemi gazdaságokban összesen 24 185 11 856 49.0 12 329 51.0 

Baranya megye      

Mezıgazdasági termelıszövetkezeti 
családok gazdaságaiban 

103 415 49 518 47.9 53 897 52.1 

Lakosság kisegítı gazdaságaiban 119 909 58 897 49.1 61 012 50.9 

Kisüzemi gazdaságokban összesen 223 324 108 415 48.5 114 909 51.5 

Forrás: A kisüzemi gazdaságok száma és a gazdaságokhoz tartozó személyek száma. 1972-es Mezıgaz-
dasági összeírás. KSH Bp. 1972. 
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14. melléklet 

A kisüzemi gazdaságokhoz tartozó személyek száma foglalkozás 
és nemek szerint, 1972 

Ország Baranya megye 

 férfi nı férfi nı 

Mezıgazdasági szövetkezetben dolgozó     

Tagok     

Fizikai 377 788 188 732 14 347 10 384 

szellemi 27 749 12 59 1 543 670 

alkalmazottak     

Fizikai 42 700 14 364 1 670 592 

szellemi 5 905 5 429 231 186 

Állami mezı- és erdıgazdaságban dolgozó     

Fizikai 92 249 23 924 5 287 1 741 

Szellemi 11 537 4 804 673 243 

Mezıgazdasági önálló 34 377 28 855 1 116 1 109 

Idıszaki alkalmi munkások 15 318 22 126 655 1 477 

Nem mezıgazdaságban dolgozó     

fizikai munkavállaló 666 009 342 172 28 266 14 183 

szellemi munkavállaló 116 321 144 598 5 897 6 563 

Mezıgazdasági inaktív keresı 224 258 207 607 9 087 10 496 

Nem mezıgazdasági inaktív keresı 171 874 131 920 7 997 5 395 

Segítı családtagok és     

15 évesnél idısebb eltartott 204 752 1 034 085 8 796 40 864 

15 évesnél fiatalabb eltartott 505 665 483 032 21 697 20 531 

Összesen 2 521 971 2 651 726 108 415 114 909 

Forrás: A kisüzemi gazdaságok száma és a gazdaságokhoz tartozó személyek száma. 1972-es 
Mezıgazdasági összeírás. KSH Bp. 1972. 
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15. melléklet 

A kisüzemi gazdaságokhoz tartozó személyek Baranya megye, 1972 

  Férfi Nı 

Kisüzemi gazdaságok száma 
összesen 

68 001 108 415 114 909 

Mezıgazdasági termelıszövetkezeti 
családok gazdaságai* 

32 134 49 518 53 897 

Lakosság kisegítı gazdaságai** 35 816 58 813 60 913 

Mezıgazdasági szakszövetkezeti 
tagok gazdaságai 

51 87 99 

*Mezıgazdasági termelıszövetkezeti családok gazdaságai: amelyekben a gazdálkodó, vagy a 
gazdasághoz tartozók közül bárki, mezıgazdasági termelıszövetkezet tagja. **Lakosság kisegítı 
gazdaságai: a munkások, alkalmazottak, nyugdíjasok, önállóak (kisiparos, kiskereskedı) túlnyomórészt 
kisegítı jellegő gazdaságai is, valamint az egyéni gazdaságok, amelyekben tsz tag nincs. 

Forrás: Általános mezıgazdasági összeírás. A kisüzemi gazdaságok és a gazdaságokhoz tartozó szemé-
lyek száma 1972. KSH, Budapest. 

 

16. melléklet 

 
 Az Ormánsági háztartások megoszlása az aktív keresık száma szerint, 

 1970–2001 

1970 1980 1990 2001 Aktív keresık 
száma  %  %  %  % 

0 188 2.3 113 1.5 300 4.0 913 12.1 

1 2766 34.3 2545 32.5 2430 32.1 2217 29.3 

2 2758 34.2 2457 31.4 2015 26.6 1152 15.2 

3 986 12.2 809 10.3 559 7.4 204 2.7 

4-x 405 5.0 285 3.6 143 1.9 24 0.3 

Csak inaktív 968 12.0 1624 20.7 2120 28.0 3057 40.4 

 8071 100.0 7833 100.0 7567 100.0 7567 100.0 

Forrás: Népszámlálás. 1970–1980–1990–2001. KSH. 
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17. melléklet 

Az ormánsági települések aktív keresıinek megoszlása nemzetgazdasági ágak 
szerint, 1970–2001 

Mezıgazdaság Ipar, építıipar Szolgáltatási 
jellegő ágazatok 

 Összesen 

keresık 
száma 

% keresık 
száma 

% keresık 
száma 

% 

1970        

Ormánság       13 528 8 698 64.3 2 644 19.5 2 196 16.2 

Községek Sellye nélkül 12 161 8 266 68.0 2 193 18.0 1 712 14.0 

Baranya megye községek 102 312 53 363 52.2 28 069 27.4 20 880 20.4 

Baranya megye 130 636 57 119 43.7 44 303 33.9 29 214 22.4 

2001        

Ormánság 5 235 702 13.4 1 864 35.6 2 669 51.0 

Községek Sellye nélkül 4 163 632 15.2 1 487 35.7 2 044 49.1 

Baranya megye községek 42 320 6 768 16.0 15 258 36.1 20 294 47.9 

Baranya megye 136390 9 524 7.0 43 307 31.8 83 559 61.2 

1970          

Sellye 1 367 432 31.6 451 33.0 484 35.4 

Baranya megye városok 28 324 3 736 13.2 16 234 57.3 8 334 29.5 

2001        

Sellye 1 072 70 6.5 377 35.2  625 58.3 

Baranya megye városok 94 070 2 756 2.9 28 049 29.8 63 265 67.3 

Forrás: Népszámlálási adatok. Baranya megye. KSH, 2001. 
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18. melléklet 

A 15–74 éves korosztály foglalkoztatottsága nemek szerint az Ormánság 
településein, 1980, % 

Foglalkoztatott Inaktív Település 

férfi Nı férfi nı 

Adorjás 77.5 38.0 17.5 25.4 

Baranyahídvég 79.0 42.4 20.0 19.2 

Besence 85.4 29.4 25.0 25.5 

Bogádmindszent 89.2 36.9 10.8 29.1 

Bogdása 72.7 38.0 28.7 29.4 

Cún 80.5 40.0 21.1 30.4 

Csányoszró 81.8 49.8 21.8 34.2 

Diósviszló 78.4 45.2 19.4 23.1 

Drávacsehi 72.4 69.7 20.7 29.2 

Drávacsepely 78.1 40.5 26.3 29.7 

Drávafok 78.6 40.6 21.8 29.3 

Drávaiványi 71.4 50.5 35.2 43.1 

Drávakeresztúr 64.0 37.2 46.5 37.2 

Drávapalkonya 80.5 54.7 22.6 27.0 

Drávapiski 80.0 56.9 28.0 35.3 

Drávaszabolcs 81.7 63.1 19.4 30.4 

Drávaszerdahely 79.0 44.1 21.0 26.9 

Drávasztára 71.0 50.0 30.1 40.1 

Felsıszentmárton 79.2 52.9 24.5 42.9 

Gilvánfa 76.2 16.9 13.8 8.5 

Gyöngyfa 74.6 37.7 27.0 41.5 

Hegyszentmárton 79.5 28.0 20.5 31.5 

Hirics 85.3 32.9 12.6 35.3 

Ipacsfa 77.3 53.3 25.8 23.8 

Kákics 81.1 31.4 23.3 38.2 

Kémes 47.1 30.2 11.5 17.6 

Kemse 76.6 40.5 21.3 47.6 

Királyegyháza 70.3 41.3 20.7 32.4 

Kisasszonyfa 73.9 39.0 28.3 37.0 

Kisszentmárton 86.9 19.7 12.3 14.0 

Kórós 80.2 35.3 18.6 28.2 

Kovácshida 82.2 39.2 23.4 37.3 

Lúzsok 82.2 35.9 11.0 37.2 

Magyarmecske 76.5 40.7 23.5 33.1 

Magyartelek 78.3 41.3 22.8 29.3 
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Foglalkoztatott Inaktív Település 

férfi Nı férfi nı 

Markóc 72.0 30.6 32.0 36.1 

Marócsa 82.9 34.8 15.7 40.6 

Márfa 73.6 61.3 27.8 52.8 

Nagycsány 76.3 38.7 22.0 17.7 

Okorág 65.1 28.8 36.8 30.8 

Ózdfalu 74.1 28.4 36.2 44.6 

Páprád 81.5 42.7 17.4 27.0 

Piskó 73.3 38.4 29.7 33.0 

Rádfalva 74.7 38.7 25.3 31.5 

Sámod 75.3 37.5 23.5 31.8 

Sellye 75.1 59.6 17.5 25.8 

Sósvertike 68.3 36.0 34.1 30.2 

Sumony 74.8 37.9 23.4 28.4 

Szaporca 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tengeri 86.4 56.5 15.9 26.1 

Tésenfa 80.3 58.3 17.1 14.8 

Téseny 78.1 51.6 24.0 25.8 

Vajszló 82.9 52.0 17.5 24.9 

Vejti 81.9 53.5 19.0 37.6 

Zaláta 74.7 45.6 24.0 40.1 

Összesen 77.6 46.3 21.6 30.0 

Forrás: Népszámlálási adatok 2001. KSH. 
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19. melléklet 

A 15–74 éves korosztály foglalkoztatottsága nemek szerint az Ormánság 
településein, 1990, % 

Foglalkoztatott Munkanélküli Inaktív keresı Település 

férfi nı férfi nı férfi nı 

Adorjás 60.0 35.4 10.8 6.2 21.5 33.8 

Baranyahídvég 72.0 33.8 1.3 0.0 25.3 41.6 

Besence 73.6 25.5 1.9 0.0 24.5 25.5 

Bogádmindszent 72.9 54.1 1.3 0.0 23.2 29.7 

Bogdása 62.1 32.8 0.9 0.8 34.5 50.0 

Cún 71.6 37.1 2.9 2.2 24.5 34.8 

Csányoszró 70.7 47.3 2.6 1.8 26.0 50.5 

Diósviszló 64.4 40.4 7.1 2.2 26.9 35.2 

Drávacsehi 53.4 37.0 8.2 1.2 38.4 34.6 

Drávacsepely 66.7 39.2 1.2 2.9 40.7 44.1 

Drávafok 70.9 44.1 1.5 0.0 29.6 39.7 

Drávaiványi 54.8 36.6 2.4 0.0 44.0 61.0 

Drávakeresztúr 60.0 32.8 8.3 0.0 43.3 53.1 

Drávapalkonya 67.0 30.4 6.6 3.9 34.9 44.1 

Drávapiski 63.6 33.3 9.1 0.0 29.5 53.8 

Drávaszabolcs 69.1 51.9 1.5 2.2 28.0 40.7 

Drávaszerdahely 58.8 55.4 5.9 6.0 27.1 34.9 

Drávasztára 57.1 35.8 3.8 0.9 40.5 62.4 

Felsıszentmárton 66.3 42.8 1.3 0.8 38.1 61.4 

Gilvánfa 65.0 20.0 8.0 4.4 19.0 15.6 

Gyöngyfa 62.8 25.0 4.7 6.8 30.2 52.3 

Hegyszentmárton 67.4 37.5 2.9 3.6 27.3 36.9 

Hirics 68.8 19.5 5.5 1.3 19.3 37.7 

Ipacsfa 64.5 35.9 8.6 0.0 36.6 47.8 

Kákics 76.9 50.6 6.6 0.0 16.5 31.8 

Kémes 47.2 30.4 1.3 0.7 17.4 21.5 

Kemse 67.5 36.4 2.5 3.0 22.5 51.5 

Királyegyháza 54.2 36.9 2.0 1.2 35.6 44.2 

Kisasszonyfa 72.0 44.4 2.7 0.0 18.7 35.8 

Kisszentmárton 75.2 45.9 5.0 8.2 16.5 29.6 

Kórós 68.9 33.3 3.3 1.5 22.2 42.4 

Kovácshida 67.7 37.8 4.3 0.0 32.3 36.7 

Lúzsok 70.8 35.2 9.2 2.8 16.9 32.4 

Magyarmecske 76.5 54.3 2.0 1.7 24.5 38.8 

Magyartelek 69.6 50.0 1.3 0.0 22.8 29.8 
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Foglalkoztatott Munkanélküli Inaktív keresı Település 

férfi nı férfi nı férfi nı 

Markóc 66.7 69.7 7.4 3.0 29.6 90.9 

Marócsa 62.0 14.8 4.0 0.0 34.0 33.3 

Márfa 55.4 32.4 13.8 1.4 33.8 26.8 

Nagycsány 69.4 34.7 0.0 0.0 28.6 30.6 

Okorág 56.1 27.1 0.0 0.0 39.4 54.2 

Ózdfalu 75.0 50.9 3.3 3.6 16.7 47.3 

Páprád 71.6 35.9 3.7 3.8 24.7 34.6 

Piskó 72.2 28.7 1.1 1.1 24.4 43.7 

Rádfalva 60.3 30.0 6.4 0.0 35.9 50.0 

Sámod 67.5 30.8 7.2 7.7 27.7 39.6 

Sellye 66.0 52.0 2.3 1.6 22.6 39.8 

Sósvertike 60.0 29.4 3.1 0.0 30.8 42.6 

Sumony 70.8 39.0 2.4 0.0 29.2 33.1 

Szaporca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tengeri 45.2 44.4 16.1 0.0 41.9 51.9 

Tésenfa 67.1 31.7 0.0 1.2 34.1 26.8 

Téseny 69.1 38.6 3.6 0.9 25.5 25.4 

Vajszló 71.0 52.4 3.9 1.5 23.7 35.3 

Vejti 71.4 43.7 2.4 0.0 25.0 35.6 

Zaláta 66.1 31.8 5.0 0.0 31.4 41.9 

Összesen 66.7 42.6 3.4 1.6 28.0 41.0 

Forrás: Népszámlálási adatok 2001. KSH. 
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20. melléklet 

A 15–74 éves korosztály foglalkoztatottsága nemek szerint az Ormánság 
településein, 2001, % 

Foglalkoztatott Munkanélküli Inaktív Település 

férfi nı férfi nı férfi nı 

Adorjás 31.4 9.8 24.3 8.2 41.4 65.6 

Baranyahídvég 44.6 33.3 8.7 5.7 37.0 57.5 

Besence 28.1 22.6 14.0 5.7 52.6 43.4 

Bogádmindszent 31.3 23.0 18.1 9.9 42.2 61.2 

Bogdása 35.8 26.1 20.3 10.4 30.9 56.0 

Cún 29.2 12.5 9.4 3.1 58.3 71.9 

Csányoszró 30.2 26.4 11.3 3.3 52.7 69.2 

Diósviszló 29.2 26.7 23.1 13.2 38.5 56.9 

Drávacsehi 26.3 14.4 11.6 6.7 56.8 63.3 

Drávacsepely 44.4 20.5 10.0 9.1 45.6 72.7 

Drávafok 33.7 27.5 14.2 10.4 41.1 50.2 

Drávaiványi 19.8 19.1 21.0 10.1 58.0 77.5 

Drávakeresztúr 24.3 16.4 14.3 8.2 47.1 72.1 

Drávapalkonya 22.6 19.0 29.2 13.3 44.3 56.2 

Drávapiski 17.2 17.9 3.4 7.7 82.8 71.8 

Drávaszabolcs 50.0 36.9 5.2 7.0 41.3 54.4 

Drávaszerdahely 33.3 45.6 18.4 2.5 34.5 53.2 

Drávasztára 33.2 18.2 15.8 12.1 52.6 71.2 

Felsıszentmárton 39.6 25.7 9.4 4.3 52.8 79.3 

Gilvánfa 15.2 5.4 47.3 20.7 25.9 58.6 

Gyöngyfa 26.5 21.2 22.4 9.6 38.8 53.8 

Hegyszentmárton 31.5 22.7 11.9 5.9 47.6 64.3 

Hirics 30.6 18.8 34.1 13.8 36.5 61.3 

Ipacsfa 41.0 34.7 15.7 8.0 39.8 54.7 

Kákics 37.2 29.8 20.2 10.6 36.2 63.8 

Kémes 29.8 33.0 0.9 0.5 57.8 57.5 

Kemse 45.2 40.7 29.0 7.4 25.8 44.4 

Királyegyháza 37.8 31.2 8.0 3.2 47.7 55.5 

Kisasszonyfa 22.6 18.6 6.0 3.5 54.8 62.8 

Kisszentmárton 25.8 17.7 11.7 5.2 47.5 65.6 

Kórós 29.8 12.5 23.4 16.3 35.1 57.5 

Kovácshida 36.2 26.4 14.3 8.3 43.8 52.9 

Lúzsok 20.0 17.9 28.0 16.7 42.7 53.8 

Magyarmecske 30.7 30.2 25.4 4.0 37.7 58.7 

Magyartelek 31.7 20.2 7.3 1.1 64.6 66.0 
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Foglalkoztatott Munkanélküli Inaktív Település 

férfi nı férfi nı férfi nı 

Markóc 8.9 4.2 7.1 6.3 17.9 41.7 

Marócsa 18.8 6.8 15.3 3.4 28.2 31.8 

Márfa 50.6 30.7 14.1 14.8 24.7 48.9 

Nagycsány 34.4 28.8 10.9 8.5 43.8 45.8 

Okorág 37.8 21.5 4.1 9.2 50.0 66.2 

Ózdfalu 26.0 11.1 20.5 14.3 47.9 65.1 

Páprád 35.4 24.0 6.3 6.7 58.2 74.7 

Piskó 16.7 17.6 24.1 12.1 49.1 60.4 

Rádfalva 26.7 22.8 25.3 16.3 42.7 55.4 

Sámod 44.9 29.1 16.9 9.3 36.0 58.1 

Sellye 44.0 40.5 9.0 5.2 32.9 49.3 

Sósvertike 18.3 15.8 40.8 14.5 33.8 61.8 

Sumony 31.7 21.5 19.8 10.5 41.3 55.0 

Szaporca 28.0 23.1 22.0 5.8 48.0 66.3 

Tengeri 29.6 25.0 0.0 3.6 66.7 46.4 

Tésenfa 22.8 21.7 19.0 7.2 53.2 57.8 

Téseny 34.0 26.2 26.4 10.7 37.7 52.5 

Vajszló 46.8 38.4 11.1 6.2 36.4 50.3 

Vejti 28.0 23.8 29.3 21.3 36.6 56.3 

Zaláta 30.2 21.8 23.3 15.1 47.3 50.4 

Összesen 35.6 28.1 14.5 7.7 42.6 58.1 

Forrás: Népszámlálási adatok 2001. KSH 
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21. melléklet 

Az ormánsági települések foglalkoztatott népességének megoszlása nemek 
és a foglalkoztatás helye szerint, 2001, % 

Helyben 
Foglalkoztatottak aránya 

Más településen 
foglalkoztatottak aránya 

a nemek szerint összes foglalkoztatott között 

 Lakónépesség Települések 

férfi nı férfi nı 

–100 fı      

 Drávapiski 60.0 14.3 40.0 85.7 

 Kemse 35.7 27.3 64.3 72.7 

 Markóc 20.0 50.0 80.0 50.0 

 Tengeri 25.0 14.3 75.0 85.7 

 Összesen 34.4 22.2 65.6 77.8 

101 – 200 fı      

 Adorjás 9.1 16.7 90.9 83.3 

 Besence 18.8 0.0 81.3 100.0 

 Drávakeresztúr 17.6 50.0 82.4 50.0 

 Gyöngyfa 61.5 27.3 38.5 72.7 

 Marócsa 12.5 50.0 87.5 50.0 

 Nagycsány 9.1 29.4 90.9 70.6 

 Okorág 57.1 42.9 42.9 57.1 

 Ózdfalu 57.9 28.6 42.1 71.4 

 Összesen 30.7 30.1 69.3 69.9 

201– 300 fı      

 Baranyahídvég 39.0 17.2 61.0 82.8 

 Cún 25.0 25.0 75.0 75.0 

 Drávacsehi 12.0 15.4 88.0 84.6 

 Drávacsepely 5.0 22.2 95.0 77.8 

 Márfa 30.2 14.8 69.8 85.2 

 Drávaiványi 43.8 29.4 56.3 70.6 

 Drávapalkonya 29.2 10.0 70.8 90.0 

 Drávaszerdahely 6.9 22.2 93.1 77.8 

 Hirics 11.5 60.0 88.5 40.0 

 Ipacsfa 11.8 7.7 88.2 92.3 

 Kákics 25.7 21.4 74.3 78.6 

 Kisasszonyfa 26.3 18.8 73.7 81.3 

 Kórós 21.4 30.0 78.6 70.0 

 Kovácshida 18.4 25.0 81.6 75.0 

 Lúzsok 20.0 14.3 80.0 85.7 

 Magyartelek 61.5 36.8 38.5 63.2 

 Páprád 17.9 22.2 82.1 77.8 

 Piskó 27.8 25.0 72.2 75.0 

 Rádfalva 20.0 19.0 80.0 81.0 
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Helyben 
Foglalkoztatottak aránya 

Más településen 
foglalkoztatottak aránya 

a nemek szerint összes foglalkoztatott között 

 Lakónépesség Települések 

férfi nı férfi nı 

 Sámod 7.5 16.0 92.5 84.0 

 Sósvertike 23.1 25.0 76.9 75.0 

 Szaporca 25.0 29.2 75.0 70.8 

 Tésenfa 11.1 61.1 88.9 38.9 

 Vejti 34.8 31.6 65.2 68.4 

 Összesen 22.4 23.9 77.6 76.1 

301 – 400 fı      

 Bogdása 31.8 20.0 68.2 80.0 

 Gilvánfa 17.6 83.3 82.4 16.7 

 Kisszentmárton 41.9 17.6 58.1 82.4 

 Magyarmecske 40.0 73.7 60.0 26.3 

 Téseny 25.0 15.6 75.0 84.4 

 Zaláta 38.5 65.4 61.5 34.6 

 Összesen 33.7 42.2 66.3 57.8 

401 – 500 fı      

 Bogádmindszent 28.8 60.0 71.2 40.0 

 Drávasztára 49.2 47.2 50.8 52.8 

 Hegyszentmárton 45.3 45.2 54.7 54.8 

 Sumony 32.1 39.0 67.9 61.0 

 Összesen 39.4 47.4 60.6 52.6 

501 – 700 fı      

 Drávafok 45.3 55.2 54.7 44.8 

 Kémes 35.4 46.6 64.6 53.4 

 Összesen 40.3 50.4 59.7 49.6 

701 – 1000 fı      

 Csányoszró 42.2 46.6 57.8 53.4 

 Diósviszló 18.4 28.0 81.6 72.0 

 Drávaszabolcs 59.4 59.4 40.6 40.6 

 Összesen 44.4 46.5 55.6 53.5 

1001 – 2000 fı      

 Felsıszentmárton 64.7 69.4 35.3 30.6 

 Királyegyháza 46.6 53.0 53.4 47.0 

 Vajszló 66.1 74.7 33.9 25.3 

 Összesen 61.0 68.8 39.0 31.2 

2001 – fı      

 Sellye 68.0 83.1 32.0 16.9 

Forrás: Népszámlálási adatok 2001. KSH. 
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22. melléklet 

Helyben és más településeken foglalkoztatottak nemek szerinti megoszlása az 
ormánsági településeken, 2001, % 

Helyben foglalkoztatottak aránya Más településen foglalkoztatottak 
aránya 

a nemek szerint összes foglalkoztatott között 

Települések lakó-
népesség szerint 

férfi nı férfi nı 

1001 – 1100 34.4 22.2 65.6 77.8 

1101 – 1200 30.7 30.1 69.3 69.9 

1201 – 1300 22.4 23.9 77.6 76.1 

1301 – 1400 33.7 42.2 66.3 57.8 

1401 – 1500 39.4 47.4 60.6 52.6 

1501 – 1700 40.3 50.4 59.7 49.6 

1701 – 1000 44.4 46.5 55.6 53.5 

1001 – 2000 61.0 68.8 39.0 31.2 

2001– 68.0 83.1 32.0 16.9 

Forrás: Népszámlálási adatok 2001. KSH. 



 159 

23. melléklet 

A kisüzemi gazdaságok száma az Ormánság településein, 1972 

Kisüzemi 
gazdaság 

összesen 100% 

Mezıgazdasági 
termelıszövetkezeti családok 

gazdaságai 

Lakosság kisegítı gazdaságai Település 

  %  % 

Adorjás 61 43 70.5 18 29.5 

Baranyahídvég 85 46 54.1 39 45.9 

Besence 43 24 55.8 19 44.2 

Bogádmindszent 135 47 34.8 88 65.2 

Bogdása 144 68 47.2 76 52.8 

Cún 114 81 71.1 33 28.9 

Csányoszró 232 155 66.8 77 33.2 

Diósviszló 217 83 38.2 134 61.8 

Drávacsehi 81 52 64.2 29 35.8 

Drávacsepely 90 63 70.0 27 30.0 

Drávafok 190 134 70.5 56 29.5 

Drávaiványi 82 56 68.3 26 31.7 

Drávakeresztúr 99 93 93.9 6 6.1 

Drávapalkonya 106 68 64.2 38 35.8 

Drávapiski 42 31 73.8 11 26.2 

Drávaszabolcs 182 87 47.8 95 52.2 

Drávaszerdahely 78 63 80.8 15 19.2 

Drávasztára 242 215 88.8 27 11.2 

Felsıszentmárton 453 376 83.0 77 17.0 

Gilvánfa 83 39 47.0 44 53.0 

Gyöngyfa 52 46 88.5 6 11.5 

Hegyszentmárton 175 122 69.7 53 30.3 

Hirics 102 69 67.6 33 32.4 

Ipacsfa 82 53 64.6 29 35.4 

Kákics 88 52 59.1 36 40.9 

Kémes 128 70 54.7 58 45.3 

Kemse 50 35 70.0 15 30.0 

Királyegyháza 277 187 67.5 90 32.5 

Kisasszonyfa 85 71 83.5 14 16.5 

Kisszentmárton 114 45 39.5 69 60.5 

Kórós 89 52 58.4 37 41.6 

Kovácshida 97 61 62.9 36 37.1 

Lúzsok 58 31 53.4 27 46.6 

Magyarmecske 105 75 71.4 30 28.6 
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Kisüzemi 
gazdaság 

összesen 100% 

Mezıgazdasági 
termelıszövetkezeti családok 

gazdaságai 

Lakosság kisegítı gazdaságai Település 

  %  % 

Magyartelek 74 66 89.2 8 10.8 

Markóc 41 32 78.0 9 22.0 

Marócsa 59 33 55.9 26 44.1 

Márfa 61 36 59.0 25 41.0 

Nagycsány 58 20 34.5 38 65.5 

Okorág 86 55 64.0 31 36.0 

Ózdfalu 72 63 87.5 9 12.5 

Páprád 86 39 45.3 47 54.7 

Piskó 101 90 89.1 11 10.9 

Rádfalva 93 54 58.1 39 41.9 

Sámod 78 62 79.5 16 20.5 

Sellye 489 197 40.3 292 59.7 

Sósvertike 72 39 54.2 33 45.8 

Sumony 182 75 41.2 107 58.8 

Szaporca 117 90 76.9 27 23.1 

Tengeri 34 28 82.4 6 17.6 

Tésenfa 95 54 56.8 41 43.2 

Téseny 133 51 38.3 82 61.7 

Vajszló 397 136 34.3 261 65.7 

Vejti 89 73 82.0 16 18.0 

Zaláta 145 116 80.0 29 20.0 

Mónosokor 18 15 83.3 3 16.7 

Révfalu 24 22 91.7 2 8.3 

Terehegy 167 57 34.1 110 65.9 

 7032 4296 61.0 2736 39.0 

Forrás: A kisüzemi gazdaságok száma és a gazdaságokhoz tartozó személyek száma. 1972-es Mezıgaz-
dasági összeírás. KSH Bp. 1972. 
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24. melléklet 

Az interjúalanyok jegyzéke 

 Nem Születési 

idı 

Iskolai végzettség Foglalkozás, 

munkahely 

Családi 

állapot 

Gyermekek 

száma 

(1) nı 1963 középiskola telephelyvezetı, 

tiszteletdíjas 

polgármester 

férjezett 2 

(2) nı 1963 három fıiskolai 

diploma 

fıállású 

polgármester 

özvegy 2 

(3) nı 1948 fıiskola fıállású 

polgármester 

férjezett 2 

(4) nı 1963 fıiskola polgármester elvált 2 

 

(5) nı 1954 jogi egyetem térségfejlesztı 

program vezetıje 

férjezett 2 

(6) férfi 1956 egyetem tiszteletdíjas 

polgármester, 

alapítványi 

alkalmazott 

nıs 2 

(7) férfi 1938 egyetem tiszteletdíjas 

polgármester, 

egyéni 

gazdálkodó 

nıs 2 

(8) férfi 1976 fıiskola polgármester nıtlen – 

(9) férfi 1948 középiskola egyéni vállalkozó nıs 2 

(10) férfi 1952 fıiskola irodavezetı nıs 1 

 


