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„Cigány” identitások nehézségei
Egy önbeszámolókon alapuló vizsgálat tanulságai 

A kutatás kiinduló kérdése az volt, hogy mit kezdenek a 
cigány emberek a negatív társadalmi stigmájukkal, a csoport-
jukról élő negatív sztereotípia-tartalmakkal. Az elkészített  
25, félig strukturált mélyinterjú célja a cigány mivoltukhoz 
fűződő, személyes viszony feltárása volt. A kutatás a követ-
kező jelenségek (változók) vizsgálatára irányult: etnikai iden-
titás (önkategorizáció, odatartozás-érzet, „kultúrában” való 
részvétel, az etnikai identitás fejlődés komponenseinek azo-
nosításával), akkulturáció (akkulturációs stratégia azonosításá-
val) és a stigmával való megküzdés. A tanulmány a kvalitatív 
interjúelemzés során az egyes változók lehetséges típusait 
mutatja be, majd a jelenségek összefüggéseit vizsgálja. Az 
elemzés interdiszciplináris, kulturális antropológiai és pszi-
chológiai eredmények, elméletek együtt es alkalmazására 
épül.

A tanulmányban a „cigány identitás”1 pszichológiai vonatkozásait vizs-
gálom olyan jelenségekkel összefüggésben, mint az etnikai identitás, 
az akkulturáció és a megküzdés a stigmatizáció okozta nehézségekkel. 
Megközelítésem interdiszciplináris; az elméleti, a fogalmi és a módszer-
tani keret egyaránt felhasznál pszichológiai és kulturális antropológiai 
tapasztalatokat.

A cigány kultúrákkal kulturális antropológusként kezdtem foglal-
kozni. A kulturális antropológia diff erentia specifi cájaként is számon 
tartott , részt vevő megfi gyelés módszerét követve alkalmam volt több 
cigány közösséget – elsősorban egy magyarországi beás és egy erdélyi 
magyar cigány közösséget – belülről megismerni. Jelen dolgozat egy 
évek óta érlelődő témaválasztáson alapul. Ennek gyakorlati megvaló-

1 Távol áll tőlem, hogy a cigány identitásról, mint egy egységesen kikristályosodott  hal-
mazról beszéljek. Célom nem további sztereotípiák gyártása, hanem annak bemutatása, 
hogy a lehetséges identitás-konstrukciók száma végtelen, és hogy az egyén identitása az 
őt körülvevő társadalmi valósággal dinamikus kölcsönhatásban formálódik.
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sulása jelentős részben egy Zala megyei beás cigány közösség körében 
szerzett  tapasztalataimnak és ott  kötött  kapcsolataimnak köszönhető.2

A cigány embereknek minden kétséget kizáróan létezik egy tudásuk 
arról, hogy az őket körülvevő külvilág sok esetben megvetéssel nézi 
jelenlétüket, ismerik a többségi sztereotípiák negatív tartalmait, érzik az 
előítéleteket, tapasztalják a diszkriminációt. De vajon hogyan alkalmaz-
kodnak negatív társadalmi stigmájukhoz? Hogyan küzdenek meg a cso-
portjukról élő negatív sztereotípia tartalmakkal, integrálják-e ezeket, és 
ha igen, mi módon saját énképükbe? A továbbiakban e kérdésekből ere-
deztethető, jobban operacionalizálható részkérdések mentén igyekszem 
majd megtalálni a lehetséges válaszokat. 

1. Elméleti megközelítés

A cigányok esetében nem egy egységes társadalmi csoportt al vagy 
homogén etnikummal van dolgunk. Különböző cigány csoportok, közös-
ségek léteznek, amelyek történetileg, nyelvileg és kulturálisan eltérő 
gyökerekkel rendelkeznek, és amelyek a legtöbbször erősen elhatárolják 
magukat a másiktól, tehát „a cigányok” elnevezés egy heterogén, pluri-
etnikus kategóriát jelöl (vö. Prónai 2000: 12). Látható ellentmondás feszül 
a belső, diff erenciáló nézőpont és a külső, egységesítő nézőpont között  
(vö. Szuhay 1997). Interjúalanyaim a Magyarországon élő cigány csopor-
tok közül a beások közé tartoznak.3 

Távolról sem egyértelmű az sem, hogy mit tekintünk „a cigány” mint 
társadalmi kategória alapjának. Azt tekintjük-e cigánynak, aki önmagát 
cigányként defi niálja, vagy azt, akit a környezete cigánynak tart?4 A kate-
gorizálás ilyen működése sokszor nem vesz tudomást arról, hogy a több-
ségi kultúra és a nemzeti szocializáció a kisebbségben élő etnikai közös-
ségek esetében „többes identitást” eredményezhet (vö: Bindorff er 2001). 

2 Terepmunkám nagy részét az általam Zalaszátnak nevezett  településen végeztem. Az itt  
élő cigányokat lassan tíz éve ismerem, többükkel folyamatos kapcsolatban vagyok. Több 
tanulmány is született  már az itt  végzett  terepmunkák alapján. (Lásd: Pálos 2004, 2006; 
Binder 2008, 2009)
3 A Kemény István vezett e, 2003-as szociológiai felmérés szerint a magyarországi cigányok 
4,5 százaléka tartja magát beásnak. A beások anyanyelve a nyelvújítás előtt i román nyelv 
egyik dialektusa. (Kemény – Janky – Lengyel 2004)
4 A „ki a cigány?” problematika régóta foglalkoztatja a kutatókat (vö. Ladányi – Szelényi 
2000, Havas – Kemény – Kertesi 2000, a vonatkozó irodalom átt ekintését lásd Dupcsik 
2009: 16–19), általában két megközelítéssel (önmagát cigánynak valló és mások által 
cigánynak tekintett ), illetve ezek átmeneteivel, variációival lehet találkozni.

Valaki cigányként való, külső besorolásakor a burkoltan jelen lévő legfontosabb ítélet-
szervező dimenzió általában a társadalmi-gazdasági státus, vagyis a marginalizálódott  
helyzet. Így a kategóriák közti határok átjárhatóvá válnak: A külső szemlélő ítéletei szerint 
a „cigány” kategóriájába belekerülhet sok, marginális helyzetű nem cigány, miközben sok 
„asszimilálódott ” (vagy annak vélt) cigány pedig kikerülhet onnan (vö. Nagy 2007). Az a 
fontos dimenzió, mellyel ilyenkor nem számolnak a besorolást végzők: az etnicitás.
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A „cigányok”5 észlelésének problematikussága hozzájárul ahhoz, hogy a 
cigányokról alkotott  sztereotípiák tartalma változatlan maradjon.

A domináns csoportokban a sztereotipizálás társas funkcióihoz kap-
csolódik számos olyan elképzelés, melyeket összefoglalóan rendszeriga-
zoló hiedelmeknek nevezhetnénk. Ilyen például az „igazságos világba vetett  
hit”. Ez a társadalmi oktulajdonítás (att ribúció) egy fajtája, mely szerint 
az emberek abban hisznek (még ha ezt nem is tudatosítják), hogy a világ 
igazságos, és ezért az egyes emberek és csoportok „azt kapják az élett ől, 
amit megérdemelnek”.

Az elnyomott  csoportok is hozzájárulhatnak a meglévő társadalmi 
rendszer fenntartásához. A Jost és Banaji nevéhez köthető rendszerigazo-
lási elmélet szerint a sztereotípiaképzés három funkciót tölt be: egyrészt 
önigazolás – vagyis a sztereotípiák azért fejlődnek ki, hogy megvédjék 
az egyén pozícióját és viselkedését; másrészt a csoportigazolás – vagyis 
a sztereotípiák a szociális csoport, mint egész státusát vagy viselkedését 
védik; harmadrészt pedig a sztereotípiák a fennálló társadalmi rendszer 
igazolását, legitimálását szolgálják. Ez utóbbi „olyan pszichológiai folya-
mat, amely legitimálja az aktuális társadalmi berendezkedést, még a sze-
mélyes és csoportérdekek ellenére is” (Jost – Banaji 2003: 31).6 Az elmélet 
logikus magyarázatot ad ily módon a negatív önsztereotipizálás jelen-
ségére, azaz a kisebbségi csoportok tagjainak önmagukra vonatkoztatott  
megbélyegző sztereotípiáira; azokra a helyzetekre, amikor az emberek 
személyes érintett ség nélkül is sztereotipizálnak; továbbá a sztereotípiák 
konszenzualitására.

Egyes esetekben tehát az egyén motivált a saját csoportra vonatkozó 
pozitív sztereotípiák alkotására, míg máskor a saját csoportra vonatkozó 
sztereotípiák (jók és rosszak is) mintha visszatükröznék a csoport társa-
dalomban elfoglalt helyét.

Látni fogjuk, hogy az általam vizsgált cigány csoport esetében e kett ő 
konfl iktusa mennyire erősen jelen van. 

2. Módszertani keretek

A kutatás során 25 félig strukturált mélyinterjút készített em, melyek 
célja – irányító kérdések mentén – a cigány mivolthoz fűződő személyes 
viszony feltárása volt. A beszélgetések során kitértünk az akkulturáció 
kérdéskörére és a stigmatizáltság okozta nehézségekre is.

Az interjúk feldolgozása két szakaszban zajlott : először kvalitatív tar-
talomelemzést végeztem, ez a szakasz a lehetséges válaszokat, típusokat 

5 Dolgozatomban – ha nem éppen interjúalanyaim véleményét tolmácsolom – a „cigány” 
szó használatát részesítem előnyben, természetesen minden pejoratív tartalomtól mente-
sen, értéksemlegesen kezelve azt. Mivel beszélgetőtársaim beás cigányok, így számukra 
a „roma” szónak (oláhcigány kifejezés) semmiféle tradicionális jelentése nincs. Viszont, 
ahogy azt majd látni fogjuk, napjainkban egyre sokrétűbb konnotációk tapadnak hozzá.
6 Egy – a témában végzett  kutatásokat összefoglaló – metaanalízis alapján az alacsony 
státusú személyek 85 százaléka preferálta a magas státusú külső csoportot, míg a magas 
státusú személyekre ez nem volt jellemző (Jost – Banaji 2003).
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kívánta bemutatni;7 majd a kvantitatív feldolgozási szakaszban a jelen-
ségek összefüggéseit vizsgáltam.8 A kódrendszert szakirodalmi meg-
fontolások alapján alakított am ki, annak érdekében, hogy a sokszínűség 
megtartása mellett  elemezhető, értelmezési próbálkozásoknak alávet-
hető adatokat kapjak. Változóim a következők voltak: etnikai identitás 
(önkategorizáció, odatartozás-érzet, részvétel és a fejlődési státus azono-
sításával) akkulturáció (akkulturációs stratégia és az észlelt sikeresség 
azonosításával) és pszichológiai alkalmazkodás (a kidolgozott  stratégiák 
és az önbecsülés azonosításával).9 A jelenségek kifejtésére a következő 
fejezetekben kerül sor,  egyszerre az elemzéssel és az értelmezéssel.

Minden interjúra-beszélgetésre a megkérdezett ek ott honában vagy 
rokonaiknál került sor, Zala megye egyes településein. Interjúalanyaim 
főként beás cigányok voltak.10 Mivel csak egy alkalom állt rendelkezé-
semre, hosszú, általában másfél-két óráig tartó interjúkat készített em.

A vizsgálat egy több éve tartó, antropológiai kérdésfelvetésű és mód-
szerű kutatási folyamatba illeszkedik, mely az elmúlt években olykor 
aktív, olykor kevésbé aktív formát öltött . A kutatás tervezésekor olyan 
módszert kerestem, mely képes közelebb hozni a kérdéseket a való-
sághoz. Úgy gondoltam, hogy a beszélgetés az adatgyűjtésnek az a 
formája, mely a partner számára a lehető legkényelmesebb, még ha olyan 
konstruktumokra kérdez is rá, melyek nem megszokott ak a hétköznapi 
beszélgetésekben.

Feltételeztem, hogy ha sikerül megteremteni azt a négyszemközti, 
bensőséges hangulatot, melyben az interjúalany megnyílhat, őszinte 
lehet, akkor a vélt társadalmi elvárásoknak történő megfelelés minimális 
hatásfokkal lesz csak jelen. Ehhez nemcsak korábbi tapasztalataimra, és 
egy olyan nyelvezetre volt szükségem, mely adott  közösségben érthető, 
és annak hozzávetőleges, belső ismeretét feltételezi, hanem egy segítőre 
is (általában minden településen más és más volt az), aki – mivel maga is 
tagja az adott  közösségnek – ott honosan mozog benne, és akinek szemé-
lye mintegy garancia volt az újonnan megismert interjúalanyok számára, 
hogy nyugodtan vállalhatják ezt a beszélgetést. Fontosnak tartom tehát a 
megelőző részt vevő megfi gyelés hangsúlyozását, mivel úgy érzem, hogy 
a kultúrába történő „alámerülés” nélkül nem tudtam volna kellőképpen 
megközelíteni a témát. 

Beszélgetőtársaim egy része barátaim, ismerőseim köréből került 
ki, másokat hólabda módszerrel értem el. 17 nővel és 8 férfi val sikerült 
interjút készítenem. Az átlagéletkor 38 év volt. (A legfi atalabb 17, a leg-

7 Az egyes változók esetében a szövegekben megmutatkozó eltérő tartalmak alapján meg-
határoztam annak lehetséges típusait, és e típusok mentén csoportokat képeztem a min-
tában.
8 A kvantifi kálás úgy zajlott , hogy létrehoztam egy pontozási rendszert, és az egyes válto-
zók típusai alapján pontoztam minden interjúalanyt, minden változó mentén.
9 A szakirodalom alapján képzett  változóim – gondolok itt  elsősorban az etnikai-identitás 
tényezőkre (önkategorizáció, részvétel, odatartozás-érzet, fejlődés) – nagyon jól használ-
hatónak bizonyultak az elemzés során. Megteremtett ék a lehetőséget, hogy egy komplex 
jelenséghalmazt interpretálható, analizálható és összehasonlításra is kész formában köze-
líthessünk meg.
10 Két kivétel volt: ők muzsikus, illetve magyar cigánynak mondták magukat.
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idősebb 56 éves volt.) A többség házas, illetve élett ársi kapcsolatban él, 
családonként átlagban két-három gyerek van. A többség falvakban él, 
szomszédságukban főleg cigányok laknak.

A személyek felénél találunk (korábbi vagy jelenleg is tartó) vegyes 
(cigány–nem cigány) párkapcsolatokat, és két személy esetében beszél-
hetünk vegyes hátt érről (a vegyes házasság a szülőket jellemzi). Iskolai 
végzett ség tekintetében a legtöbben (12 fő) általános iskolával rendelkez-
nek, további 3 fő esetében ez befejezetlen. 5 fő szakmunkás, 2 szakközép, 
1 gimnáziumi érett ségivel rendelkezik. Kett en járnak jelenleg főiskolára. 

A mintát a megélhetés szempontjából volt a legnehezebb jellemezni. 
Végül két csoportot hoztam létre: biztos vagy bizonytalan megélhetéssel 
rendelkezők.11 A megszólított ak közül hét ember vesz részt különböző 
típusú etnikai mobilizációs tevékenységekben.12

3. Közelebbről: hátrányok, társadalmi folyamatok 

Ezen a ponton fontosnak tartok megemlíteni néhány olyan megfi gyelést, 
benyomást, mely nem képezi jelen vizsgálat szűken értelmezett  tárgyát, 
de amely a megszólaló emberek és az általuk kifejezett  tartalmak megér-
tése szempontjából fontos lehet.

Beszélgetőtársaim saját helyzetük értékeléséről szóló beszámolóiból 
három „hátrány-típust” azonosíthatunk. Ezek: a társadalmi-gazdasági 
versenyhelyzet okozta hátrányok, a társas megítélés okozta hátrányok és 
a társadalmi-strukturális hátrányok.13

A társadalmi-gazdasági versenyből eredő hátrányok leginkább a 
munkaerőpiacon, illetve a lakhatási körülményekben éreztetik hatásukat. 
Súlyos tény, hogy szinte minden beszélgetőtársamnak volt saját története 
munkahelyi diszkriminációról, így az őket érő hátrányok közül ezt minő-
sített ék a legfontosabbnak. Az ilyen és ehhez hasonló esetek miatt  valódi 
előnyként tartott ák számon, ha a rasszjegyek nem árulják el, hogy az 
illető cigány, illetve ha valakinek nem cigányosan hangzik a neve.14

Többen kiemelték a Zala megyei régió relatíve kedvezőbb helyzetét, 

11 Voltak, akik állandó munkaviszonnyal rendelkeztek, és olyanok is, akik esetében váltja 
egymást a rövid idejű munkaviszony és a munkanélküli státus. Ők ilyenkor általában 
alkalmi munkával egészítik ki a jövedelmüket. Voltak, akik a szociális ellátórendszerből 
származó jövedelmekből tartják fenn magukat. Többen éppen munkát kerestek ill. a család 
tartott a el őket.
12 Az etnikai mobilizációt úgy határozhatjuk meg, mint etnikai csoportok közös cselek-
vését közös céljaik elérése érdekében (vö. Binder 2009). E címszó alá sorolom a politikai 
aktivitást, illetve a részvételt az  érdekképviseletet célzó vagy kulturális – hagyományőrző 
egyesületekben.
13 Az alább megfogalmazott ak olyan benyomások, melyeket az interjúk feldolgozása során 
kiugró tendenciának véltem. Nincsenek azonban „objektív” formában alátámasztva, így 
természetesen nem vonatkoztathatók mintánk minden egyes résztvevőjére.
14 Egy ilyen helyzet, melyhez a cigányokat érő egyik legsúlyosabb vád társul, mely szerint 
nem akarnak dolgozni, könnyen generál jelentős kudarcélményeket. A folyamat ördögi 
kört hoz létre, amely olyan paradox interpretációs mezőt teremt, melyben a cigányokat 
éppen azért utasítják el a jelentkezéskor, mert „nem akarnak dolgozni”.
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és megfi gyelhető volt, hogy a saját lakóhelyén belül mindenki általában 
kedvezőbbnek, nyugodtabbnak ítélte az interetnikus viszonyokat.15

A társas megítélés okozta hátrány kapcsán több reakció volt jellemző. 
Voltak, akik rögtön tudták saját tapasztalataikhoz kötni, elmondták, hogy 
számtalanszor érezték életük során az előítéletek negatív hatását, szen-
vedtek ett ől, és ez a saját magukról alkotott  gondolataikat is befolyásolta. 
Mások esetében hasonló folyamatnak lehetünk tanúi, mint amikor saját 
lakóhelyük társas viszonyait az átlagnál kedvezőbbnek minősített ék, 
saját pozíciójukat ők ismét jobbnak tartott ák az átlagnál. A fi atalabbak 
közül többen elmondták, hogy egyfajta intencionalitás jellemzi megnyil-
vánulásaikat, tudatosan törekednek arra, hogy állításaikkal, illetve saját 
magukra példaként rámutatva, befolyással legyenek a velük szemben 
álló többségi emberek cigányképére.

A harmadik hátránytípust strukturális hátránynak hívom. Ezen 
azt értem, hogy az általam megismert cigányok középgenerációjának 
idősebb tagjai még nagyrészt erdőszéli cigánytelepeken nevelkedtek, 
„gunyhókban” laktak. A beköltözés (vagy inkább beljebb költözés) a 
vegyes lakosságú falvakba a telepek felszámolásával indult meg a het-
venes években. A cigánytelep a beszélgetések során kétféle előjellel jelent 
meg. Az egyik egy pozitív, nosztalgikus viszony, a boldog gyerekkort, a 
tradíciók világát jelentett e. Más esetben pedig rámutatt ak a telep mint 
kiindulási pont negatívumaira. Ezt sokan úgy interpretálták, mint egy 
olyan hátrányt, melynek áthidalása, ledolgozása az ő generációjuk fel-
adatává vált. Ilyen értelemben a parasztosodási, polgárosodási folyamat 
az itt  élő beások körében gyakorlatilag egy-két generáció alatt  zajlott  le. 
Ez a gyors átalakulás-átalakítás komoly adaptációs nehézségekkel szem-
besített e az egyént és a közösséget is. Az államszocializmus alatt  nehezen 
elért „sikerek” egy része (szakmunkás végzett ség stb.) pedig értéktelenné 
vált a rendszerváltás után.

Ha az egymást követő generációkat vizsgáljuk, akkor olyan, kézzel 
fogható változásoknak lehetünk tanúi, melyek egyre inkább egy asszimi-
lációs-integrációs folyamat irányába mutatnak. A többséghez való köze-
ledés, igazodás, a többségi normák értékként defi niálása zajlik.16 A leg-
fontosabb strukturális változások, melyek a szülői és a jelenlegi közép-
generáció egymásutániságát kísérték, a családmodell megváltozását és 
a vegyes házasságok megjelenését jelentett ék. Kitolódott  az első gyerek 
vállalásának időpontja, csökkent a gyerekszám, és egyre többen kötött ek 
nem cigánnyal házasságot.17

Egy másik, szemmel látható változás a nyelv változása. Míg az első, a 
nagyszülői generáció még elsődlegesen a beás nyelvet használta, a har-
madik generáció tagjai között  ritka az olyan, aki azt mondaná magára, 

15 Ez vélhetően arról árulkodik, hogy a szűken vett  lakókörnyezetben könnyebben nyílik 
lehetőség arra, hogy a helyzet elmozduljon a csoport alapú megismeréstől az egyéni jel-
lemzőkön alapuló megismerés irányába. Ez minden valószínűség szerint a cigányok és 
nem cigányok között i, megnövekedett  számú interakciónak köszönhető. Ugyanakkor ez 
nem feltétlenül teszi árnyaltabbá a cigányságról alkotott  többségi nézeteket.
16 Természetesen, mint látni fogjuk, akadnak kivételek, de normák, ideológiák szintjén én 
csak ezzel a hozzáállással találkoztam.
17 Erről bővebben lásd Pálos 2004, 2006.
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hogy tud beásul. Saját elmondásuk szerint alapdolgokat megértenek 
(például azt, hogy nagyjából miről folyik a beszélgetés, milyen köszönté-
sekkel, felszólításokkal élnek), de beásul válaszolni már nem tudnának. 
Azok, akiknél a nyelvhasználat cserélődése nem így zajlik, tudatosan 
fi gyelnek erre, és újratanulják a nyelvet. Ők leginkább abból a csoportból 
kerülnek ki, akik a rendszerváltás után felerősödő etnikai mobilizációs 
folyamatokba bekapcsolódtak.

Jelentősen megváltozott  az iskolázott ság foka is. A megkérdezett  csa-
ládok értékrendje a tanulást illetően nagyjából megegyezik. Általánosan 
elmondható, hogy a családok asszimilációs-integrációs stratégiájának 
része a tanulás (az arra ösztönzés), ennek megvalósítása azonban – 
számos tényező együtt es jelenléte miatt  – nem mindig lehet sikeres. 

4. Az egyes jelenségek elemzése 

4.1. Identitás – Etnikai identitás 

Legáltalánosabban vett  jelentése szerint az identitás a velünk született  
és a környező világunkból önmagunkba épített  tapasztalatok-tartalmak 
felvállalásával megélt önmagunk. Az identitás meghatározásában erőtel-
jes felhangot kap a tudatosítás, illetve a tudatosíthatóság, valamint egye-
diségünk mellett  a társas, közösségi létünk elfogadásának, vállalásának 
szempontja is (vö. V. Komlósi 2003).

Tajfel elméletében a szociális identitás „az egyén énképének az a 
része, ami az ő csoportban való tagságának ismeretéből származik, vala-
mint az e tagsághoz fűződő értékekből és ennek emocionális jelentősé-
géből” (Tajfel 1992: 10). Elméletének második fontos alapvetése, hogy az 
emberek általában pozitív társas identitást keresnek, mivel pozitív önbe-
csülés elérésére, illetve annak fenntartására motiváltak. Ennek lehetősé-
gét pedig leginkább a más csoportokkal való összehasonlítás és az att ól 
való pozitív megkülönböztetés adja. Ha az összehasonlítások eredmé-
nyeként inadekvát szociális identitást kapunk, mely nem pozitív, és nem 
is megkülönböztetett , akkor az emberek megpróbálják megváltoztatni 
önmagukat vagy a szituációt.

Az etnikai identitás az egyén szociális identitásának egyik aspektusa-
ként értelmezhető, mely komplex, többdimenziós felépítmény, és az egyes 
csoportt agok esetében igen eltérő. Leginkább a kulturális szocializációra, 
a társadalmi tapasztalatokra refl ektál, és arra, hogy mások hogyan észle-
lik az egyént, s hogy az adott  egyén hogyan konstruálja meg e tapasztala-
tait (Phinney 1996). Jean Phinney, amerikai pszichológus szerint az etnikai 
identitást illetően léteznek olyan elemek, melyek közösnek tekinthetők, 
minden etnikai csoport esetében. Ezek az önkategorizáció, az odatarto-
zás szubjektív érzete, a részvétel a csoportt agokkal közösen végzett  cse-
lekvésekben, az osztozás a kulturális tradíciókban és az etnikai identitás 
fejlődési komponense (1992). Magam is e négy komponens azonosítását 
kísérlem meg az általam készített  interjúk alapján, majd megpróbálom 
feltérképezni ezek viszonyát egyrészt a megkérdezett ek akkulturációval 
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kapcsolatos elképzeléseihez, másrészt az interjúkból azonosítható pszi-
chológiai alkalmazkodás módjaihoz. 

4.1.1. Etnikai identitás – Önkategorizáció

Az önkategorizáció arra az etnikai címkére utal, melyet valaki önmagára 
érvényesnek tart. Azok, akik ugyanazt a címkét használják, nagyban 
különbözhetnek egymástól az etnikai identitás egyéb komponenseit 
illetően. Az önkategorizálás bizonyos kisebbségek esetében választható. 
Azok esetében viszont, akiket külsejük egyértelműen megkülönböztet a 
többségtől, az identifi káció részben kötött . Ilyenkor kevésbé az a fontos, 
hogy használják-e az etnikai címkét, hanem az, hogy melyiket alkalmaz-
zák, hiszen mindegyik más konnotációval bír (Phinney 1992).

1. táblázat Önkategorizáció

1. Cigány 40% (9 fő)
2. Etnikus alcsoport önelnevezését használja 
    (Beás; teknővájó) 21% (5 fő)

3. Diff erenciáltságot hangsúlyozó válaszok 21% (5 fő)
4. Roma  9% (2 fő)
5. Többszólamú identitást hangsúlyozó válaszok*    9% (2 fő)**

4. Én roma vagyok. (…) A roma az a cigányasszony, aki én vagyok, merthogy a szüleim. 
A származásomat én nem tudom befolyásolni, és ezért nem cigány, merthogy abban benne 
van minden negatív kicsengés, a romában benne van valami más. Valami kedvesebb, 
valami pikantéria. (20.)18

Ezzel szorosan összefügg az is, hogy hogyan gondolkodnak arról a 
megkérdezett ek, hogy „ki a cigány?”.

2. táblázat „Ki a cigány?” 

1. Sztereotip tartalmak alapján határozza meg 33% (8 fő)
2. A leszármazást („vérvonalat”) veszi alapul 25% (6 fő)
3. Odatartozás szubjektív érzetek mentén 13% (3 fő)
4. A külvilág ítéletei mentén 13% (3 fő)
5. Azt hangsúlyozzák, hogy ők nem tesznek különbséget  8% (2 fő)
6. Hátrányos helyzetet, szegénységet kiemelő válasz  8% (2 fő)

* A szövegekben már a megkérdezett ek többsége egyébként kifejezi kett ős identitását, erős 
kett ős kötődését.
** Azokban az esetekben, mikor az esetszám kevesebb mint 25, néhány értelmezhetetlen 
vagy nem besorolható válasz is érkezett . 
18 Az elemzés során, a teljes beszélgetés ismeretében az egyes típusokba való besoroláskor 
egy összbenyomásra hagyatkoztam. Így sok esetben nehéz a megfelelő illusztráció kieme-
lése.  
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1. Szerintem azok, akik egyáltalán nem tesznek azért, hogy jobb körülmények között  
éljenek, meg hogy egy kicsit tanultabbak legyenek. Szebben tudjanak beszélni. Az, hogy 
hogyan öltözök, hogyan beszélek, hogy tűnök ki a társaságból, az magáért beszél szerin-
tem. Az már nem cigány. Azok, akik lepusztult körülmények között  élnek, de nem tesznek 
semmit annak érdekében, hogy jobb legyen nekik, megérdemlik a sorsukat. Nem mennek 
dolgozni, csak annyira képesek, hogy isznak, meg gyereket csinálnak, azért hogy az utánuk 
kapott  pénzből megélhessenek, azok cigányok. (25.)

Eredményeim szerint tehát az önmeghatározásban a „cigány” önde-
fi níció kerülése volt jellemző, illetve a legtöbben sztereotípia-tartalmak 
mentén határozták meg azt, hogy szerintük „ki a cigány”. 

Látható tehát, hogy a cigány emberek számára sem egyértelmű a 
„cigány” kifejezés jelentése. Nem lehet pusztán leszármazásként hivat-
kozni rá, hiszen az egyének nem hagyhatják refl exiók nélkül a minden-
hol jelenlévő, pejoratív konnotációkat. Így igen sokféle válaszlehetőség-
gel, címkével találkozhatunk.

A cigányok esetében az öndefi níciós probléma igen összetett . Egy-
fajta kett ős kötésű üzenetet hordoz már maga a „cigány” szó is. Erről 
José Alcalde, neveléssel foglalkozó spanyol kutató így ír: „A szó ugyanis 
egyszerre a szeretett  valóság leírása és megbélyegző szitok (…) »Cigány 
vagyok (egy cigány családhoz tartozom), de nem vagyok cigány (azzal 
a sértő becsmérlő tartalommal, amit ennek a szónak tulajdonítanak)«” 
(2008: 177).

A pozitív identitásra törekvés alapvető motívum. A kirekesztett , 
stigmatizált kisebbségi csoportok tagjainak ahhoz, hogy ez a „kérdés 
helyre kerülhessen” bennük, olyan választ kell találniuk, mely egyszerre 
teljesíti mind az egyén, illetve a csoport igazolásának (pozitív társas 
identitás, a kirekesztett ség és a stigmatizáltság ellenére), mind pedig 
a rendszer igazolásának (a társadalom, amiben élünk, jó, méltányos és 
igazságos) követelményét (vö. Jost – Banaji 2003). Ez természetesen több 
paradoxont is rejt magában.

Látható tehát, hogy az általam megkérdezett ek között  távolról sem volt 
konszenzus az önkategorizáció terén. Sokuknak volt viszont egy kikris-
tályosodott  válaszuk. Ez is azt jelzi, hogy ebben a helyzetben mennyire 
erős a defi níciós kényszer, s hogy az egyén a nem létező kész „receptek” 
ellenére is megtalálja saját válaszát.

4.1.2. Etnikai identitás – Az odatartozás érzete

A csoportt agság megerősítése, vállalása, az odatartozás szubjektív érzete 
és a pozitív att itűdök (a csoport felé) tartoznak ide. Igen nehéz letapo-
gatni ezt a fi nom érzést. Az etnikai csoport (és a külső csoport) iránti 
pozitív és negatív att itűdök mentén határozható meg leginkább, ahol a 
két végponton olyasféle érzetek állnak, mint a büszkeség, öröm, elége-
dett ség, esetleg részlehajlás, szemben az örömtelenséggel, kisebbrendű-
ségi érzéssel, az elrejtés vágyával, más csoportok preferálásával. A pozitív 
att itűdök hiánya és a negatívok megléte az etnikai identitás tagadásának, 
visszautasításának tekinthető.

A megkérdezett ek közül kevesen voltak jellemezhetők szilárd és 
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pozitív kötődéssel a saját etnikai csoportjuk iránt, de minden esetben talál-
kozhatunk a „tagadás tabujának” nevezhető jelenséggel. (ld. később).

3. táblázat Odatartozás érzete

1. Szilárd kötődés, pozitív att itűdök, egyértelműen oda
    tartozónak érzik magukat 36% (9 fő)

2. Kötődnek, alapvetően pozitív att itűdökkel, 
    de megjelennek negatívak is 20% (5 fő) 

3. Vegyes – Gyakori váltakozás a szövegben a 
    megerősített  identitás, és az oda nem tartozás érzete 
    között  

 8% (2 fő)

4. Nincs kötődés vagy nagyon gyenge, sok a negatív 
    att itűd, de munkál a tagadás tabuja 28% (7 fő)

5. Negatív att itűdök, inkább nem tartozom oda  8% (2 fő)

1. Nem cserélném el az életemet máséval. Merthogy ebben van egy pici plusz. Nem biztos, 
ha én másnak születek, akkor ugyanazok az élményeim meglennének. Nem vagyok érzel-
gős típus, de nem biztos, hogy megismerném a családtagjaimat annyira, vagy annyira 
kötődnék hozzájuk. Mi még mindig tartjuk, hogy ki a második, harmadik unokatestvé-
rünk. Megvannak azok a családi kötődések, ami fontos nekem. (…) És mivel másabb az 
ember, egy kicsit másképp is áll a dolgokhoz, talán jobban odafi gyel a másikra, hogy ő mit 
akar. (22.)

4. (Tulajdonképpen a cigányságából hátránya származik csak?) Igen. (Csak a hátrányát 
érezte az életében?) Hát…, nagyon sokszor mondták, hogy „aha, a büdös cigány kitört!” 
vagy „hú, a büdös cigány közénk jött !”. (…) Gondolkodásba ők (a magyarok) teljesen 
máshogy vannak, mint a romák, mert ők nem azt nézik, hogy csak ma, hanem holnap is, 
holnaputánra is meg azutánra is gondolkodnak, amit a cigányok nem csinálnak meg. (…) 
A nem akarásnak nyögés a vége, nagyon sok cigánynak úgy jó, ahogy jön, úgy puff anik. 
Amit a magyar már nem enged. Nem, nem jó ez így, ki kell törni, valamit csinálni kell, 
becsületes úton, akárhogyan. (9.)

Az odatartozás-érzet kapcsán a szakirodalom által említett  „boldog-
ság” és „büszkeség” terminus19 – megérzéseim szerint – több szempont-
ból is alkalmatlannak bizonyult a helyzet leírására, hiszen a cigányság-
hoz vagy a cigány mivolthoz oly mértékű nehézségek kötődnek, hogy 
mellett e ezek a nagyon pozitív tartományok szinte irrelevánsnak tűnnek. 
Ez abban is megmutatkozik, hogy a 25 megkérdezett ből csak 9 fő volt jel-
lemezhető szilárd kötődéssel és inkább pozitív att itűdökkel. Ami végül is 
megjelent az 1. csoportba sorolható interjúkban, az a csoportt agság meg-
erősítése és egyértelmű vállalása volt. Olyan értékek kapcsolódtak itt  a 
cigánysághoz, mint a nagy lelkierő és a kitartás.

Nagyon beszédesnek tartom, hogy a vizsgálni próbált dimenziónak 
nincs semleges középpontja. Akik középre sorolódnak, nem semlegesek, 
hanem egyszer erőteljesen odatartozónak érzik magukat, míg máskor 
egyértelműen elutasítóak. Ez is arról árulkodik, hogy ebben a helyzetben 
mennyire nem lehet semlegesnek maradni. 

19 Tehát, hogy az egyén büszke rá és boldog att ól, hogy adott  csoport tagja.
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A 4–5. csoportban említett  negatív att itűdök ellenére egyik beszélő 
sem tagadja cigányságát. Azt mondhatjuk, hogy a saját csoport iránti 
pozitív att itűdök hiánya (melyet esetenként negatívak kísérnek) együtt  él 
a cigány származás tagadásának tabujával. 

4.1.3. Etnikai identitás – Részvétel

A részvétel kifejezéssel utalok az etnikai csoporthoz köthető viselkedésre 
és gyakorlatokra. Természeten speciális gyakorlatok léteznek egy-egy 
etnikai csoport esetében. A két aspektus, mely ennek ellenére közös lehet 
a következő: részvétel a csoportt agokkal együtt  végzett  társas cselek-
vésekben; osztozás a csoport kulturális tradícióiban. A legáltalánosabb 
jellemzők, melyeket e komponens alatt  tárgyalnak a következők: nyelv-
használat, társadalmi háló, vallás, etnikai mobilizációs tevékenységek, 
lakóhely (hol élne szívesen), különböző kulturális cselekvések, szokások.

4. táblázat Részvétel

1. Aktívan ápolt, fenntartott  cigány kulturális tradíciók/
    kötődések/kapcsolatok 20% (5 fő)

2. Sok szállal kötődik a „cigánysághoz”, tradíciókhoz 24% (6 fő)

3. Kevés dolog van az életében, ami a „cigánysághoz” köti 16% (4 fő)

4. Nem kötődik semmilyen cigány tradícióhoz (nincs 
    a cigány kultúráról reprezentáció/vagy nagyon negatív) 40% (10 fő) 

1. (Egy sikeres cigány ember a „cigányságból” mit tart meg?) Hát annyi, hogy van neki 
egy roma kultúrája. Ha cigány embernek tartja magát, és ha tényleg az is, akkor azért 
kellene neki, hogy legyen. Ha csak Mozartot hallgat, akkor már valami nincs rendjén 
(nevet). A nyelv meg a kultúra kell, azt megőrzi valamilyen szinten. (…) (Azt mondod, 
hogy ahogyan az emberek megélik a roma kultúrát, az van megénekelve a dalokban?) Így 
van. (Mennyire ismerheti meg egy nem cigány a cigány világot? Megismerheti azt a tar-
talmat, ami a dalokban van?) Azt már nem. Most szintek vannak. Ez pont az a szint, 
amihez azért együtt  kell, tehát ebbe a cigányságba kell felnőni. (…) Egy roma ember kicsit 
másképp éli meg a dalokat. (…) Míg munkatársamnak meghalt az anyukája, kicsit elpi-
tyeredte magát, és azóta meg mintha semmi sem történt volna, és másik barátommal kicsit 
beszélgett ünk, miután meghalt az apja, és nem történt semmi. Nekem meghal anyukám, 
szerintem, most csak mondok valamit, négy hétig mondjuk nem ismernek rám! És ha 
meghallok egy roma zenét, akkor aztán kész! (16.)

4. Elmondhatom, hogy talán az összes barátom mai napig is olyan, hogy magyar. (…) 
Én nem ítélem meg őket, de úgy érzem, hogy velük (romákkal) nem lehet úgy elbeszélni a 
dolgokat, nem az, hogy nem találnám meg velük az összhangot, de…(12.) 

Az 1. csoportba tartozók a cigány kultúra létét magától értetődőnek 
tartják. Sőt, egy nagyon fontos hozadéka is van ennek: az ő esetükben a 
cigány lét és a cigány identitás a cigány kultúrán keresztül pozitív ter-
minusokban (is) meghatározódhat. Az etnikai mobilizációban érintett ek 
körében megfi gyelhető egyfajta „visszatanulási” folyamat is, legyen szó 
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akár a nyelvről vagy a régi hagyományok részének tekintett  szokások-
ról.

De vannak olyanok is (3. és 4. csoport), kiknek esetében nincs sem-
milyen pozitívba átfordítható cigánykép. Róluk azt mondhatjuk, hogy 
identitásuk etnikai dimenzióját a nem cigány társadalom tartja állandó 
fókuszban. 

A két, különböző típusú hozzáállás hátt erében a beszélők cigányságról 
alkotott  gondolatai állnak, nevezetesen hogy a cigányságot etnikai alapon 
vagy inkább strukturális-társadalmi alapon határozza-e meg. Mind a cigá-
nyokról szóló köznapi, tudományos diskurzusban, mind a cigányokkal 
kapcsolatos, politikai lépések hátt erében régóta jelen van e két megköze-
lítés, és láthatóan a cigány emberek körében is ott  van (vö. Szuhay 1999, 
Binder – Pálos 2009).

4.1.4. Etnikai identitás – Az etnikai identitás fejlődése

Az etnikai identitás negyedik összetevője egy fejlődési dimenzió. Az 
etnikai identitás nem statikus, hanem mint fejlődési folyamat összeha-
sonlítható a széleskörűen tanulmányozott  személyes identitás kialaku-
lásával. Erik H. Erikson (2002) pszichoszociális identitás-fejlődés elmé-
letében a serdülőkor vége és az ifj úkor különösen fontos szerephez jut. 
E szakasz feladata az identitás kialakítása. Múltunk, jelenünk és jövőnk 
értelmes egésszé való integrálása olyan összetett  feladat, mely serdü-
lőkorban kezdődik, és egész életünkben tart. A serdülőkor krízise20 az 
identitás alakuló érzése és a szerepkonfúzió között  feszül.

Ideális esetben a személyes identitást az egyének egy aktív kereső-ku-
tató szakasz végpontjaként érik el, mely speciális identitás területek fel-
derítésére irányul. James Marcia (1994) továbbgondolta Erikson elméletét. 
Az ő elgondolásában 4 személyes-identitás státus létezik, att ól függően, 
hogy az egyes emberek életében volt-e identitáskrízis, belementek-e az 
említett  keresés periódusba és elköteleződtek-e bizonyos választások, 
döntések mellett . Azok, akik szilárd döntéseket hoztak a kutatási szakasz 
eredményeként, elért identitással rendelkeznek. Az elért identitás az 
identitás-formálódási folyamat optimális lezárása. Ha valaki aktuálisan a 
kutatási periódusban van, de még nem köteleződött  el, azt a moratórium 
jellemzi. A döntéshozatal keresés nélkül, általában a szülői minták talaján 
a korai zárás. A negyedik állapotban, a diff úz identitás állapotában sem 
krízis, sem elköteleződés nincs.

Ehhez hasonlóan az etnikai identitás formálódása is magában foglal-
hat egy kereső-kutató fázist a saját etnicitás jelentésével kapcsolatban. Ez 
olyan erőfeszítésekre utal, hogy valaki többet tudjon meg a saját kulturá-
lis hátt eréről, és pontosan megértse az etnicitás szerepét a saját életében. 
A folyamat nem szükségszerűen ér véget az etnikai identitás elérésével, 
hanem újabb körökben továbbgyűrűzhet, ami a további vizsgálódást és 
az etnicitás jelentésének újragondolását teszi lehetővé. 

20 Erikson felfogásában a krízis életszakasz, egyfajta fordulópont, mely fokozott an sérülé-
kennyé teszi ugyan az egyént, de egy óriási növekedés lehetőségét is magában hordozza. 
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5. táblázat Az etnikai identitás fejlődése

1. Elért etnikai identitás* 36% (9 fő)
2. Moratórium 20% (5 fő)
3. Korai záró 16% (4 fő) 
4. Diff úz etnikai identitás 28% (7 fő)

1. Nem akartam cigány lenni. Voltak rossz élményeim, például, amikor az iskolából vonat-
tal jött em haza, nem akartak abba a kocsiba szállni más fi atalok, amiben én ültem, mert 
’cigányok között  nem utaznak’. Nekem az nagyon rosszul esett , mert semmi rosszat nem 
tett em. (…) Az érzéseimet a barátnőmmel és az osztályfőnökömmel tudtam megbeszélni. 
(…) Elég korán szembesültem vele, hogy az a burok, ami körülvett , megrepedhet. Akkor 
határoztam el, hogy tennem kell azért, hogy több legyek, és nekiálltam tanulni. (…) Azt, 
hogy mennyire bántanak az ilyen célzások már a saját eszem, az érzéseim befolyásolják. 
(…) Nevet is akartam változtatni. De rám van írva, hiába változtatnék nevet. Aztán 
látt am a tévében, hogy „Orsós Zsuzsanna, ügyvédnő”(…)

(Ha felnőnek [a gyerekei], mit tartasz fontosnak elmondani nekik ezekről a dolgokról?) 
Azt, hogy ne nézzék le az embert, ha cigány is. Ők „Kocsisok”, fehér az apjuk, olyan 
neveltetést kapnak, hogy tanultak legyenek, tiszták, rendesek. Ne nézzék le a másikat, ha 
lehet, segítsenek rajtuk. (25.)

2. Bután hangzik, de szinte mindenre odafi gyeltem, én voltam az, aki „a francba, az ott  
nem elég tiszta, nem, nem, leveszem”, és aztán még egyszer, újra. Annyi energiámat 
elvett e, hogy el se tudom mondani. (…) A francba, ez nehezebb, mint én gondoltam! És 
azért mert én cigány vagyok? És miért pont? (…) Sokszor leültem, és egyszerűen nem 
tudtam hová tenni a dolgot, hogy miért. Mit tett ünk, és mi történt, miért, és ez miért 
van úgy, és még az elején azon is, hogy az én színem miért más? (…) Nem egyértelműen 
nyilvánulnak meg ezek a dolgok (előítéletek), hanem így bújva, közvetve. Néha, hogyha 
jó kedvem van, és nem fi gyelek, akkor még észre sem veszem. (De biztos, hogy ott  van?) 
Igen, ott  van, mindig ott  van. Ez olyan, mint az, hogy „Hol zsarnokság van, ott  zsarnok-
ság van.”. (11.)

3. Nem, sose volt erről szó. A szüleink nem beszéltek erről, hogy na most, hogy hátrányos 
helyzetbe lennénk, vagy valami. Mi nem laktunk telepen. Apám pártember volt. Őnáluk 
se volt az, hogy a különbség, hogy na most, hogy ’cigány!’. Tehát nem vett ék cigánynak. 
(…) Sokan 14-15 évesen férjhöz mennek itt  ezek a cigány lányok, és 1-2 éven belül már 
szülnek. S megkapják a családi pótlékot, a gyest. Mert valahol, van az, hogy hát van egy 
kis elnyomás, hogy különböztetés, hogy „cigány”. De ha önmaguk is tehetnének azért… 
(…) És egy kalap alá veszik őket, mert azt mondják, hogy „cigány”. Pedig nem! Azt 
kellene, hogy különbséget tenni, na most, ez törekvő, ez nem törekvő, ez olyan család, hogy 
a családjának él, és nem a kocsmának. (2.)

4. (Fiatal korára, ha visszagondol, mit várt a jövőtől, hogyan képzelte el?) A mostani 
házunk helyén ezelőtt  iskola volt, mi a cigánytelepen laktunk. Na most az én apám dolgo-
zott , mert dolgozott  a tsz-be, de viszont nem jutott  a 7 gyereknek, nem tudott  mindenkinek 
egyszerre venni cipőt, lábbelit. Egyik hónapba vett  2 gyereknek, a másik hónapba a másik-
nak. Tehát mindaddig, amíg rám került a sor, rossz egy kicsit reágondolni a dolgokra, de 
ha hiszi, ha nem, kapcába mentem az iskolába. Nem volt cipőm. Betekertem ilyen kapcába 
a lábamat, ráhúztam ilyen nejlonzacskót, és úgy mentem a hó tetején. A cigányteleprül, 
ide az iskolába. Nézett  a tanárnő, nem ám, hogy hozzájárult volna a dolgokhoz, hogy most 

* A Marcia által meghatározott  4 státus nagyon jól alkalmazható változó volt az elemzés 
során. 
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ez a jó cigánygyerek vagy ez a szar cigánygyerek, nem csak én, többen voltunk olyanok, 
akinek nem volt cipője. Semmi, csak nézett  ám! „Nem fázik a lábad?” Hogyan lehet kér-
dezni ilyent?! „Nem fázik a lábad?” Mikor a hó tetején gyün az ember az iskolába! (24.)

Az elért etnikai identitás valamiféle kiegyenlített , normalizált álla-
potra utal, és nem feltétlenül arra, hogy valaki elköteleződött  saját etni-
kai csoportja felé. Az elért identitással jellemezhetők belementek a krí-
zisbe, vagyis körüljárták azt a kérdést, hogy saját etnicitásuk milyen sze-
repet játszik az életükben és végül hoztak egy választ, mely lehet egy, 
a „cigányságtól” teljesen távolodni kívánó válasz is, ha egy ilyen folya-
mat eredményeként született  meg és egyénileg adaptív. Az elért etnikai 
identitásról tanúskodó példákban többször előfordult, hogy az egyén a 
keresés fázisában bekapcsolódott  etnikai mobilizációs tevékenységekbe, 
legyen az cigány kisebbségi önkormányzatban vállalt komolyabb feladat, 
vagy a segíteni vágyás motivációja miatt  megtalált egyesületi tevékeny-
ség, és e mentén volt képes önmagával kapcsolatos kérdéseinek megvá-
laszolására. 

Feltűnő több interjúból, hogy mennyire nem merül fel az egyes csalá-
dokban a „cigányság” mint téma, mennyire nem beszélnek egymásnak a 
nehézségeikről. Mindkét fél, a szülő és gyerek, mintegy kímélni igyekszik 
a másikat – mindkett őre voltak példák a beszélgetésekben –, és végül a 
téma tabu jelleget ölt. Talán éppen ezért lehet ilyen fontos szerepük az 
említett  helyszíneknek. Azok a második generációs személyek, akik meg-
élték a tabu jellegből fakadó nehézségeket már fontosnak tartják, hogy 
valamilyen szinten átbeszéljék ezeket a kérdéseket a gyerekeikkel, de 
sokszor bizonytalanok abban, hogy ezt miként lehet megtenni.

A moratóriumba tartozó személyek egy részénél a koruk is indokolta, 
hogy ebben a fázisban vannak, de volt egy olyan alcsoport, melynek 
tagjait egyfajta késői moratórium jellemzi: Sokáig megvolt az egyéni, 
adaptív válaszuk, de életüknek jelen szakaszában szembekerültek olyan 
nehézségekkel (elsősorban megélhetési gondok, munkanélküliség, a gye-
rekek útnak indításának képtelensége), melyek miatt  a korábbi hozzáál-
lásukat gyakran fájdalmasan meg kellett  kérdőjelezniük. Ők a korábbi 
válaszaik alapján a korai záró kategóriába kerültek volna.

A korai zárók esetében a meghozott  válasz nagyrészt az előző generá-
ció válaszainak átvételével születik meg, ami alkalmas az egyén saját stá-
tusának helyreállítására, a csoport leértékelt státusával szemben. Eltérő 
generációs tapasztalatok munkálhatnak a hátt érben olyan esetekben, 
amikor a szülői válasz sikertelenségével szembesülünk.

A meg nem vizsgált, diff úz típusú etnikai identitás esetében arra lát-
hatunk példát, hogy abban az esetben, amikor súlyos megélhetési gon-
dokkal, perifériás élethelyzett el, a változás esélytelenséggel küzd a meg-
kérdezett , akkor az etnikai identitás kérdésköre teljesen irreleváns lehet. 

Kimondhatjuk, hogy az etnikai identitás elérése tehát nagymérték-
ben függvénye azoknak a tapasztalatoknak, lehetőségeknek, melyeket az 
ember a többségi világban megél.
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4.2. Az akkulturáció  

Az akkulturáció olyan többirányú folyamatként fogható fel, amely 
magában foglalja mind a saját etnikus kultúra iránti, mind a többségi tár-
sadalomra irányuló orientációkat, és lehetséges, hogy más kultúrákkal 
kapcsolatos irányultságokat is (Phinney 1996).21

Berry (2002) modellje szerint négy akkulturációs stratégiáról beszél-
hetünk. E négy stratégia a mentén bontakozik ki, hogy az egyén, illetve 
a csoportja hogyan kíván kapcsolódni a másik, a többségi csoporthoz. 
Röviden, hogy milyen választ ad két kérdéskörre: Érdemes-e fenntartani 
kulturális identitását és jellemzőit (saját kultúra és identitás fenntartásá-
nak mértéke); illetve hogy értékesnek minősül-e, ha fenntartja a kapcso-
latot a másik csoportt al (kapcsolatok és részvételi lehetőségek keresése a 
tágabb társadalomban).

E kétdimenziós modell értelmében elméletileg négy lehetséges út 
létezik: Erőteljes azonosulás mindkét csoportt al az integráció előre-
jelzője lehet; amennyiben egyik csoportt al sem jött  létre azonosulás, 
marginalizációról van szó. A többségi kultúrával létrejött , kizárólagos 
identifi káció asszimilációt von maga után, míg ha csak az etnikai cso-
portt al jön létre azonosulás, szeparációról beszélhetünk. Egy személy tör-
ténetén belül is megfi gyelhető, hogy az élet különböző területein más és 
más akkulturációs stratégia válik dominánssá. Az akkulturációs folyamat 
kimenete egy hosszú távon nagyjából stabilan funkcionáló adaptáció.

Az általam megkérdezett ek közül többen is megfogalmazták azt a 
véleményt, mely szerint a „valódi integráció” nem lehetséges, és ennek 
okát a többségi társadalom jellegében kell keresnünk. Az integrációs 
stratégia sikerességének előfeltétele bizonyos kölcsönös alkalmazkodás: 
nem elég a kisebbségi csoport tagjainak „választása”, hanem szükséges 
a domináns táradalom att itűdjeinek illeszkedése is. Ha például magas az 
előítéletesség, vagy ha a kulturális sokféleség nem minősül értékesnek, 
akkor a befogadás helyett  a kizárás irányába mutatnak a folyamatok, és 
mindez visszahat az egyéni mozgásterekre, szándékokra, akkulturációs 
stratégiákra.

6. táblázat Akkulturáció

1. Integráció
a) kifejezett  konfl iktusok nélkül 24% (6 fő)
b) alakulófélben   8% (2 fő) 
c) kifejezett  konfl iktusokkal   8% (2 fő)

21 A klasszikus defi níció szerint akkulturáción azokat a folyamatokat értjük, melyek akkor 
jelennek meg, amikor különböző kultúrájú egyének csoportjai folyamatos, közvetlen 
kapcsolatba kerülnek egymással, és ez az egyik vagy mindkét csoport eredeti kulturális 
mintájában változást idéz elő (Redfi eld, Linton és Herskovits klasszikus defi nícióját idézi 
Berry és mtsai 2002: 349).



TANULMÁNYOK

56        Esély 2010/2

2. Asszimiláció
a) de a tagadás tabuja fennmarad 32% (8 fő)
b) szándék szerint, de inkább marginalizáció kezd megvalósulni 16% (4 fő)

3. Szegregáció*   8% (2 fő)
4. Marginalizáció**   4% (1 fő) 

1.a Én elítélem azt, aki ahonnan jött , a gyökereit megtagadja, merthogy akármilyen plasz-
tikai műtéten megyek át, az érzelmeim megmaradnak. A szüleim akkor is azok maradnak, 
a rokonságom akkor is az marad, az életfelfogásom rengeteget változott , merthogy válto-
zott , de azért maradt benne annyi, annyi, hogy… én személy szerint elítélem. Mert nem 
hiszem el, hogy mindent ki kell zárni, még azt is, ami jó a cigányságból. Van, ami rossz 
benne, persze, hogy van, de van, ami tökéletes és szép. (22.)

1.b Én az Unióba léptem, még nincs teljesen Unió, de én már beleléptem. (Fontosak a 
magyar értékek, hogy azokat is kövesd?) Igen. (…) (A cigány mennyire fontos?) Hát a 
cigány a legfontosabb, mert abban élek. (4.)  

1.c Most fi gyelj ide, ha nem tudunk közös nevezőre jutni, akkor valahol ez fölösleges, 
szerintem. Mert mi nem engedünk a huszonegyből, mert mi azok vagyunk, akiknek szü-
lett ünk, minket ne akarjon senki megfordítani. Mi nem vagyunk Michael Jackson, mi nem 
húzassuk át a bőrünket! Azért, hogy fehérek legyünk, hogy mi megfeleljünk az elvárá-
soknak. Mi ennek születt ünk, ha minket így nem tudnak elfogadni, akkor ne fogadjanak 
el bennünket. Mert az én korosztályom, 43 éves vagyok, és nem csak én, mert többen is, 
27–26 éves munkaviszonyokat fel tudunk mutatni, akkor hol vannak a másik emberek 
hozzánk? (…) Nem az, hogy nem válunk olyanná, mert válunk, mert fejlődünk mi is, 
mert látod a környezetünket, de azért van egy pont, amit nem lehet átlépni. (…) Azt 
mondom, hogy nekünk is hagyják meg azt a tisztes távolságot, hogy mi is éljük a magunk 
világát, mi is meghagyjuk az övükét, de valahol, valahol kéne egy közös pontnak lenni, 
ahol megegyezünk. És ennek a munkahelynek kéne, hogy legyen, meg az iskolának. Hogy 
hadd érvényesüljünk mi is ott , hadd mutassuk meg, hogy kik vagyunk. (19.)

2.a (Azt érzed, hogy egy cigány embernek többet kell teljesítenie ahhoz, hogy elismerjék?) 
Igen, igen, ez az életben mindig is így volt, és mindig is így lesz. És az előbb is mondtam, 
hogy soha nem fogják elviselni, nagyon ritka az a magyar ember, aki elismeri, hogy XY, ez 
a cigány ember, hogy na most hát jót tett , hogy milyen dolgokat vitt  véghez. (12.)

2.b Nemcsak a kézifék van behúzva, hanem „rükverc” kett ő, annyira hátra van szorítva 
a cigányság. (…) Nagyon sok cigányt megismertem, akik azt mondják, hogy márpedig 
megpróbálunk kimosakodni a mocsokból, sajnos vannak olyanok is, akik beletörődtek abba, 
hogy ők cigányok és nem tudnak. (…) Előítéletek? Én úgy érzem, hogy vannak, mert 
„úgy se fog sikerülni, mert cigány vagyok”, és zömébe be szokott  ez jönni, úgy 80 száza-
lékban. (17.)

* A szegregáció e két esetben nem kizárulást jelent a többségi társadalomból, hanem 
inkább arra utal, hogy kevesebb és jobban szabályozott  kapcsolat fűzi az egyént a társada-
lomhoz (például kimondott am munkakapcsolat).  
** Egy esetet soroltam a marginalizáció kategóriájába, mert sem a saját csoport tagjaival, 
sem a többségi csoportt agokkal kapcsolatban nem fejez ki egyértelmű orientációkat.
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Az akkulturáció kapcsán tulajdonképpen két csoportot képeztek a 
válaszok. Az egyik esetben nincs kifejezett  konfl iktus az egyéni szándé-
kok és a megvalósítható stratégia között , míg más esetekben az egyén 
úgy érzi, hogy hiába próbálkozik, mindig falakba ütközik, mert a saját 
elképzeléseit „felülírja” a többségi társadalom „rugalmatlansága”. Az 
akkulturáció milyensége ugyanannyira függ a külsőként megélt, az 
egyének által kevéssé befolyásolható élményektől, mint a saját erőfeszí-
tésektől, szándékoktól. Ahol inkább a kett ő össze nem illése, elcsúszása a 
jellemző, ott  találkozhatunk sérüléssel, alacsony önbecsüléssel. Ha meg-
fordítjuk a gondolatmenet, azt mondhatjuk, hogy a többségi társadalom 
gyakran különböző módokon arra ösztönzi a nem cigányok között  mozgó 
cigány embereket, hogy elfedjék, ne is említsék cigány kötelékeiket. Úgy 
is fogalmazhatnák, hogy a többségi társadalom sokszor csak azon az áron 
engedi be a cigányokat, ha elhagyják, elveszítik cigány identitásukat, és 
arra törekednek, hogy „magyarrá váljanak”.

4.3. A stigmával való megküzdés – pszichológiai alkalmazkodás

A társas stigma jelenségét járják körül Crocker, Major és Steele (1998), 
az írásukban. A stigmát olyan helyzeti fenyegetett ségként, nehézségként 
értelmezik, amely egy kölcsönhatásból fakad: az, hogy miként bánnak 
valakivel, hogyan ítélik meg, őt magát is befolyásolhatja. 

Érdemes először pár szót ejteni magukról a nehézségekről. A 
stigmatizáltak tapasztalatainak négy aspektusa lehet kiemelkedően 
fontos. Mindegyik fenyegetést jelent az önértékelésre nézve. Az első az 
a mindig jelenlévő lehetőség, hogy valaki előítélet vagy diszkriminá-
ció célpontja lehet. A második annak tudata, hogy társas identitásukat 
mások leértékelik vagy negatívan értékelik. A sztereotípia fenyegetett ség 
elmélete szerint feltételezhető, hogy a stigmatizáltak ismerik azokat a 
specifi kus negatív sztereotípia tartalmakat, melyeket mások fenntarta-
nak a csoportjukról, és tudják, hogy ezek egy adott  szituációban mások 
számára viselkedésük magyarázataiként szolgálhatnak, illetve tudatában 
vannak annak, hogy viselkedésükkel akár meg is erősíthetik e tartalma-
kat. További nehézség, hogy a stigmatizált egyének számára a történések 
– legyenek akár negatívak, akár pozitívak  – lehetséges okai különösen 
kétértelműek, hiszen egy negatív kimenetel épp úgy eredhet valakinek 
a rossz teljesítményéből, hiányos képességeiből, mint mások előítéletei-
ből vagy diszkriminációs szándékaiból. Ez az att ribúciós kétértelműség 
sokszor megvédheti az önértékelést,22 de számos, közvetett en negatív 
hatása is lehet, például megnehezítheti, hogy valaki pontos képet kapjon 
a képességeiről, vagy helyesen válassza meg a céljait. 

A felsoroltak azonban nem vezetnek feltétlenül alacsony önértékelés-
hez. A stigmazitált emberek számos stratégiával élhetnek annak érdeké-
ben, hogy fenntartsák, védelmezzék vagy növeljék önértékelésüket. 

A pszichológiai alkalmazkodás igen összetett  kérdéskörén belül én 
olyan „felépítmények” után kutatt am, melyek az egyén szintjén arra 

22 Ez azonban csak akkor működik, ha a másik előítéletességének előzetesen ismert való-
színűsége magas.
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keresik a választ: vajon hogyan békíthető össze a cigány létből következő, 
meglehetősen leértékelt, kívülről visszatükrözött  identitás a pozitív iden-
titás belső igényével. 15 fő volt jellemezhető ilyen adaptívnak tekinthető 
válaszokkal.23 A nehézségekkel való megküzdés következő,  jellegzetes 
stratégiáit sikerült azonosítani a szövegekben:24

A belső diff erenciáltság hangsúlyozása: 
Nagyon sok interjúban igen hamar megmutatkozott , hogy a beszélő 

kett éválasztott a a cigányságot olyanokra, akik megtestesítik a sztereotípi-
ákat, és olyanokra, akik életmódjukkal épp hogy megcáfolni igyekeznek 
azokat. Az így létrehozott  dichotómia azt a célt szolgálta, hogy az egyén 
és saját (kis)csoportja pozitív identitás birtokába jusson.

Már a magyarok kiszűrik maguk közül az olyan romát, azzal nem is foglalkoznak, ahol 
látják, hogy nahát ez olyan buta, hogy nem érdemes vele szót váltani se. Már a beszédből, 
viselkedésből kiszűrik, hogy hát „na, milyen?”, „segítsek rajta, ne segítsek?”. (…) Az az 
igazság, ha az ember cigánynak születik, akkor nagyon sok mindent meg kell mutatni, 
„hát igenis én ki akarok emelkedni ebből és ebből”, szóval nagyon sok mindent le kell tenni 
ahhoz az embernek az asztalra. (12.) 

A „jó cigány” képének kidolgozása: 
Látványosan leválasztják a saját csoportjukat arról a halmazról, amely 

érzéketlen az árnyalatokra („cigányok”). A leválasztott  csoport így önálló 
pozíciót nyer. Ez gyakran együtt  jár egy pozitív cigánykép kidolgozásá-
val. A domináns csoportsztereotípia tartalmai pedig átt olhatók más, nem 
pozitív cigány csoportokra. 

Lássák azt, hogy én úgy élek a családommal, hogy tiszta, rendesen. Énhozzám is nagyon 
sok magyar gyün be, és az önkormányzati dolgozók is bejönnek énhozzám. Én nem akkor 
takarítok, amikor valaki jön. Nálam mindig tisztaság, rend van. (2.)

Bizonyítás: 
Elfogadják, hogy egy cigánynak mindig többet kell dolgoznia, fel-

mutatnia, mint egy nem cigánynak, annak érdekében, hogy az utóbbiak 
elfogadják őt. Ezáltal mintegy „ledolgozzák” a sztereotípiák keltett e hát-
rányokat.25

23 Ide tartozik, hogy 17 fő (68%) számolt be személyesen tapasztalt diszkriminációról, elő-
ítéletről, 12 fő (48%) mondja, hogy tapasztalta életében a két irányból eredő (cigányok és 
nemcigányok felőli) elvárások konfl iktusát, a két csoporthoz tartozás feszültségét, 10 fő 
(40%) számol be „cigányságával” összefüggésben személyesen átélt belső nehézségekről. 
Ez egy pillanatkép. Szeretném hangsúlyozni, hogy a „válaszok”, az alkalmazott  stratégiák, 
vagy a saját etnicitáshoz való viszony, mind olyan kérdések, melyek változhatnak időről-
időre, szituációról-szituációra.  
24 Ezek általában nem letisztult formában nyilvánultak meg, hanem sokszor keveredtek 
egymással, illetve a különböző szituációkban több is jellemezhet egy-egy embert. (Bizo-
nyos akkulturációs stratégiák például gyakrabban jártak együtt  bizonyos megoldások-
kal.) A stratégiákat nem szeretném minősíteni, jónak vagy kevésbé jónak értékelni, hiszen 
célom, hogy rámutassak az egyéni adaptivitásukra.
25 Rengeteg energiába telik, míg elérik, hogy úgy tekintsenek rájuk, mint „egy cigányra, 
aki akar dolgozni”, ami a sztereotip látásmód szerint önellentmondás. Éppen ezért ilyen-



Pálos: „Cigány” identitások nehézségei

Esély 2010/2  59

Az első nap ugye sírva mentem haza, 14 évesen. Gyárban dolgoztam. És akkor sírtam, 
hogy én ide nem megyek, én ezt nem csinálom! Akkor az én anyám azt mondta nekem, 
hogy „lányom, mi cigányok vagyunk – addig ilyenről szó nem volt előtt e – minket a 
bőrünk is elárul, nekünk bizonyítani köll! Amit a másik megcsinálhat, neked az duplán 
meg köll csinálnod azért, hogy elfogadjanak.” És igaza volt neki, igaza volt neki! (…) És 
ez a mai napig úgy megvan bennem. Addig töröm magamat, addig hajtom, míg meg nem 
csinálom. (Magadtól is azt várod el, hogy dupla annyit teljesíts?) Igen, hogy elfogadjanak. 
(…) (Ha a testvérednek világosabb a bőre, és ugyanabban a családban nőtök fel, akkor a 
testvérednek nem kellett  volna ez a dupla teljesítmény?) Nem, biztos, hogy nem. (19.)

Sztereotípiák tudatos megcáfolása – önmonitorozás:26

Már onnan kezdve, hogy hogyan öltözöm fel, hogy van a hajam megfésülve, hogy vagyok 
kifestve, aztán hogy hogyan szólalok meg. Mennyire tudok összefüggően beszélni. (Ilyen-
kor mindig fi gyeled magad?) Igen. Nagyon. Mert fi gyelnem kell. Ha csak egy olyan szót 
kiejtek, ami nem oda való abba a közegbe, már félrehúzza a száját és próbál lerázni. (25.)

Felvállalt képviselet:

El kell kicsit tudni adnia magát az embernek cigányként, nyitott nak kell lenni, tudni kell 
abban a normába is élni. (…) Hát én úgy vagyok vele, hogyha nem roma társaságba keve-
redek, én akkor is tudatom az emberekkel azt, hogy ugye a romák azok milyenek, és a 
pozitív dolgokat említem meg, hogy ne csak negatívat, hogyha valaki csak negatívat tud, 
akkor egy kicsit változzon meg a véleménye. Szerintem ez nagyon fontos dolog. (8) 

Önfejlesztés – önkiteljesítés: 
A folyamat végeredménye általában egy egyénileg kialakított , saját 

értékrend, mely mintha kívülre emelné az egyént az akkulturációval járó 
konfl iktuson és a negatív társas megítélés teremtett e nehézségeken: 

– Régebben? Sokkal jobban megviselt. Mert nem tudtam kezelni a dolgokat, azt gondol-
tam, hogy engem ezzel mindig megaláznak, és nekem ezt el kell tűrnöm. Sokat segített  az, 
hogy kisebbségi önkormányzati képviselő lett em, hogy jártam tanfolyamokra, sok embert 
hallgatt am, és okosabb lett em ezáltal. És rájött em, hogy én sem vagyok másabb a többség-
nél. (22.)

Látható, hogy minden azonosított  stratégiának vannak „járulékos 
költségei”, de ezek feltehetően alacsonyabbak, mint amennyivel a negatív 
kép, a leértékelt identitás elfogadása, belsővé tétele járna. Minden straté-

kor általában az történik, hogy adott  cigányról olyan vélemények fogalmazódnak meg, 
miszerint „nem is igazi cigány”. 
26 Az eddig említett  stratégiák tulajdonképpen egy körbe tartoznak. E hozzáállás kapcsán 
kirajzolódni látszik két csoport: az egyik csoportban a stratégia sikeresnek bizonyult (itt  
inkább korai zárókat találunk asszimilációs stratégiával), míg más esetekben pedig pont 
e stratégia sikertelensége vezetett  alacsony önbecsüléshez, késői moratóriumhoz, vagy 
akkulturációs konfl iktusokhoz, megvalósulni látszó marginalizációhoz. Ezt támasztja alá 
Erős és Mészáros (1998: 230) is: „A »rétegváltás« önmagában is súlyos zavarok forrása 
lehet, de ez még súlyosabb teherként nehezedik az egyénre, ha az eredeti közösség teljes 
elhagyásával, egyszersmind a többségi társadalomból való kirekesztett séggel jár együtt . 
Az így létrejövő talajvesztések, személyiségzavarok együtt  járnak azzal, amit tartóssá vált 
átmeneti élethelyzetnek nevezhetünk.” 
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gia egy speciális társas kontextusra adott  adaptív válaszként értelmez-
hető.

Azok az alacsony státusú csoportokhoz tartozók, akiket a „bőrük színe 
elárul”, többféle módon kereshetik tehát saját státusuk helyreállításának 
módját, de ezek mindenképpen többletenergiába kerülnek, vagy ahogy 
Pataki (1989: 33) írja: „teljesítménynek minősülnek”.

5. A jelenségek összefüggései

Az interjúk feldolgozása során az egyes változókat számszerűsített em 
is. Ezzel az volt a célom, hogy a jelenségek egymáshoz való viszonyá-
ról képet kaphassak. A változóim nagyjából megfelelnek a kvantitatív 
elemzés során vizsgáltaknak.27

A változók közti összefüggések kapcsán hipotéziseim a következők 
voltak:

(1) A pszichológiai alkalmazkodás sikere együtt  jár az etnikai identi-
tás kidolgozott ságával.

(2) Pozitív összefüggés fog mutatkozni a pszichológiai alkalmazkodás 
és az akkulturáció szubjektív sikere között .

(3) Az etnikai identitás és egyes szociológiai változók (kor, iskolá-
zott ság, a megélhetés biztosított sága és az etnikai mobilizáció) pozitívan 
összefüggnek.  

Az eredmények alátámasztott ák a hipotéziseimet.28 Az első össze-
függés az etnikai identitás fontosságára hívja fel a fi gyelmet. A kidol-
gozott abb etnikai identitásúak esetében eredményesebbnek tekinthető a 
pszichológiai alkalmazkodás. Az etnikai identitás fejlődéstípusai közül 
az elért etnikai identitás esetében találkoztunk a legmagasabb önbecsü-
léssel, és legnagyobb számban az adaptív válaszokkal. Úgy vélem, hogy 
ezek alapján megfogalmazható, hogy az etnikai identitás kimunkálása 
protektív hatású lehet a stigma okozta nehézségekkel szemben.29

A második összefüggés szerint, ha az egyén szempontjából az akkultu-
ráció sikeres, konfl iktusmentes, magasabb lesz az önbecsülés.30 

27 A pszichológiai változók a következők voltak: 1. Etnikai identitás – önkategorizáció; 
2. Etnikai identitás – odatartozás-érzet; 3. Etnikai identitás – részvétel; 4. Etnikai iden-
titás – fejlődés; 5. Össz-etnikai identitás (összevont mutató az előzőekből képezve); 1. 
Akkulturáció szubjektív sikeressége; 2. Akkulturációs stratégia; 1. Adaptív megküzdési 
stratégia; 2. Önbecsülés (alacsony, közepes, magas). Ezeken kívül megvizsgáltam még 
néhány szociológiai változó viszonyát az etnikai identitáshoz: 1. Kor; 2. Iskolázott ság; 3. 
Megélhetés; 4. Etnikai mobilizáció; 5. Vegyes házasság.
28 Először a hat pszichológiai változónak nevezett  mutatót korreláltatt am egymással (mind-
egyiket mindegyikkel), a kapott  eredmények az első két hipozétist alátámasztott ák. Ezek 
után megnéztem a korrelációt az etnikai identitás egyes változói és néhány szociológiai 
változó között  is. Az eredmények a harmadik összefüggést is alátámasztott ák. (Minden 
esetben a Pearson-féle bivariális korrelációs mutatót használtam.)
29 Etnikai identitás – fejlődés és Megküzdési stratégia r=-0.576, n=25, p < 0.01; Össz-etnikai 
identitás és Megküzdési stratégia (r=0.388, n=25, p < 0.05); Etnikai identitás – fejlődés és 
Önbecsülés r=0.436, n=25, p <  0.05
30 Akkulturációs siker és Önbecsülés r=0.478, n=25, p < 0.01
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Végül, az etnikailag tudatos romák leginkább a megélhetésüket nagy-
jából biztosított nak látó, magasabb iskolai végzett ségű fi atalok közül 
kerültek ki.31

5. Összegzés

A cigány származásúak egy nehézségekkel és ellentmondásokkal teli 
miliőben kényszerülnek meghatározni önmagukat, egyrészt a külvilág, 
másrészt pedig saját maguk számára. Ennek tükrében a kiindulópontunk 
az volt, hogy mit kezdenek negatív szociális stigmájukkal, hogyan integ-
rálják énképükbe. Az általam megkérdezett ek esetében több válaszlehe-
tőség is azonosítható volt. 

De emellett  fontos hangsúlyozni, hogy sokszor találkozhatunk az 
adott  válaszok kapcsán sikertelenséggel, gyakran hiányoznak a megoldá-
sok, melyek segítenék a megküzdést ezekkel a mindennapok interakcióit 
átitató nehézségekkel.

Az idézett  példákból többször is kiderül, hogy milyen fontos a nehéz-
ségek verbalizálása, s hogy ennek hiánya nehézségeket szül, míg viszont 
a megléte sokszor protektív erejű. Cigány mivoltuk tabu jellege a cigány 
családokban az énkép és az identitás sérülékenységéről árulkodik. Az 
etnikai mobilizáció gyakran lesz az a terep, ahol a kérdések tabu jellege 
felszámolódik, és ahol egy pozitív identitásminta megfogalmazódik. 
Ezeket a helyszíneket viszont leginkább azok találják meg, akik már 
„keresnek”. Továbbra is kérdés tehát azoknak a személyeknek az elérése, 
akik a sérülékenyebb csoportokba tartoznak. Az alacsony önbecsülés 
erősen összefüggött  a bizonytalan megélhetéssel, a foglalkoztatott ságban 
tapasztalt hátrányokkal és a munkaerőpiacnak való kiszolgáltatott ság-
gal.

Ez a munka előtanulmányként is szolgálhat olyan kezdeményezések-
hez, melyek célja a cigányok (vagy „cigánynak mondott  emberek”) pszi-
chológiai alkalmazkodásának segítése. A bemutatott  eredmények szerint 
is szükség van ezen a téren segítségnyújtásra, intervencióra. Egyet kell 
értenünk azzal a szemlélett el, hogy a stigmatizáltság, illetve a valós vagy 
vélt kulturális különbségek önmagukban elegendők ahhoz, hogy vala-
kinek érzelmi nehézségekkel kelljen megküzdenie. Ugyanakkor nagyon 
fontos szem előtt  tartani, hogy bármilyen megoldási kísérlet (akár pozitív, 
segítő szándék által vezérelt), mely a cigány származásúakat egysége-
sen kezeli, eleve elhibázott , és útjában áll annak, hogy megtalálják saját, 
egyéni  – etnikai és személyes – identitásukat. 

Adataim és eredményeim természetesen nem általánosíthatók – nem 
vonatkoztathatók sem a tágan értelmezett  „össz-cigány” kategóriára 
(mint látt uk, ilyen a cigányok perspektívájából tulajdonképpen nem is 
létezik), sem pedig más cigány alcsoportokra, közösségekre.32 

Zárásként három általánosan érvényes gondolatot szeretnék kiemelni, 

31 Össz-etnikai identitás és Kor (r=0.486, n=25, p < 0.01); Össz-etnikai identitás és Iskolázott -
ság (r=0.491, n=25, p < 0.01); Össz-etnikai identitás és Megélhetés biztosított sága (r=0.504, 
n=25, p < 0.01); Össz-etnikai identitás és Etnikai mobilizáció (r=0.350, n=25, p < 0.05)
32 A zárásként leírt három gondolat érvényességi körét ez alóli kivételnek vélem. 



TANULMÁNYOK

62        Esély 2010/2

melyek fontosságát reményeim szerint az előzőekben elmondott ak alátá-
masztott ák: 

(1) A stigmatizáltság okozta nehézségekkel szemben egy megvizsgált 
(feltárt, tudatosított ) erős, pozitív etnikai identitásnak protektív szerepe 
lehet.

(2) Mind az etnikai identitás, mind az akkulturáció és a pszichológiai 
alkalmazkodás nagy mértékben kiszolgáltatott ja a többségi társadalom 
att itűdjeinek.

(3) Azért, hogy egy cigány ember boldogulni tudjon az identifi kációs 
kihívások között , és egészségesen működő identitást alakítson ki, sokkal 
több energiát kell befektetnie, mint azoknak, akik a többségi csoport tag-
jaiként határozhatják meg önmagukat.
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