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A felsõoktatásban tanuló roma fiatalok
pszichológiája

Összefoglaló

A cikkben értelmiségi lét felé haladó cigány fiatalok olyan identitásproblémáit, pszichés
folyamatait mutatjuk be, amelyekben kiemelt szerepet kap az átmenet, az értelmiségi
identitás kialakítása gyakran egy generáció alatt. E fiatalok helyzete sok tényezõ együtt-
hatásából adódik, ugyanakkor életútjukból, korábbi tapasztalataikból, jelenlegi egyete-
mi tanulmányaik típusából, jövõbeni lehetõségeikbõl, amelyeket bõrszín, név egyaránt
korlátoz olyan folyamatok és lehetséges megküzdési stratégiák írhatók le, amelyek
megismerésével pszichés és szakmai létük hatékonyabban támogatható. Elemzésünk-
höz egy 2006-os kutatáshoz készített interjúk részleteit használjuk, melyeket 15 egye-
temista és egyetemet frissen végzett roma fiatallal készítettünk.

kulcsszavak: szociális reprezentáció, identitás, önértékelés, diszkrimináció

A roma értelmiségi lét felé haladó fiatalok közül sokan messzirõl jöttek. Nem fizikai
távolságot jelöl ez a messzeség, hanem azt az utat, amit pszichológiai értelemben
megtettek, hogy itt legyenek. Más kultúra, más értékek, más normalizált viselkedés-
formák, más nyelv, más jövõkép. Ezekbõl (a nyílván szubjektíven értelmezhetõ mesz-
szeségtõl, szakadéktól függõen) kiszakadtak. 
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SUMMARY
In this article we will introduce such identity problems and psychological
procedures among future intellectual young Gypsies, in which intellectual
identity transition often through one generations time is of key impor-
tance. The status of these youngsters comes from many linking factors,
from their walk of life, from their previous experiences, from the type of
their present-day university studies, from their future possibilities,(which
are limited by both skin color and name) and from this such procedures
and possible battling strategies can be written down, with which their
psychological and professional existence can most efficiently be support-
ed. For our analysis we will use a 2006 research’s interview parts, which
were done with 15 Roma university students (graduates and not yet grad-
uates). (Bigazzi)
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„Nem igazán tudom, hogy végül is miért jöttem el, mert otthon mindenki-
nek nyolc általánosa van, és kb. fogalmunk nem volt arról, hogy mit jelent
gimnáziumba járni, meg érettségizni.” (20 éves fiú, egyéb bölcsész szak)

És miközben ezt a lépést megtették, mást is tapasztaltak. Azokkal a visszajelzésekkel
kellett kezdeniük valamit, amelyekkel a mindennapjaik során találkoznak, amelyeket
a többségi társadalom tagjai, hol tudatosan, hol tudattalanul feléjük közvetítenek.
Ezeknek a visszajelzéseknek nagy része nyílt (ritkábban burkolt) elõítélettel teli visel-
kedés, ami átszövi mindennapjaikat, beépül az identitásukba, valahogy, valamilyen
formában küzdenek vele. 

Ebben az átmenetben mind a cigánysors, mind az egyéni sors múlttól jelenig íve-
lõ folyamatossága egyre inkább összetöredezik, az összekötõszálak a saját csoport és
az egyén, múlt jelen és jövõ között elszakadnak, a stabil valóság helyett légüres tér-
ben találják magukat. Családjuk, és otthoni környezetük életét gyakran már nem le-
het, és nem is akarják élni, sok esetben ki is taszítja õket a régi közösség, új környe-
zetük, pedig nem fogadja be õket. A konfliktus feloldásának lehetõsége nehézségek-
kel teli és hosszú folyamat.
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BBooggddáánn  AAnnggééllaa, PTE BTK Romológia-Pedagógia szakos
hallgató, 2011 óta a Wlislocki Henrik Szakkollégium
tagja, ösztöndíjas

Te miben látod a Wlislocki Henrik Szakkollégium hasz-
nát, legfõbb küldetését?
„A szakkollégiumnak úgy elsõsorban a közösségi oldalá-
ról, hogy összeüljünk, össze tudjunk ülni, és beszélgetni
tudjunk, esetleg segíteni egymásnak, mindenféle dolgok-
ban, kinek amilyen problémája van. Szakmai szinten is,
tudományos szinten is egymásnak így tudunk segíteni. Ki
mit szeretne csinálni, akár kutatásban részt venni, vagy
publikálni, ilyesmik. Mindenki szerintem tisztában van a
saját hátrányaival, problémáival, hogy miben kéne segít-
ség, és ennek a fejlesztésében én látom, hogy segítséget
tudna nyújtani, akár a tanulásban. Mint például az ösz-
töndíj-programban a tanulásmódszertan, akinek olyan
problémája van, hogy nem tud hatékonyan tanulni, mint
nekem is. Nekem szükségem van az angolra, a nyelvvizs-
gára, hogy majd a késõbbiekben a diplomámat át tud-
jam venni. Összességében várom, hogy milyen hatással
lesz majd rám. És hogy remélhetõleg azt lehet majd a vé-
gén, 2015-ben látni, hogy ez igenis hasznos volt, hogy
fejlõdik az ember, évrõl évre.”
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Elméleti háttér

E gondolatmenet meta-elméleti síkja a szociális reprezentáció elmélete (MOSCOVICI,
1961; WAGNER, 2003; JOVCHELOVITCH, 1996; LÁSZLÓ, 2003, 2005). A reprezentáció fo-
galma alatt, egy folyamatot, a tudás folyamatát érti, ami által a világunkat képezõ
anyagi dolgoknak és absztrakt fogalmaknak értelmet tulajdonítunk. A valóság ebbõl a
szempontból tehát, csak közvetetten tapasztalható, mivel bármilyen új, konkrét vagy
absztrakt, tárgyat csak a már számunkra meglévõ jelentéseken keresztül, velük kap-
csolatban észlelhetünk és értelmezhetünk. Tudásunk, mely ezeknek a konstruált rep-
rezentációknak vagy jelentéseknek szervezõdése, mélyen gyökerezik abban a társa-
dalmi kontextusban, amelyben létrejött, fennmarad és amelyben átalakulhat. A társa-
dalmi valóság rétegzettségében, kapcsolati hálóin és történelmi keretein keresztül jelzi
a reprezentáció korlátait és azok lehetséges változásait. Ez a tudás, bármilyen tudás
vagy reprezentáció tehát szociális, a társas tér terméke. A tér egy objektív tér, mert di-
namikájában, történelmi, politikai és gazdasági elemeket, hatalmi viszonyokat zár ma-
gába, amelyek az egyének és csoportok gondolkodásának, viselkedésének, interakci-
ójának, újításának és megõrzésének lehetõségeit keretezik, korlátozzák. E tér ugyan-
akkor szubjektív is, benne rejlik a tudás változásának lehetõsége, mely hatalmi
viszonyok szimbolikus harcainak eredménye (JOVCHELOVITCH, S, 1996). 

E meta-elmélet szerint identitás és reprezentáció, én és mind az ami nem az én,
egymással összefonódva értelmezõdik újra és újra. E meta-elmélet szerint a kommu-
nikáció, az interaktív tér (és mi nem az?) bármilyen, akár önmagunkról is alkotott, tu-
dásunk színtere.

Egy másik elmélet Tajfel (1980) szociális identitás elmélete. Az elmélet szerint a
csoportokba, társadalmi csoportokba, szociális kategóriákba való tartozás tudata, an-
nak érzelmi színezete és értékbeli jelentése az identitás szerves részét képezi. Az el-
mélet szerint az emberek törekszenek egy pozitívan megítélt szociális identitásra, eh-
hez összehasonlítják saját csoportjaikat más csoportokkal.

Breakwell (1993) a szociálisidentitás-elméletet összekapcsolja a szociálisreprezen-
táció-elmélettel. Elképzelésének elméleti jelentõségét növeli, hogy a szociális identi-
tás kialakítása, tartalommal telítése, a pozitív minõség tartalma a csoporttagok által és
a kommunikációban megvalósuló és közössé formált valóságkonstrukcióra, reprezen-
tációkra, tudásokra épül. A modell az identitásképzés folyamatait és a valóság szoci-
ális konstrukciójának folyamatait egymásra vonatkoztatva vizsgálja, mivel magát az
identitásképzést is szociális konstrukciós folyamatnak tartja. 

Hasonlóképen gondolkodik Jovchelovitch (1996) Wagner (2003), és László (2003,
2005) is. A szociális reprezentációknak fontos szerepe van a csoport szimbolikus hatá-
rainak megvonásában, mivel a közösen szervezett reprezentációs mezõ határai vonják
meg a saját és a másik csoport határait, lehetõségeit, betölthetõ szerepeit. Jovchelovitch
(1996, idézi: LÁSZLÓ, 2005, 89. o) szerint „a szociális reprezentációk egybeszövõdnek
az identitáskonstruálás folyamataival. A szociális reprezentációk létrehozása magában
foglal egy identitásállítást és egy valóságértelmezést. […] Mind a reprezentációk, mind
az identitások az én, és a nem én egymást átfedõ terébõl emelkednek ki.” 

Ha a szociális reprezentációk ilyen mértékben megszabják a lehetséges identitá-
sokat, egyértelmû, hogy a cigány fiatalok esetében kettõs identitásról aligha, sokkal in-
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kább fenyegetett identitásról beszélhetünk. Mit is jelent a kettõs identitás? A két elté-
rõ forrásból (etnikum és nemzet) származó identitáselemek egyéni, egymást kiegészí-
teni képes és összhangban álló kombinációját. (BINDORFFER, 2001) Olyan szociális rep-
rezentációs rendszerbe születünk, amely elõírja a csoportokhoz és szerepekhez társít-
ható erkölcsi, intellektuális, és ideológiai tartalmakat, és megszabja az én és a másik
közti határokat több szinten is. Így azokban az esetekben, amikor a többségi társada-
lom egyértelmûen elõítéletes, és diszkriminatív az adott etnikummal szemben, az
identitáselemek egyensúlya felborulhat, a nemzeti és etnikai identitás mellérendelt vi-
szonya nem tartható fent. Identitásuk két forrása: Magyarság és Cigányság egymásnak
ellentmondó, versengõ elemeket tartalmaz, a két csoport valóságértelmezése igen tá-
vol áll egymástól. A nem cigányok által kialakított szociális reprezentáció a cigányról
a két csoport értékei közti összeférhetetlenséget hangsúlyozza, telítve negatív érzelmi
viszonyulással, sokszor egyenesen agresszív indulatokkal. A magyarság tudat magában
foglalja a többségi társadalom cigányságról alkotott szociális reprezentációját, minek
következtében a cigányság válaszút elé került. Egyik lehetõség, hogy nemzeti identi-
tását fölérendelt viszonyba állítja etnikai identitásával, tehát azonosul ezzel a szociá-
lis reprezentációval, ezáltal mind személyes, mind szociális identitásába beépülnek a
többségi társadalom negatív képzetei. Második lehetõség, hogy ellenáll ennek, amely
viszont nemzeti identitásának elutasítását jelenti. A választás lehetõsége azonban csak
illuzórikus. Születésükkor az õket befogadó többségi társadalom reprezentációs háló-
jába belépve a kérdés eldõlt. A cigányok személyes és szociális identitásába is elke-

89

SZÉLRÓZSA

BBoonnttoovviiccss  BBaalláázzss,, PhD hallgató – PTE Oktatás és Társa-
dalom Neveléstudományi Doktori Iskola, 2007 és 2009
között a Wlislocki Henrik Szakkollégium tagja

Te miben látod a Wlislocki Henrik Szakkollégium hasz-
nát, legfõbb küldetését?
„Rendkívül sok embert ismertem meg, és az egyik legna-
gyobb hasznát ebben látom, hogy a kapcsolati tõkémet
– mindenféle hátsó szándék nélkül – sikerült bõvítenem.
A hasznát úgy tudnám megfogalmazni, hogy inkább egy
ilyen csapatépítõ jellege van, legalábbis – lehet, hogy ez
egy kicsit kritikai jellegû, de – én ezt a részét láttam, ezt
a részét éltem meg. Úgy gondolom, hogy egy kicsit a tu-
dományos munka volt, ami háttérbe szorult, és nem ok-
okozati viszonyt vonva a csapatépítéssel, tehát nem
azért, mert a csapatépítés túl nagy hangsúlyt kapott. Mi
a legfõbb küldetése? Hogy a kritikát átváltoztassuk egy
jópofa tanáccsá, én azt a küldetést tudnám kitûzni egy
ilyen szakkollégiumnak, hogy legyen tudományosabb és
szakmaibb, kapcsolódjon még jobban a romológiához.
Ugyanakkor fordítsa bátran a fiatalokat a praxis, a hét-
köznapokban megvalósuló gyakorlat felé. 

_ROMOLOGIA_01_BELIV.qxd  2013.12.04.  23:43  Page 89



rülhetetlenül beépülnek a csoportjukra vonatkozó negatív elõítéletek, sztereotípiák,
így a fenyegetettség ténye egyértelmûvé válik.

Breakwell (1986) értelmezésében – amely a csoportközi viszonyokban megnyilvá-
nuló identitás-fenyegetéseket helyezi középpontba – identitás-fenyegetésrõl akkor
beszélhetünk, amikor az egyén identitás-folyamatai – az új komponensek asszimilá-
ciója és az így létrejövõ struktúrához való akkomodáció, továbbá a tartalmaknak 
jelentést adó értékelés – valamilyen oknál fogva nem felelnek meg az identitást sza-
bályozó alapelveknek, azaz a kontinuitásnak, a személy egyediségének és az önérté-
kelésének. Breakwell a fenyegetéssel való megküzdésben intrapszichikus, interper-
szonális és csoportközi megküzdési stratégiákat különít el. Az intrapszichikus megküz-
dési stratégiák középpontjában a kogníció, az érzelmek és értékek állnak, így a belsõ
passzív feldolgozás kísérleteinek tekinthetõk. Az interperszonális stratégiák olyan te-
vékenységekre koncentrálódnak, melyek magukban foglalják a másokkal való érint-
kezést és a mások befolyásolását, tehát a személy más emberekhez való viszonyát
próbálják módosítani, az identitás-fenyegetéseket interperszonális interakciók során
megszüntetni vagy minimalizálni. A csoportközi stratégiák a csoport egészének társa-
dalomban elfoglalt helyét, vagy a csoport önértékelését és a róla alkotott reprezentá-
ciót próbálják pozitív módon megváltoztatni. Az értelmiségi lét felé haladó cigány
egyetemisták által használt intrapszichikus és interperszonális megküzdési stratégiái-
kat a tapasztalati és reprezentációs mezõk (a miértek) után részletezzük. 

Reprezentációs mezõk a közösségben – 
oktatás, települések, lehetõségek

A cigány gyermekeket körülvevõ reprezentációs tér sok tekintetben eltér a többségi
társadalom reprezentációitól, így az oktatási rendszerbe való beilleszkedésük koránt-
sem tekinthetõ zavarmentesnek. Kiemelt problémaként kezelendõ ez a terület azok-
nál a fiataloknál, akik a felsõoktatási rendszerbe is bekerülnek. Önmagában a gimná-
ziumba kerülés is sokszor a véletlenen múlik, egyrészt mivel az oktatási rendszerrõl
kialakított reprezentációjuk szûk, tudásuk hiányos, másrészt az érettségi megszerzése
nem tartozik a hatékonynak gondolt stratégiák közé (magas kiadások, valószínûtlen
megtérülés), harmadrészt hiányoznak azok a tapasztalati minták a közösségben, ame-
lyek igazolhatnák a stratégia hasznosságát, biztonságos képet adnának az oktatási
rendszerrõl. 

„Nem igazán tudom, hogy végül is miért jöttem el, mert otthon minden-
kinek nyolc általánosa van, és kb. fogalmunk nem volt arról, hogy mit je-
lent gimnáziumba járni, meg érettségizni.” (20 éves fiú, egyéb bölcsész
szak)

A zárt, szegregált közösségekben élõ reprezentációs mezõ az oktatásról, jövõképrõl,
lehetõségekrõl önmagában korlátozza a fiatalok választási útvonalait.
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„Fogalmam sem volt, hogy mi az, mert nem volt minta. Sõt a faluból én
vagyok az egyedüli, az elsõ olyan, aki egyetemig eljutott. Sõt a gimnázi-
umban is én voltam az elsõ. Szóval semmilyen minta nem volt, nemhogy
a családon belül, de még a faluban, vagy a környéken sem.” (24 éves
lány szoc. szak)

Sok esetben az iskola lakóhelytõl való távolsága is a továbbtanulás akadálya lehet. A
távolság nagyságát meghatározza a család anyagi helyzete (mi minõsül magas, eseten-
ként megfizethetetlen utazási költségnek), így akár a következõ falu is elérhetetlennek
tûnhet. A máshol tanulás lehetõsége attól is függ, a családban, a közösségben milyen
tapasztalatokat éltek át és milyen reprezentációkat alakítottak ki az adott helyrõl. Ha
az összes gyerek a faluból egy adott településre jár iskolába, egy másik település vá-
lasztása is jelentéssel ruházódik fel, esetenként a közösségbõl való kilépéssel.
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SSzzttrraannyyoovvsszzkkii  ZZssóóffiiaa,, PTE BTK Romológia-Kommunikáció
BA szakos hallgató, 2009 óta a Wlislocki Henrik Szakkol-
légium tagja, mentor

Te miben látod a Wlislocki Henrik Szakkollégium hasz-
nát, legfõbb küldetését?
„Nyilván erõs közösségformáló ereje van, ami nagyon
fontos. Én azt gondolom, hogy igenis, ha az egyetemen
vannak cigányok, roma származású fiatalok, akkor jöjje-
nek, mert itt elvileg van rá lehetõség, hogy kapcsolato-
kat építsenek ki. Éppen ez a széles kapcsolati háló lénye-
ges a számunkra. Eddig inkább a romológia szakos fia-
talokból állt a szakkollégium. De talán az, hogy most
jönnek a TTK-ról, az ÁJK-ról, a BTK többi szakáról, ez ta-
lán elindít egy olyan folyamatot, ami jó hatással lesz a
tudományra, és nem a tudományoskodásra. Nagyon
fontos az, hogy több helyrõl érkezzenek hallgatók. Az,
hogy van ez a mentor-mentorált dolog, ez is egy nagyon
fontos elem: cigányok és nem-ciggányok, roma és nem-
roma találkozik egymással, dolgozik közösen, éli együtt
a hallgatók mindennapjait. A célja mindenféleképpen az
lenne, hogy ez tényleg elit képzés legyen. Hogy ebben
tényleg találja meg valaki önmagát, kapjon válaszokat a
kérdéseire. Ne satírozás legyen, hanem legyenek gyö-
nyörûen kidolgozott részletek. És ez szerintem nagyon
fontos lenne. A másik az, hogy ne azért legyen valaki
szakkollégista, mert pénzt kap érte, hanem azért, hogy ez
büszkeséggel töltse el, vagy azért, hogy elmondhassa: én
itt végeztem, én ennek voltam a tagja. Nehéz volt, de
megcsináltam.”
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„Egyébként az hogy érettségi meg középiskola, és hogy tényleg gimnázi-
um, ráadásul Pécsen, mert Sz. az D. mellett van, ha valaki bemegy D-re,
már az is egy nagy dolog, de Pécsre, hát az 60-70 km. Pécsen van a nagy
kórház, oda akkor megy az ember, ha nagyon beteg, de egyébként nem”
(23 éves fiú, nyelv szak)

Az elsõdleges szocializációs közeg gyakran más normákat, viselkedési forgatókönyve-
ket, társas mintákat kínál, mint amelyeket az iskolarendszer, a gimnázium, majd az
egyetem vagy egy nagyobb városban való lét megkövetel. Ez az elsõdleges közeg egy-
szerre jelölheti a családot és a tágabb, gyakran falusi környezetet. Ezek mögött az el-
térések mögött nemcsak kulturális, hanem társadalmi, gazdasági tényezõk is állhat-
nak. Bizonyos falvak lemaradása olyan mértékû, hogy nem csak a cigány fiatalok ese-
tében vezet eltérõ szocializációhoz, hanem a nem cigány gyerekek is hasonló
problémákkal küzdhetnek. A cigány gyerekeknek azonban még inkább konfliktusos a
helyzete az õket sújtó diszkrimináció miatt.

„Ez a furcsa, hogy én arra szocializálódtam, hogy elmész a gyárba, meg
kapálni meg kaszálni, meg ezeket csináltam egész életemben gyerekko-
rom óta, amikor otthon voltam, és a legalja munkákat, és furcsa most ez.
Nehéz elfogadni azt, hogy én ilyet /szellemi munka/ dolgozom, és ezt az
életet fogom élni.” (22 éves lány, szoc. szak)

Elszakadás a családi és tágabb környezettõl

Az otthontól való távolsággal, az új tapasztalatokkal, a gimnáziumi és az egyetemi
élettel óhatatlanul megváltozik a fiatalok gondolkodásmódja, más viselkedési formák
és közösségi normák szabályozzák életét. A szakadék a régi és az új világ között gyak-
ran áthidalhatatlanná is válik. A család a fiatal iskoláztatásával gyakran vállalja azt a
kockázatot, hogy a közösség kitaszítja, mivel egyrészt fenyegetõ lehet identitásukra
nézve a másság megjelenése, másrészt a lányok esetében elveszíti erkölcsi feddhetet-
lenségét nem csak õ, de az egész család is.

„Mondjuk odahaza mi nem a cigányokkal élünk együtt, hanem bent a fa-
luban. És akkor a cigányok részérõl azt kapjuk, hogy na ezek már gá-
dzsók, meg ilyenek, meg mutogatnak is, és ez nem annyira jó dolog.” (24
éves fiú, nyelv szak)

„És hát jöttek olyan visszajelzések, hogy én itt kurva vagyok, és hogy én
itt milyen jól élek, mert ezzel keresem a kenyeremet. Ugye másképp öl-
tözködtem, mint õk. A mai napig ezt csinálják. Az egyik ki is kiabálta az
utcán, hogy pécsi kurva, meg németországi kurva, mert ugye voltam
Németországban.” (24 éves lány, szoc. szak)
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A zárt közösségek gyakran már nem fogadják be ezeket a fiatalokat, a közösséggel va-
ló kapcsolat teljesen megszûnik, a család nyújtja az egyetlen összekötõszálat gyerek-
kor és felnõttkor, múlt és jelen között. 

„Hát az otthoni barátok eltûntek. Próbáltam velük jóban lenni, de nem
nagyon tudok. Nagyon mások lettek. Olyan gyerekesek vagy nem is tu-
dom. Próbáltam velük többször is beszélgetni, de nem nagyon tudok.
Nagyon megváltoztak.” (21 éves fiú, szoc. szak)

„Egyáltalán nincsenek /otthoni kapcsolatok/. Ha hazamegyek, akkor csak
anyuék miatt. Semmi más nem köt oda.” (23 éves lány, szoc. szak)

A közösségrõl való leszakadás több esetben is a közösség felé irányuló negatív attitûd
kialakulásával jár, amelyet bár próbálnak kognitív szinten csökkenteni, nem tudják fe-
lülírni azt. Ezzel a saját szociális identitásuk alapja kérdõjelezõdik meg. A szûk család-
dal való viszony is elkerülhetetlenül megváltozik, az érzelmi kapcsolat ambivalenssé
válik, az intellektuális eltávolodás, továbbá a fiatal normarendszerében történõ válto-
zások hatására a családban uralkodó érték és normarendszer megkérdõjelezõdik, és
esetenként felülíródik. Ez az identitásalakulás természetes velejárója, azonban ha ez
a változás olyan nagymértékû, hogy a család teljes értékrendszerének elutasításával
jár, szakadékot képezhet az identitás folytonosságában.

„Anyuék heten vannak tesók, és ugye nagyon sok unokatestvér is van, de
nem tudták, hogy én valójában mit csinálok. Nem tudhatták, mert nem
tudták, hogy mi az, hogy gimnázium… Nem fogadnak el engem, nem
tudják, hogy mit csinálok. Haragszom ezért, ugyanakkor meg tudom ér-
teni, mert nem tudhatják, nem volt még rá példa.” (24 éves lány, szoc.
szak)

Diszkrimináció

Az identitás egy konstrukció, amely a társas térben, folyamatos visszajelzések során a
másokhoz való és mások által is elismert hasonlóságokban és a másoktól való megkü-
lönböztetésekben telítõdik jelentéssel. A negatív diszkrimináció szubjektív megtapasz-
talása a másság és az alacsonyabb rendûség érzését idézi elõ a fiatalokban, ezáltal
nem csak csoport identitásuk, de személyes identitásuk is torzul, önértékelésükbe be-
épülnek ezek a negatív visszajelzések.

„…mert ugye próbálják a gyerekekbe belenevelni kicsi korukba, fõleg
amikor bántják õket emiatt, hogy ne sírjál ezért, mert legyél arra büszke,
hogy te cigány vagy. Igen ám, csak hogyan legyen az ember büszke arra,
hogy cigány, amikor folyton azt hallja, hogy milyen szarok a cigányok.
Hogyan legyek én erre büszke, amikor a cigány szó hallatán minden em-
ber valamit gondol.” ( 24 éves lány, egyéb bölcsész szak)
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„Hát én mindig is jó képességû srácnak tartottam magam, megcsináltam
jól, sokat készültem, hát ott aztán elhitették velem, hogy hülye vagyok.”
(24 éves fiú, gazdasági szak)

Az egyetemi évek során ezek a tapasztalatok nem csökkennek. Sõt, a cigány egyete-
misták alacsony száma miatt az egyetemi élet nem cigány tagjai visszajelzéseikben
tükrözik „megütközésüket”, kuriózumnak számít egy cigány tanuló megjelenése egy
évfolyamban. 

„Én két éve járok az egyetemre, de még a mai napig is meg vannak le-
põdve, amikor én oda beteszem a lábam. És látom az arcukon, hogy jé-
zusom egy cigány az egyetemen! Te Atyaúristen.” (23 éves lány, egyéb
bölcsész szak)

Azonban természetesen nem ez jelenti a beilleszkedés legnagyobb nehézségét, ha-
nem a kulturális és külsõ mássággal szembeni intolerancia, meg nem értés, távolság-
tartás. Azt élik meg, hogy az egyetemi lét mégsem mentes az elõítéletektõl. Úgy gon-
dolják, hogy az értelmiségi létbe való belépéssel megszabadulnak a korábbi tapaszta-
latoktól, mert õk már mások lettek, megtették azt, amit a társadalom elvár tõlük.
Újabb arcul csapás azt megélni, hogy mégsem így van. 

„Ugyanez az egyetemen is megvolt, hogy ott meg ugye a kollégiumi ba-
rátok sem voltak ott, és egyébként a mai napig nagyon nehezen értetem
meg magamat velük. Elõítéletesek. Nem tudják elfogadni a másságot.
Alapjáraton azt nem tudják elfogadni, hogy valaki más, másképp kom-
munikál, másképp érez, más a véleménye.” (24 éves lány, szoc. szak)

„Csalódott vagyok egyébként, mert azt gondolom, hogy aki már eljut egy
ilyen értelmiségi szintre, az nem foglalkozik ezzel, õ el kellene jusson ad-
dig, hogy cigány vagy román vagy olasz, néger vagy nem tudom kicsoda,
tök mindegy, ember és kész. Ugyanazt tudja, ugyanazt tanulja. De per-
sze nem így van.” (24 éves lány, egyéb bölcsész szak)

A tanári diszkrimináció említése bár az interjúk alacsony hányadában, de megjelenik.
Legtöbbször érdemjegyüket tekintették alacsonynak teljesítményükhöz képest, me-
lyet a negatív diszkriminációnak tulajdonítottak, azonban néhány esetben úgy érez-
ték, hogy nyílt elõítéleteket is átéltek. 

„Egy tanárunk, több embertõl megkérdezte, hogy miért ilyen barna a bõ-
re, hogy szoliba jár? Meg ezek a burkolt cinikus megjegyzések. Tehát a
nulla tolerancia” (24 éves lány, szoc. szak)

A tanárok és a velük foglalkozó szakemberek felelõssége, hogy minél részletesebb és
pontosabb (és semennyire se félreérthetõ) szakmai visszajelzéseket adjanak, hogy
ezek a diákok tudják minek tulajdonítani eredményeiket, ezáltal fejlõdjön az önisme-
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retük. Ennek részeredménye lehet, hogy a hallgató jobban fogja kezelni a diszkrimi-
nációs tapasztalatokat is, mert azon túl, hogy önértékelése pontosabb lesz, képes lesz
szétválasztani a diszkriminációs visszajelzéseket más típusú (szakmai, kapcsolati, tár-
sas) visszajelzésektõl. 

A belsõ megküzdés egyik lehetséges módja, a magas szintû önismeret kifejleszté-
se, és azon elemek fókuszba helyezése, amelyek az egyén számára magas értékkel
rendelkeznek. Ennek következtében az egyén képessé válik a fenyegetõ tartalmú vé-
lemények legitimitásának megkérdõjelezésére.

„Ami a legfontosabb, hogy tudom magamról, hogy értékes vagyok, nagy-
jából tudom az értékeimet, hogy mibe vagyok jó, mibe vagyok nagyon
rossz, és azokat próbálom mellõzni. Tehát nagyjából fel tudom térképez-
ni magamat, hogy ki vagyok, mit akarok, mit fogok majd egyszer csinál-
ni. Tehát most már nem nagyon tudnak eltéríteni engem ezek. Azért mert
megnéz engem valaki, mert jaj de barna vagyok, és hogy mit keresek ott
az egyetemen, azt gondolom, hogy ez az õ bizonyítványa.” (23 éves lány,
egyéb bölcsész szak)

A bizalom hiánya

Ezeknek a tapasztalatoknak az egyik alapvetõ eredménye a bizalom hiánya. Ezek a fi-
atalok nem bíznak másokban, nem bíznak a nem-cigányokban, társaikban, tanáraik-
ban, a velük foglalkozó szakemberekben. Ez egy védekezési mechanizmus. A biza-
lom hiánya már ismert szerepeket és már bevált viselkedési stratégiákat aktivál. Sze-
repeket játszanak, a jó vagy rossz diák szerepét, a távolságtartót, a flegmát, a
visszakozót, amelyek eszközök, ugyanakkor önbeteljesítõ jóslatként mûködhetnek. A
szerepek csak idõvel és a folyamatosan kimutatott bizalommal kopnak meg. Ebben a
folyamatban viszont a lassan-lassan megmutatkozó bizalom nagyon könnyen összetö-
rik. Sokkal könnyebben, mint a nem roma emberek, hallgatók, diákok körében. 

Alacsony önértékelés

A többségi társadalom szociális reprezentációjának beépülése identitásukba, a min-
dennapi diszkrimináció tapasztalata rombolja önértékelésüket, és legtöbbször csök-
kentértékûség érzéshez vezet, ezáltal gátolja a társas beilleszkedést.

„Itt /fejben/, meg itt /lélekben/ összetörtem. Azt mondtam, hogy én egy
gyenge srác vagyok, hogy nem tudom felvenni a magyarokkal a versenyt.
Egyszerûen nem vagyok versenyképes, én hülye vagyok. Nem vagyok
olyan jó képességû, mint a többiek, egyszerûen én még annál is lejjebb
vagyok.” (24 éves fiú, gazdasági szak)
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A többségi társadalom cigányokról kialakított szociális reprezentációjának legrombo-
lóbb hatása abban áll, hogy elkerülhetetlen a cigány fiatalok számára az ezzel való
azonosulás. Kérdéses, hogy létezik-e egyáltalán olyan belsõ megküzdés, amellyel
egészséges módon túl lehet lépni egy a mindennapokat átszövõ identitásfenyegeté-
sen, vagy olyan módon kezelni egyáltalán, hogy egy pozitívabb személyes és szociá-
lis identitás alakuljon ki.

„Sok gátlásom van emiatt. Sok gátlást szül, belsõ konfliktust. Múltkor
utaztam a buszon, és egy pasi elkezdett bámulni, de tudod úgy bámult,
hogy éreztette a cigányságodat. És erre teljesen beparáztam, hogy talán
izzadságszagom van, de hogy basszus, hát nem lehetek büdös, most zu-
hanyoztam. De így elkezdtem magam szagolgatni, hogy biztos nem.” (24
éves lány, szoc. szak)

„Ezt az ember nem tudja megszokni. Sokan mondják, hogy á megszok-
tam már, de amikor hozza a helyzet, és ott van benn a szituációban, és
érzi, meg látja, hogy hogyan néznek rá, arra azért nem lehet azt monda-
ni, hogy jaj de jó érzés.” (23 éves lány, egyéb bölcsész szak)

Belsõ megküzdési lehetõségek

A megfelelõ, a fenyegetéseknek ellenállni képes stabil identitás kialakítása hosszú fo-
lyamat. 

„Ez azért nagyon sok munka, hogy tudjak rajta nevetni. Hogy önmagá-
ban is tudja azt, hogy ez így van, és így is érezze. Mert az hogy valaki be-
szól nekem, és én erõltetett mûmosolyt vágok, az csak egy dolog, mert
utána magamba zuhanok. És én ezt nem engedem meg senkinek, hogy
taccsra vágjon.” (23 éves lány, egyéb bölcsész szak)

Elõfordulhat, hogy az egyén sokkal nagyobb fenyegetésnek éli meg a beilleszkedést. Ilyen-
kor választhatja azt, hogy elkülönül, izolálódik a többségi társadalomtól, etnikai hovatar-
tozása válik számára prioritássá a nemzeti identitás teljes visszautasításával összefonódva. 

„Szóval egy darabig megpróbálhatod, hogy nem teszed meg ezeket, de
ez olyan, mintha magadból veszítenél el egy darabot. Saját magad ellen
teszel ilyenkor. Nem lehet úgy élni, hogy mindkettõnek megfelelj, és meg
kell hoznod egy döntést. Én megteszem ezeket a dolgokat, akárhogy is
néznek rám utána.” (23 éves lány egyéb bölcsész szak)

A belsõ megküzdést elõsegítheti az etnikai kategorizáció fölött álló önmeghatározás
– én ember vagyok, mint mindenki más –, továbbá egy olyan értékelõ dimenzió alkal-
mazása is, melynek alapján az egyén egy olyan kategorizációs rendszert alkalmaz, ami
segíti egy szelektív szûrõ kialakítását.
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„Mostanában szerintem azzal próbálom magam meggyõzni, ami magá-
ra az emberségre is kihat, tehát nem csak arra, hogy cigány vagyok, ha-
nem az, hogy ember, hogy aki nem annyira fontos az én életemben em-
berileg, akkor abba kár az energia, mert nekem is kevés van már. Ezt pró-
bálom magammal elhitetni.” (24 éves lány, szoc. szak)

A következõ idézetben a fenyegetettség kétoldalú, mégis azonos megfogalmazásban
jelenik meg, így lehetõvé válik a betöltött pozíció a másság jelentésének újraértel-
mezése. Bár ez nem jelent kiutat a helyzetbõl, a jelentés re-interpretálásán keresztül,
enyhíti a fenyegetést.

„Hát nehéz. A családban nem fogadnak el. A családom azt mondja, hogy
én más vagyok, meg a külsõ elõítéletes társaság is azt mondja, hogy én
más vagyok. Hát nyilván más vagyok. Azt a fajtát nem szeretem, hogy
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HHoorrvváátthh  IIvveettttaa, PTE BTK Romológia-Pedagógia BA szakos
hallgató, 2013 óta a Wlislocki Henrik Szakkollégium tag-
ja, ösztöndíjas

Te miben látod a Wlislocki Henrik Szakkollégium hasz-
nát, legfõbb küldetését?
„A szakkollégium hasznát abban látom, hogy egy csomó
jó dolog van benne. Például itt van ez a könyvtár, ezt tu-
dom megemlíteni: mert akárhova megyek – ide járok 3-
4 éve –, és akármelyik tanszéken jártam, sehol nem volt,
hogy be lehet ülni, el lehet beszélgetni. Hogyha problé-
mám van, keresek egy könyvet, vagy nem értek egy kife-
jezést, idegen szót, azt meg tudom kérdezni. Vannak ott
emberek, akik jobban értik, és szívesen elmagyarázzák.
És ez itt a lényeg, hogy szívesen mondják el. A küldetése
az, hogy bennünk, jóformán hátrányos helyzetû egyete-
mistákban, illetve roma tanulókban életben tartják azt,
hogy igenis csináljuk, amit csinálunk, és hogy itt jó he-
lyen vagyunk, és nem engedik, hogy elfelejtsük, hogy ha
már egyszer ide sikerült bekerülni, akkor végig is kell az
egészet csinálni. Hát, hogy segítenek, abban, hogyha –
ahogy nálam is néha – egy kicsit megszakad a fonal, úgy
érzem, hogy elmennék innen, hogy elmenekülnék, azért
mindig látok valami kiutat. Mindig mondanak olyat,
amitõl úgy gondolom, hogy lehet, hogy tovább kéne
folytatnom. Igaz, hogy ezekhez a dolgokhoz mind-mind
kell szorgalom. Itt azért mégiscsak meg van szabva egy
határ, tehát muszáj nekem teljesítenem, mert valamit va-
lamiért. Tudom, hogy dolgom van, ide tartozom, épp
ezért megpróbálja az ember.”
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megkülönböztetnek, de ezt a másik lenyomása érdekében teszik, és
mondják azt, hogy én más vagyok. Én azért használom azt, hogy más va-
gyok, mert én más lehetõségekkel rendelkezem. Más lehetõségeket kap-
tam, amivel tudtam élni. De persze közben se ide, se oda nem tarto-
zom.” (23 éves fiú, szoc. szak)

A belsõ megküzdés egy sikeres útját adhatja, ha szintén a jelentés újraértelmezésén
keresztül csökkentik a fenyegetettséget, azonban nem pozíciójukat, hanem a fenye-
getõ helyzetet értelmezik át, ezáltal képesek lehetnek helyzeti tényezõknek tulajdo-
nítani azt, így sem szociális, sem személyes identitásuk nem sérül.

„Vigyázni kell arra, hogy mire mondjuk azt, hogy ez azért volt, mert én
cigány vagyok. Mert akkor önmagunknak okozunk fájdalmat, hogyha
minden helyzetben, amiben rosszul érezzük magunkat, azt mondjuk,
hogy azért történt, mert cigány vagyok. Igyekszem ezt a kettõt elhatárol-
ni.” (24 éves lány, szoc szak)
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Interperszonális megküzdési lehetõségek

A társas térben alkalmazható egyik lehetséges megküzdési stratégia a saját csoport le-
tagadása, az észrevétlenné válás, asszimiláció. 

„Roma vagyok, ezt nem tagadom le, de miért kellene nekem ezt felírni a
homlokomra? Szerintem a cigányság egyre inkább asszimilálódik a ma-
gyarságba, nem kell ezt ilyen mûvi dolgokkal hangsúlyozni. Szerintem,
aki egyetemre megy, sokkal közelebb áll az értelmiséghez, mint a roma-
sághoz.” (20 éves lány, egyéb bölcsész szak)

Egy másik stratégia, amikor nem elég az a kilépési lehetõség, amit az értelmiségivé vá-
lás ad, ezért az egész helyzetbõl akar kilépni, egy olyan országba, (multikulturális) kö-
zegbe akar menni, ahol a cigányságával járó negatív tapasztalatok megszûnnek. 

„Hiába adom be a pályázatokat, mert az elsõ rostán kiesek, mert xy-nak
hívnak. El sem jutok egy interjúig. Nekem itt nincs lehetõségem. Muszáj
elmennem …Igazából nem csalódtam az emberekben. Már nincs min
csalódni. Mindig a rosszabbra kell számítani, és akkor csak pozitív csaló-
dás fog érni. Én utálom Magyarországot. És ez a politika, hogy jaj minek
mennek ki a cigányok. Én erre azt szoktam mondani, hogy élj az õ helyé-
be, és akkor majd megbeszéljük a dolgot.” (24 éves fiú, gazdasági szak)

„Ha már van választási lehetõségem, akkor inkább kimegyek külföldre, és
ott kezdek új életet, ahol nem cigány vagy, hanem egy érdekes arcú lány,
akit ezért bámulnak meg, és nem azért, mert cigány.” (23 éves lány
egyéb bölcsész szak)

„Nem lesz neki egyszerû elhelyezkedni, mert õ csokibb, tehát õrajta job-
ban látszik, rajta vannak ezek a rasszjegyek, azt mondom neki, hogy
amint lesz egy szakmád…, tanulj meg egy nyelvet valahogyan, egy kis
szaknyelvet, és utána add el magad külföldön” (23 éves fiú, nyelvszak)

Bizonyos élethelyzetekben az elõzõ stratégiák egyike sem alkalmazható, így az egyén
kizárólag intrapszichés erõforrásokra támaszkodhat. Ilyen helyzetre példa, amikor a
származás láthatósága mellett, a fiatalok végzettségük szerint el tudnak/tudnának he-
lyezkedni, azonban mindkét közösség kirekesztõ. Az ebben a helyzetben megjelenõ
elhúzódó identitásválság, egyfajta tudatos problémafókuszált intrapszichés meg-
küzdés, ez azonban a mai társadalmi viszonyok között egyelõre nem vezet ered-
ményre. Az elhúzódó identitásválság esetében a bizonytalanság nem oldható fel,
mivel annak legfõbb oka, hogy mindkét közösség kirekeszti az egyént. 

„Ahhoz, hogy a többségi társadalom is el tudjon fogadni, ahhoz nem an-
nak kell lenni, ami. Szerintem. Merthogy ez ilyen kettõs. Mert hogyha
például másokkal úgy tudom elfogadtatni, hogy tanulok olyan dolgokat,
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amit az én cigányságom nem csinál. De hogyha eltanulom azokat a dol-
gokat, akkor már most cigány vagyok, vagy már nem? És hogyha vissza
akarok hozzájuk menni, akkor már nem vagyok az, hiszen már más tu-
dással, vagy egyáltalán más vagyok. És ez nem annyira jó dolog.” (24 éves
fiú, nyelvszak)

Ebben az átmeneti állapotban való lét azonban nem csak a két közösség elutasítása
miatt alakul ki, hanem az egyénben egymás mellett egyidejûleg jelen lévõ ambivalens
vágyaknak, és a két közösség összeegyeztethetetlen érték és normarendszerének kö-
szönhetõen. Ezáltal az identitásstruktúrában az integrálhatatlan elemek között hasa-
dás képzõdhet.

„Ezt beszéltük cigány ismerõseimmel, hogy most akkor hova, meg most
akkor hová? Oda otthon, ahol szakadt vagy, meg rongyos, vagy pedig
ide, ahol így mást kell csinálnod, másképp kell kommunikálnod az em-
berekkel, meg más a feladatod. És azt beszéltük, hogy rohadt jó érzés ha-
zamenni, és levetni a ruhát, és felhúzni a melegítõt, meg a pólót, és vé-
gigmenni az utcán. Meg hogy õk leveszik az ékszereiket. Én is hazame-
gyek, és leteszem, mert nincs otthon szükség rá. Más az egész. De nekem
már nem kell. Én mást szeretnék magamnak, és a családomnak, mint
amit én kaptam.” (23 éves lány, szoc. szak)

A többségi társadalom melletti elkötelezõdés azonban nem szünteti meg az ambiva-
lens viszonyulást a két közösséghez. Az érték és normaváltás jelentése egyben az el-
utasítást is magában foglalhatja, ezáltal olyan belsõ konfliktust idézhet elõ, amely
egész életükön végigkíséri õket. 

„Szerintem ez egy rohadt hosszú munka. Merthogy nekem nagyon sok
félelmem van. Meg kell tanulni elfogadni, hogy ez normális, az hogy más
életet éljek, hogy diplomám legyen. Saját magam számára kell elfogad-
nom, hogy ez jó dolog. De ez a konfliktus nem fog eltûnni (…) találko-
zom hasonlókkal, szegény cigány emberekkel, cigánygyerekekkel, és lát-
ni fogom majd önmagamat, és nem fog elmúlni, és lelkiismeret furdalá-
som lesz velük szemben. (…) Nem fog elmúlni, csak meg kell tanulnom
kezelni, mert ha nem tanulom meg, akkor összeomlik minden. Ez az élet
gyenge lábakon áll, ahol én most vagyok. És azt érzem, hogy bármikor
bármi összejöhet, és le tudok zuhanni.” 

Ez az átmeneti állapot egy belsõ bizonytalanságot jelez, a sehova nem tartozás érzését.
Ennek az állapotnak a megélése kritikus, mivel az egyén nem találja a helyét a társa-
dalomban, de a rálátásra való képesség és az ekkor uralkodó tudatos, problémafóku-
szált pszichés állapot miatt van lehetõsége a lehetõ legjobb stratégia megtalálásának.
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Zárszó

A fent vázolt társadalmi kontextusokban található reprezentációs mezõk, ezek társas
térbe való beágyazottsága és az ezekkel való megküzdési lehetõségek az identitás
konstruálása során az egyetemista cigány hallgatók, köztük nem mindenkire általáno-
sítható (többek között a két közeg közti szubjektíven értelmezett szakadék, a bõrszín,
stigma láthatósága, a negatív tapasztalatok megélése és a kapcsolati háló függvényé-
ben), pszichológiai hátterét mutatják be. Ezek a folyamatok arra mutatnak rá, hogy
ahol lehetséges, a tanári, tutori, mentori szerepeknek nagy súlya lehet szakmai és
egyéni mûködésükben, nemcsak az egyetemi diploma megszerzése, hanem további
boldogulásuk szempontjából is. 

Ebben a munkában segíteni kell nekik egy erõs és reális énkép kialakításában,
amellyel stabil lábakon állnak, és nem inognak meg a mindennapi diszkriminációs ta-
pasztalatok hatására. Ehhez járulhat hozzá a folyamatos, építõ jellegû és minél pon-
tosabb visszajelzéseket. Visszajelzést adni nem könnyû. Figyelmet kell fordítanunk a
részletes pozitív visszajelzésekre, nemcsak szakmai, hanem emberi, viselkedésbeli
visszajelzésekre is. Egyrészt a szakmai teljesítményének javítására ösztönzõ visszajel-
zéseket, a kudarcok, problémák értelmezésével, másrészt az egyén pozitív megerõsí-
tésére, céljainak, lehetõségeinek, befektetett energiájának tudatosításával és méltatá-
sával, korábbi önmagához viszonyított fejlõdésének folyamatos elismerésével, elis-
mertetésével. Mindezt párbeszédben, a hallgató folyamatos bevonásával és az általa
adott megnyilatkozások, reflexiók elfogadásával. Ez a típusú kapcsolat a kölcsönös bi-
zalom kiépítését is segíti, ami folyamatosan visszahat önértékelésére, illetve segíti a
diszkriminációs és másfajta visszajelzések közötti árnyaltabb különbségtételt.

Egy másik kiemelendõ eleme a tanári, tutori és mentori munkának a kapcsolati
tõke kiépítésének segítése. Ezeknek a hallgatóknak az egyetem befejezése után, gyak-
ran nincs más a kezükben, mint amit a tanulmányok során kapnak a mögöttük állók-
tól. Abból tudnak építkezni, abból tudnak elindulni. Idetartozik a szakmai közegben
való ismeretségek, lehetséges publikációk, konferencia látogatások, a szakmai elfoga-
dottság. Azért is, mert a legnehezebb tapasztalatok egyetem után jönnek, és ha nem
épül ki köréjük egy kapcsolati háló nehezen fognak boldogulni, nehezen fogják meg-
találni a befogadó közösségeket, amikben végre lehetõségük nyílik majd használni az
elsajátítottakat, és elsõsorban emberként, és nem felcímkézve funkcionálni.
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