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I. Kutatási cél és hipotézis 

Kutatásom kiindulópontja az a személyes tapasztalaton nyugvó feltevés, hogy a jóléti 
intézményrendszerbe bekerülő roma igénybevevő és őt a szociális esetmunka protokollja mentén, 

annak eszközeivel segítő szakember közötti kapcsolat tartalmára és formájára hatást gyakorol kettejük 

eltérő társadalmi csoporttagsága.  

Állításom szerint a roma igénybevevő és a többséghez tartozó segítő szakember közötti 

együttműködés nem csupán két egyén professzionális, szerződésen nyugvó kapcsolata. 

Meggyőződésem, hogy a kettejük közvetlen, személyes találkozása során keletkező pszichés mezőre 
erőteljesen hatnak a két csoport saját és közös múltja, történelme, önmeghatározási törekvései, s 

együttélésüket fájdító konfliktusai. 

Kutatásomat arra a feltevésre alapoztam, hogy a közvetlen segítségnyújtás gyakorlatában a segítő 

szakemberek minőségileg eltérő szolgáltatást nyújtanak a roma igénybevevőknek. Hipotézisem szerint 

a többségi segítők, az ismert társadalmi távolság okán, kevésbé fognak törekedni a roma ügyfelekkel 
való munka során az intenzívebb bevonódást igénylő kapcsolatok kialakítására. Következésképpen a 

társadalmi távolságok, s az azokat konzerváló sztereotípiák mozdulatlanok maradnak, s  így az ügyfél 

felelős részvételét kevésbé tudják támogatni. Mivel az esetmunka eljárásaira vonatkozó koncepcióm 

szerint, az ügyfél felelős részvétele hatékonyan, elsősorban, a konzultációs munkaformák révén 
biztosítható, azt feltételeztem, hogy ezeket a munkaformákat kevésbé fogják alkalmazni a cigány 

kliensekkel való munkában.  

II. Elméleti háttér 

A professzionális segítés a kezdetektől fogva alapvetően két cél köré szerveződött: az elesettek 
szenvedésének láthatatlanná tétele a társadalom szerencsésebb sorsú tagjai előtt; illetve a társadalmi 

osztálykülönbségek felszámolása, a hatalmi struktúrák megváltoztatása (vö.: Hegyesi, 1998.). A 

kulturális másság is ebben a viszonyrendszerben értelmeződik: egyfelől a többségi társadalom 

normáinak kizárólagosságát szolgálva, asszimilációs törekvések manifesztálódásával például a 

színvak ideológia (Proctor – Davis, 1994. 316.), vagy a kulturális – deficitek gyakorlata (Graham – 

Schiele, 2010. 233-234.), vagy az elnyomások egyenlőségének, (Graham – Schiele, 2010. 238.) 

ideológiája alapján. Másfelől, a hatalom kérdésének a tematikája szerint: a polgárjogi mozgalmak 

talaján kialakuló anti - rasszista szociális munka (Graham – Schiele, 2010. 232.), majd később 

elnyomás - elleni gyakorlat (Dominelli, 2010.) elvei mentén. 

 A kulturális diverzitásra reflektáló irodalmak tehát, vagy a pszichoszociális bázisú, klinikai szociális 

munka témakörén belül, bizonyos speciális eszközökről, szólnak, mint a multikulturális szociális 

munka elméletéhez köthető, kompetencia - személetet, melynek kérdésem szempontjából releváns 

tétele a kulturális érzékenység kívánalma (NASW, 2007.); vagy, a diszkrimináció, elnyomás 

tematikája köré szervezve gondolataikat, társadalmi és politikai kérdéseket tárgyalnak.   

Dolgozatomban, szándékaim szerint, integrálom a különböző megközelítéseket. Központi rendszerező 
elvnek a mindent átható elnyomást teszem meg, ugyanakkor elemzem az interperszonális 

együttműködést is, melyben, jómagam hatékonynak találom a kulturális érzékenység kívánalmát. 
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III. A Csongrád megyei gyermekjóléti szolgálatokban és családsegítő központokban 

dolgozó, szociális esetmunkát végzők körében folytatott kutatás bemutatása 

III. 1. Adatfelvétel  

A kutatás során szociális esetmunka eljárásokat, módszereket kívántam feltárni, arra való tekintettel, 

hogy van - e különbség a roma ellátottaknak nyújtott személyes segítségnyújtásban, s ha igen, az 
miből tevődik össze. A kutatás Csongrád megye teljes területén, 7 kistérségben, működő családsegítő 

központokban és gyermekjóléti szolgálatokban folyó személyes segítségnyújtásra irányult. A vizsgálat 

során felkeresett intézmények mindegyike az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról, illetve az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról, 

alapján működik. Dokumentációvezetésüket az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet és a 235/1997. 

(XII.17.) Korm. rendelet határozza meg, a rendelkezésemre bocsátott adatokat és dokumentációkat, 
(továbbiakban: esetnaplókat) ezek figyelembevételével elemeztem. Összesen 60 település nevezett 

intézményeit kerestem meg, az adatfelvételben 59 település, 138 munkatársa vett részt. A kollégák 

összesen 209 darab esetnaplót bocsátottak rendelkezésemre elemzés céljából. 2009 októberétől - 2010 

novemberéig tartó időszakban, a következő adatgyűjtési módszerekkel vettem fel az adatokat: 

1) Önkitöltős kérdőív személyes gondoskodást nyújtó szakemberek részére;  

2) Félig strukturált interjú a szakemberekkel;  
3) A személyes segítségnyújtás lépéseit dokumentáló adatlapok - esetnaplók előzetes 

szempontok szerinti elemezése;  

4) Fókuszcsoportos interjú szakemberekkel és intézményvezetőkkel;  
5) Félig strukturált interjú az ellátásokat igénybevevőkkel. Ez utóbbi módszert csupán két 

kistérségben sikerült alkalmaznom, így, az elemzésben erre csak korlátozottan támaszkodom.   

 

Így, összesen, 138 szakember által kitöltött, értékelhető kérdőív; 46 félig strukturált interjú 

szakemberekkel; 209 esetnapló; 4 fókuszcsoport, 5 kistérség munkatársaival és 22, az ellátásokat 

igénybevevőkkel készített félig strukturált interjú állt rendelkezésemre az elemzéshez. 

III. 2. Konceptualizálás, operacionalizálás 

A vizsgálat egyik nehézségének, vagy inkább kihívásának azt tekintettem, hogy a vizsgált 

tevékenységek, azaz a szociális esetmunka közvetlen gyakorlata tekintetében, hazánkban nincs 

szakmai konszenzus. Így, ahhoz, hogy kutatási célomat teljesítsem, arra volt szükség, hogy a lehető 

legaprólékosabban elkülönítsem az egyes tevékenységeket, eljárásokat, melyeket a szakemberek 
alkalmaznak a szociális esetmunka folyamatában.  

A későbbi adatbevitelt és elemzést elősegítendő, egy viszonylag hosszú listával készültem: saját praxis 
élményeim és szakirodalmi ismereteimre (elsősorban Szabó, 2003; Lüssi, 1998; Morse, 1997.) építve: 

összesen 36 különböző tevékenységet különítettem el, ami a későbbiekben 34 – re módosult.
1
 A 

tevékenységeket hat csoportba rendeztem: konzultációs, krízisintervenciós, asszertórikus, 
esetmenedzsment, a természetes támogató rendszerre irányuló tevékenységek csoportja, és a segítőre 

irányuló tevékenységek csoportja.
2
 Az elemzéskor, az asszertórikus elem és a természetes támogató 

rendszerre irányuló tevékenységek csoportja beolvadt az esetmenedzsment jellegű tevékenységek 

körébe, így négy nagyobb eljárás - típust különítettem el.  Az eljárások esetében feljegyeztem a segítő 
által leírt meghatározást és azt is, hogy én hogyan értelmeztem az adott tevékenységet. Az egyes 

eljárásokat dokumentumonként darabszámmal jelöltem, így a gyakoriság könnyen számolható lett.  

                                                             
1 Kozma és munkatársai a szolgáltatási repertoárban összesen 7 tevékenységet különítenek el, melyek, tartalmazzák a törvény által 

kötelezően előírtakat is.  Míg ők igen széles értelmezési keretben vizsgálják a személyes segítségnyújtás tartalmát, jómagam, lépésről lépésre 

elkülönítettem az egyes tevékenységeket: az ügyféllel való személyes találkozásokat, vagy a társzakemberekkel történő konzultációkat is, 

tartalmuk alapján. A talán kissé merevnek tűnő, szisztematikus adatfelvételt annak érdekében alkalmaztam, hogy, lehetőség szerint, 

biztosítsam a saját szubjektív ítéleteim nélkülözését. 
2
 A dolgozat szociális munka eljárásokat ismertető fejezeti egységben (IV.2.), még elkülönítem az úgynevezett kiegészítő tevékenységeket.  
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Az interjúban és a kérdőívben is az általánosan tájékozódó kérdések mellett (életkor, nem, iskolai 

végzettség, a szakmában eltöltött évek száma), egy - egy nehéz, buktatókkal tarkított, emlékezetes 

esetvitel felelevenítését kértem a kollégáktól. Két feltételezésem volt ezzel kapcsolatban: egyrészt, 

arra számítottam, hogy a „nehéz ügyfél” hívó szó elsősorban a roma kliensekkel végzett munkát fogja 
felidéztetni a szakemberekben. A másik elvárásom, pedig az volt, hogy az úgynevezett nehéz esetek 

nagyobb módszertani repertoár alkalmazását mozgósítják a szakember részéről.  

A rendelkezésemre bocsátott esetnaplókat egységes szempontok szerint elemeztem. Az elemzési 

szempontokat két nagyobb csoportba soroltam: az úgynevezett formai, illetve az esetmunka tartalmi 

kérdéseinek a csoportjába.  A formai kérdések közé tartoztak a kliens szociökonómiai jellemzői; a 
kapcsolat időtartama; a hozott probléma segítő által meghatározott típusa. A szocioökonómiai 

jellegzetességeken belül vizsgáltam még az ügyfél valószínűsíthető etnikai származását. A tartalmi 

kérdések körében az alkalmazott eljárásokat, tevékenységeket vettem sorra.  

A fókuszcsoporton reflexiókat kértem az eljárásokra vonatkozó eredményekről, illetve a romákkal 

való munka specifikumaira vonatkozó kérdésemet is ideillesztettem, mintegy beleolvasztva a 

különleges tudásokat igénylő klienscsoportok sorába. 

Az ellátások igénybevevőivel készült interjúban a szolgálattal való együttműködésük főbb 

állomásait kértem megnevezni. 

III. 3. Eredmények  

Az adatszolgáltatásban résztvevő szakemberek zöme nő (88, 4%), közel felük 26 – 35 év közötti, s 

általában, legalább 6 éve dolgoznak szociális munkakörben. Legmagasabb iskolai végzetségük 

főiskola, 10% - uk egyetemi diplomával rendelkezik.  

A vizsgálat egyik fő célját, nevezetesen a szociális esetmunka közvetlen gyakorlatában alkalmazott 

eljárások szisztematikus feltárását, sikerült teljesítenem. Az alábbi táblázat az esetnaplókban 

dokumentált tevékenységeket tartalmazza, az általam kidolgozott rendszerezés szerint. 

1. számú táblázat: Az esetnaplókban dokumentált esetvitelek folyamatában alkalmazott 

eljárások 

Eljárástípusok Összes előfordulás 

(darab) 

Konzultációs eljárások  3837 

Esetmenedzsment jellegű eljárások 2996 

Krízisintervencióhoz kapcsolódó eljárások 92 

A segítőre irányuló eljárások 90 

Összes eljárás a 209 esetnaplóban dokumentált esetvitelen belül 7015 
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Az elemzés során megvizsgáltam az egyes eljárás – csoportok természetét is. Itt azt találtam, hogy a 

konzultációs csoportba sorolt tevékenységek gyakran egymást kizáró törekvéssel, céllal bírnak. Így 

például az idesorolt családlátogatás, vagy a környezettanulmány gyakran az ellenőrzés eszköze,
3
 míg a 

segítő beszélgetést az ügyfél belső kapacitásának feltárására és támogatására használják a kollégák.  

Az elemzés során világossá vált az is, hogy az esetmenedzsment csoportjába sorolt tevékenységek 

legalább két alcsoportba válnak szét: a minimális személyes bevonódást igénylő, úgynevezett 

bürokratikus szociális munka
4
 (vö.: Dunér – Nordström, 2006.427.) tevékenységeire; illetve a 

mindennapi életvitelt segítő (vö.: Szabó, 2003. 116.), edukatív, vagy gondoskodó aktivitásokra.  

Az alábbi táblázat az esetmenedzsmenthez sorolt néhány eljárás között összefüggéseket mutatja. 

2. számú táblázat: A bürokratikus szociális munka önálló megjelenése a szociális 

esetmunka gyakorlatában 

 

  
Faktor 

1 2 

Ügyintézés -,015 ,872 

Tájékoztatás ,111 ,628 

Közvetett képviselet ,056 ,628 

Közvetítés diszkrimináció 
esetén intézmény és kliens 

között 

,999 ,000 

Természetes támogató rendszer 
segítése esetmenedzsment 

eszközeivel 

,706 -,032 

 

További vizsgálatom szempontjából a viszonylag magas faktorsúllyal szereplő, második oszlopba 

sorolt három eljárás kíván nagyobb figyelmet: az ügyintézés (ez segélykérelmek kitöltésével egyenlő), 
a tájékoztatás (rövid időtartamú információadás) és a közvetett képviselet (általában közüzemi 

szolgáltatóknak írt levél). E tevékenységek egy faktorban történő megjelenését a csekély időigény, s 

mind a szakember, mind az ügyfél részéről történő kismértékű bevonódás magyarázza. Ezek alapján, 
az ide tartozó tevékenységeket a bürokratikus szociális munka megnyilvánulásának tekintem. Úgy 

vélem, hogy a jelen vizsgálatban szisztematikusan feltárt eljárások, s a fentiekben bemutatott faktorok, 

bizonyítékul szolgálnak arra vonatkozóan, hogy a bürokratikus szociális munka létező jelenség a 

szociális esetmunka gyakorlatában.  

Az eljárások elemzését követően azt is megvizsgáltam, hogy mi közvetítheti a szakemberek által 

hozott döntéseket az alkalmazott eljárások tekintetében. Úgy véltem, hogy nem feltétlenül csak az 
észlelt szociális probléma, hanem az is hatóerővel bír, hogy a szakemberek hogyan vélekednek az 

ellátottakról: képesnek, vagy érdemesnek ítélik - e meg őket az ő szavaikkal élve: „magasabb szintű” 

eljárásban való aktív részvételre.  

                                                             
3
 Kismértékű korrelációt találtam az ügyfél cigány származása és a környezettanulmány alkalmazásának gyakorisága között.  

4
 Szabó technikusi szintről ír (Szabó, 2003. 115.). 
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A szakemberek által az esetnaplókban rögzített szociális problémák között a roma ügyfelek esetében 

kiugróan magas arányban szerepeltek olyan problémák,
5
 melyek szakmai megfontolások alapján, a 

konzultációs csoportba sorolt tevékenységeket, azon belül is a konzultációt, és a segítő beszélgetést 

igényelték volna.  

Az ügyfél etnikai származása és az alkalmazott eljárások korrelációs vizsgálata azonban csak az 

esetmenedzsmenthez sorolt tevékenységekkel mutatott pozitív összefüggést. Az adatbevitel során „1” 

számjeggyel a vélhetően cigány igénybevevőt, „2” számjeggyel a többségi ügyfelet jelöltem. Az 
eljárásokat, az adott esetvitel folyamatában alkalmazott összes mennyiséggel megegyezően tüntettem 

fel.  

3. számú táblázat: A bürokratikus szociális munka faktora és a kliens etnikai származása 

közötti korreláció 

 

 Cigány Ügyintézés Tájékoztatás Közvetett 

képviselet 

Cigány Pearson Correlation 

            Sig. (2-tailed) 

            N 

1 

 

209 

-,143⃰ 

,040 

208 

-,138⃰ 

,048 

207 

-,143⃰ 

,039 

209 

Ügyintézés Pearson Correlation 

            Sig. (2-tailed) 

            N 

-,143⃰ 

,040 

208 

1 

 

208 

,546⃰⃰⃰⃰ ⃰ 

,000 

206 

,548⃰ ⃰ 

,000 

208 

Tájékoztatás Pearson Correlation 

            Sig. (2-tailed) 

            N 

-,138⃰ 

,048 

207 

,546⃰⃰⃰⃰ ⃰ 

,000 

206 

1 

 

207 

,397⃰ ⃰ 

,000 

207 

Közvetett képviselet Pearson 

Correlation 

            Sig. (2-tailed) 

            N 

-,143⃰ 

 

,039 

209 

,548⃰ ⃰ 

 

,000 

208 

,397⃰ ⃰ 

 

,000 

207 

1 

 

 

209 

 

Hipotézisem igazolódott.  A vizsgált szolgáltatástípusokban, Csongrád megye területén, személyes 

szociális esetmunka keretében a segítségnyújtás minőségileg különbözik az ellátott/ igénybevevő 

etnikai származása alapján: a többségi származású ügyfelek nagyobb gyakorisággal részesülnek 
olyan tartalmú segítségben, melyről a szakemberek úgy vélekednek, hogy jelentős módszertani 

felkészültséggel végezhető, míg a roma ügyfelek elsősorban redukált tartalommal bíró, csökkentett 

idejű szolgáltatásban részesülnek. 

 

                                                             
5 Itt a „Gyermeknevelési probléma” és a „Családon belüli erőszak” emelendő ki. Ezek előfordulását, a 

vizsgálatba bekerült roma családok 47,4, illetve 24,6% - nál jegyezték fel a velük kapcsolatban álló 

szakemberek. (Ugyanezen problématípusok előfordulási gyakorisága a többségi származású ügyfelek esetében: 

36,2%, 16, 4%).   
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III. 4. Megvitatás 

Az utóbbi évtizedben több kísérlet irányult arra, hogy szisztematikusan feltárják a szociális 
ellátórendszer lehetőségeit a kiilleszkedés csökkentésében, vagy ahogyan egy másik kutatócsoport 

fogalmazott, a nyomorgó családok megsegítésében.
6
 Ezek a kutatások általában halmozottan hátrányos 

helyzetű kistérségekre irányultak (Baráth és mtsai, 2004; Kozma és mtsai, 2004; 2010.). Néhol az 

alkalmazott tevékenységek felsorolásával találkozhatunk (például a „Szolgáltatási repertoár” 
ismertetése, Kozma és mtsai, 2010. 90 - 99.),

7
 míg máshol, (Baráth és munkatársai, 2004. 63 - 64.) 

szemléletek,
8
 filozófiák elkülönítésével. Jelen vizsgálat egy meghatározott közigazgatási határon belül 

lévő valamennyi térséget, s az azokhoz tartozó összes településre terjedt ki. Ugyanakkor én nem 
vizsgáltam sem a természetbeni, sem a pénzbeni ellátásokat, bár a családsegítő szolgálatokkal 

kötelezett státuszban állók értelemszerűen részesülnek valamilyen pénzbeli juttatásban. Figyelmem 

középpontjában a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális esetmunka eljárások álltak, azokat 

igyekeztem összegyűjteni és rendszerezni. Arra törekedtem, hogy minél teljesebb képet alkossak a 
szociális esetmunka gyakorlatáról. 

Az itt feltárt összefüggés szerint, a segítő szakemberek az észlelt interperszonális természetű szociális 
problémák esetén is, a roma ügyfelekkel való együttműködésükben inkább hajlanak rövid ideig tartó, 

redukált tartalmú segítségnyújtásra. Lehetséges magyarázatként négy tételt emelek ki.  

III. 4. 1. Peripatetikus stratégia  

A roma családok kultúrájában megjelenő peripatetikus stratégia nem kedvez az intenzívebb 
bevonódást igénylő segítő kapcsolatoknak. Feltételezésem szerint a roma családok a többségi 

társadalom által biztosított jóléti ellátórendszerre, mint a környező világ lehetséges forrásaira 

tekintenek. A gádzsó környezet saját intim, családi konfliktusaiba történő bevonásával súlyosan 

megsértenék roma identitásukat, közösségi szabályaikat.   

III. 4. 2. A sztereotípiák mindenhatósága  

Társadalmi életünk minden területét átható, jól beágyazott legitimáló mítoszok tartalmai ugyanúgy 

befolyással bírnak a segítők ítéletalkotásaira, mint a társadalom többi tagja esetében. A romákra 

vonatkozó könnyen előhívható sematikus ábrázolások tartalma több ponton is asszociációt mutat a 
segítő szakmában ismert, szintén jól beágyazott séma tartalmával, az „életvezetési nehézségekkel bíró 

kliens” képével. Az ilyenformán kialakuló ítélet, felhatalmazz a segítőt a kliens kompetenciájának a 

negligálására, arra, hogy ő szakértelménél fogva kizárólagos jogosultságot szerezzen az ügyfél életét 

érintő döntésekben.  Ez a kettős sztereotipizáló folyamatban kialakult kognitív struktúra, a halmozódó 
kudarcok okán, újra és újra megerősödik. A kutatási eredményben, a roma ügyfelekkel való 

együttműködésben leggyakrabban alkalmazott a tevékenységekről elmondható, hogy a legkevésbé 

foglalják magukban azokat a lehetőségeket, melynek során a segítő és kliens között olyan, 
professzionális kapcsolat alakulhatna ki, mely időt, és a szociális probléma jellegénél fogva, 

motivációt eredményezne egymás megismerésére, a sztereotípiák felülírására.
9
  

 

 

 

                                                             
6 Itt nem térek ki a pénzbeni ellátások szerepéről szóló számos vizsgálatra. Általában a segélyezés rendszerének a vizsgálata is megemlíthető 

lenne, (csak néhány példa: Ferge,1995; 1996; Szalai, 2007.), illetve már megjelentek az úgynevezett komplex programok hatásvizsgálatai is 

(Pld: A gyermekszegénységből eredő társadalmi hátrányok korrekciójára született „Biztos kezdet” programokra vonatkozóan, lásd: Surányi, 

2010.). Kérdésem középpontjában, a törvényben szabályozott, esetmunka keretében nyújtott személyes segítségnyújtás tartalma áll. 
7
 Kozma és munkatársai is írnak segítői filozófiákról, de ezeket inkább egy – egy térséghez kapcsolják. im; 99- 100. 

8
 A filozófiák sorában megemlíthető, többek között, egy nemzetközi összehasonlító gyermekvédelmi vizsgálat is, ahol Williams és 

munkatársai a kliensek iránti attitűdöt mérték, (Williams et al; 2002.). 
9 Az idő és a motiváció szerepéről lásd: Fiske et al, 2006.  
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III. 4. 3. A hatalom, mint a segítő kapcsolatokat szervező ágens  

A nagymértékben
10

 jellemző kötelezett együttműködés az ellátást nyújtó szakember számára a 
kapcsolat kimenete feletti kontrollt biztosítja. A kontroll birtoklása kielégítheti a szakember 

biztonságra vonatkozó szükségletét. „Mindazonáltal, a segítőkészség valamennyire összefügg a 

dominancia, az énhatékonyság, az önbizalom és a kompetencia egyéni különbségeivel is. A 

segítségnyújtás indítéka ezekben az esetekben a kontroll társas alapmotívumával kapcsolatos, nem 
pedig az altruizmussal és a bizalommal.” (Fiske, 2006. 449.). A vizsgálat során feltárt eredmények 

arra engednek következtetni, hogy a szakemberek komfortérzetét, biztonságra való törekvését 

kiszolgálják az egyértelműen aszimmetrikus interperszonális helyzetek, ezek azonban a segítségkérő 
számára nem nyújtanak lehetőséget arra, hogy szociális problémái megoldásában hosszabb távú 

stratégiákat dolgozzon ki.  

III. 4. 4. A puha rasszizmus  

A szakemberek értékválasztásait két, egymással alapvetően ellentétes kultúra határozza meg: a 

többségi, elnyomó kultúra és a szociális munka társadalmi egyenlőségre törekvő eszméje. Az így 
keletkező kognitív disszonancia feloldására a segítők egy része, úgy tűnik, a puha rasszizmust 

választja. 

Itt tulajdonképpen, az adott személyes segítő kapcsolatok szintjén, egymást megerősítő folyamatok 

rajzolódnak ki: a sematikus, sztereotipikus megítélésnek „engedő” szakemberek óvakodnak a 

személyes megismerést lehetővé tevő munkaformák alkalmazásától, a távolságtartó, viszonylag 

személytelen együttműködési formák és kontrollált kimenetek, viszont - az egyedi élmények 

hiányában, - megerősítik az alapjukat képző elnyomó ideológiákat. Az itt feltárt eljárások „segítik” a 

hatalmi pozíció fenntartását, s valószínűleg ezáltal megerősítik a kölcsönösen negatív 

sztereotípiatartalmakat, s az ügyfélre irányuló személyes figyelem nélkülözésével, kizárják a szociális 
munka céljainak a megvalósulását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10

 Mind a roma, s mind a többségi származású ügyfelek kétharmad arányban jogszabályi kötelezettség alapján állnak kapcsolatban a  vizsgált 

intézményekkel.  
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IV. Az általam kidolgozott integratív modell bemutatása 

Az elméleti - gyakorlati modell grafikusan ábrázolja azt a pszichikus mezőt, amelyben a cigány kliens 
és a magyar segítő találkozik, s amelyre oly sok társadalmi - történelmi tényező van hatással. A 

pszichikus mező két tengely metszetében helyezkedik el: a függőleges tengely a kultúra, a normák, az 

elvárások tengelye, a vízszintes, pedig az időt jeleníti meg. A grafikus ábrázolás módja egy alapvető 

filozófiát közvetít: a függőleges tengely mentén egymásnak feszülő többségi - kisebbségi érdekek az 
egymással ellentétes irányú csoportérdekek összeütközését mutatja (Hunyady, 2005.7.).  

A modell az együttműködést kívánja hangsúlyozni, az ellentétes megközelítések integrációja révén is, 
de nagyon fontosnak tartom a meglévő, súlyos társadalmi feszültségek ismeretét és elismerését. A két, 

egymásnak feszülő kultúra, egymással konfliktusban lévő csoport egymás felé irányuló, negatív 

érzelmi töltetű mozgása, a többség elnyomó erejét, a cigányság elkülönülésre való törekvését jeleníti 
meg. (vö.: Piasere, 1997; Prónai, 1995; Stewart, 1993; Törzsök, 2002.). A függőleges tengely tehát a 

társadalmilag elfogadott kultúra tengelye. A vízszintes tengelytől tekintve, a felső tartományba eső 

területek a többségi kultúra elvárásait, normáit hivatottak megjeleníteni, míg az alsó dimenzióban a 

kisebbségi kultúra kap helyet. Ebben az ábrázolási módban megjelenik az a meggyőződésem, hogy a 
magyarországi cigányság kultúrája nem elismert kultúra (Szalai, 2005; Zsigó, 2005.), a hozzá való 

viszonyulást, alapvetően egy ún. unilineáris civilizatórikus megközelítés (Dupcsik, 2005.) határozza 

meg. A modellben a többség - kisebbség relációját alapvetően a többség elnyomó akarata és az 

ehhez társuló, önkényes alapú csoportképzése határozza meg. A társadalmi elnyomás több szinten 

valósul meg: társadalmi, intézményi, interperszonális (Dominelli, 2010.) és több ágens által. Az 

alávetett csoportok helyzetét a folyamatosan újratermelődő legitimáló mítoszok, az egyenlő 

esélyekhez való hozzáférés intézményes korlátozása, vagy például olyan társadalmi „összjátékok”, 
mint a „jóléti fogda” (Szalai, 2005.) határozzák meg.  

Egyrészt elfogadom és alkalmazom a rendszerszemléletű megközelítést (Jost, 2003.), ismerem az 
alávetett csoportok öndebilizáló magatartását (Ferge, 2005; Jost,2003; Kozma és mtársai, 2010; 

Ladányi – Szelényi, 2009; Sidanius – Pratto, 2005;), mégis, én a hatalommal bírók felelősségére 

kívánom a hangsúlyt fektetni. Vállalva, hogy e mögött egy határozott politikai - erkölcsi 
meggyőződés áll.  

A vízszintes - idő tengelyén történő mozgás a változás lehetőségét vetíti előre. A változás, ellentétben 
az időben történő előrehaladással, nem törvényszerű. A modell, az idő tengelyén szükségszerűen 

előrehaladva, bemutatja a szakember kapcsolatépítési és beavatkozási lehetőségeit, erőteljesen 

hagyatkozva a szociális kogníció irodalmából ismert, megismerő folyamatok törvényszerűségeire 

(Bargh, 2006; Brewer, 1999; Devine, 1999; Fiske, S. - Neuberg, 1999; 2006; Hamilton – Gifford, 
1999.). Ismertetem, hogy mely tényezők mentén válik megjósolhatóvá az a folyamat, melyben az 

egymásnak feszülő, társadalmilag és kulturálisan alaposan beágyazott, gyakran előhívott sztereotípiák 

és konfliktusos sémák megtörhetnek. A modell, támaszkodva a benyomás - szerveződés - folyamat 
kettős modelljére (Fiske – Neuberg, 1999.) hangsúlyos tényezőként kezeli az idő és a motiváció 

faktort. Mindkettő vonatkozásában a segítővel szemben támaszt elvárásokat, megfelelve a szociális 

munka és pszichoterápia vonatkozó téziseinek. Állításom szerint, kellő idő ráfordításával, a hatékony 

segítségnyújtásra és a szakmai eredményekre vonatkozó motivációval a súlyos konfliktusokkal 

terhelt társadalmi környezetben is kialakítható megfelelő szakmai együttműködés.  
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IV. 2. Az elnyomás társadalmi és kulturális szintje 

A többségi származású segítőnek ismernie, és meggyőződésem szerint, elismernie szükséges a roma 
közösségeket, egyéneket érő társadalmi, intézményi, kulturális és interperszonális szinten érő 

diszkrimináció és elnyomás mechanizmusát. A társadalmi szinten megvalósuló elnyomást a következő 

ágensek közvetítik: 

Munkaerő – piac: A romák, ha részesedhetnek is a munka világa nyújtotta javakból, azt általában, 

csak időlegesen,
11

 szinte csak fizikai munkakörökben (lásd: Babusik, 2008. 69.) illetve a másodlagos 

munkaerő - piacra bejutva tehetik, fokozva az uralkodó társadalmi csoporttól való 
kiszolgáltatottságukat.  

Oktatás: A klasszikusnak számító hármas szegregáció (regionális, települési, oktatási rendszeren 
belüli) mellett, szükséges megemlíteni az intézményi diszkrimináció „legegyszerűbb” formáját: az 

intézményen kívülre történő helyezést, mellyel már éppen egészen más szabályokat lehet alkotni. 

Ebből az aktusból természetszerűen következik a hagyományos iskolarendszer normáinak negligálása. 

Az oktatási rendszeren belüli szisztematikus elnyomást a személyközi diszkrimináció is támogatja. A 
pedagógusok részéről tapasztalható, többször igazolt

12
 elutasító attitűd ”annyira masszív” (Havas, 

2009.4.), hogy alapjaiban lehetetleníti el a gyermekek sikeres iskolai karrierjét. 

Lakhatás: „Míg a magas státusú társadalmi csoportoknak lehetőségük van ara, hogy gyakorlatilag oly 

módon és a városnak azon területeire koncentrálódjanak, ahogyan és ahová kívánnak, az alacsony 

státusúak csak úgy és oda szegregálódhatnak, ahogyan és ahová <megengedik nekik>.” (Ladányi - 
Szelényi, 2009. 66.). 

Egészségügy: A többségi lakosság egészségügyi állapotánál lényegesen rosszabb mutatókkal
13

 

jellemezhető cigány népességet sújtó elutasító magatartást számos vizsgálat igazolta (Egészségügyi 
Minisztérium megállapítása 2001; idézi: Szabóné, 2008. 423; Babusik, 2004. 68; Gyukits, 2000.477; 

Neményi, 2005. 166.), 

Igazságszolgáltatás: „A bebörtönzésre vonatkozó aránytalanságok számos kultúrában és országban 

jellemzőek…. a büntetőjogi rendszerben valóban szélsőségesen felülreprezentáltak az alávetett 

csoportok.” (Sidanius – Pratto, 2005. 305.). Az ide sorolható, magyarországi irodalom
14

 elsősorban a 
rendőrség által elkövetett jogsértő magatartásokat, illetve mulasztásokat említi. 

Politika: Az 1990 előtti politikai hatalom számos formában igyekezett ellehetetleníteni a cigány 
kulturális szervezeteket,

15
 napjaink közéletéből, pedig a politikailag kompetens kezdeményezések 

elleni, szisztematikus támadás jelölhető meg.  Zsigó, (2005.15; 18) vagy Romano Rácz (2008. 96-97; 

109.). számos példát említ bizonyos cigány, civil önszerveződések ellehetetlenítésére, vagy a hatalom 

megosztó tevékenységére. A kompetens cigány politika elit elismerése, úgy tűnik, nem érdeke a 
többségi társadalomnak. 

 

 

                                                             
11 A foglalkoztatás időleges jellegét emeli ki Kertesi is (2005.67.) 
12

 Lásd. pld. Radó, 1997. 1998; ECRI, 2000. 13; Szabó – Horváth, 2002. 95; 96; vagy Forray – Hegedűs, 1998.119. 
13

 Például. Fónai és mtársai, 2006.100; 133. 
14 Lásd. pld. Loss, 1998. 117-118. 
15

 Lásd például: „… a cigány folklór kérdése nagyon bonyolult, felhasználása csak gondos értékelés, kritika alapján hozhat pozitív 

eredményt” (Mezey, 1986. 290.); továbbá: „Nem támogathatók egyes cigány értelmiségieknek és ciganológusoknak azok a törekvései, hogy 

létesüljön cigányszövetség, cigányhetilap induljon, Budapesten cigányszínház jöjjön létre. (uott. 261.). A Cigányok Kulturális Szövetségét 

igen rövid idő után fel is oszlatták, a hivatalos indoklás szerint azért, mert mivel nem találták alkalmasnak ara, hogy a „cigánylakosság 

átnevelésében jelentős szerepet töltsön be” (MSZMP KB Politikai Bizottságának határozata, 1961. jún. 20; in: Mezey, 1986. 204.).  A 

feloszlatás valódi oka inkább az lehetett, hogy miután nyilvánosságra hozta a cigányokat ért diszkriminatív akciókat, fel is oszlatták, 

(Stewart, 1993. 26.), Daróczi Ágnes szóbeli közlése alapján, pedig tudható, hogy a később alakult szervezetekbe sem engedtek be romákat.) 



      

 

13 
 

Az elnyomás kulturális szinten, a társadalmi tudat tartalmaiban is megerősödik, igazolva a gazdasági 

– politikai elit döntéseit és az alávető mechanizmusokat.  

 A romákkal kapcsolatos attitűdök, úgy tűnik, semmilyen komplexitást nem mutatnak, azaz 

erőteljesen és többszörösen kapcsolódnak egymáshoz az idetársítható tudattartalmak. Hazánkban, a 

cigányságra vonatkozó sztereotípia tartalmak mélyen beágyazottak, kevésbé komplexek, s 

valószínűsíthetjük, hogy több dimenzióban szorosan kapcsolódnak a munkanélküliekre, „segélyen 

élőkre”, a jóléti rendszer igénybevevőire vonatkozó sztereotípiákhoz. 

Az úgynevezett legitimáló mítoszok az alábbi témák köré szerveződhetnek: 

A koszosság mítosza központi helyet foglal el a romákat leíró, egyébként szinte csak negatív 

tartalmakat közvetítő, társadalmi konstrukcióban. Feltételezéseim szerint, ez a gondolat a romákkal 
kapcsolatos attitűd centrumában helyezkedhet el, meghatározva a hozzájuk történő viszonyulás 

minden rezdülését. 

Az erkölcsösség kérdése szorosan összefügg a tisztaság kérdésével. Az erkölcsi lazaság feltételezése 
megjelölhető a lopás, a „cigánybűnözés”, a cigány nők erkölcsi lazasága, és a „cigánykodás” (vö.: 

Stewart, 1993.57.). területén. Bernáth - Messing elektronikus és nyomtatott sajtótermékeket vizsgálva 

egysíkú, negatív megjelenítésről számolnak be, kutatási összefoglalójuk szerint a kereskedelmi 
televízió csatornák által sugárzott műsorok előítéletessége nem véletlenszerű. (uők; 2000.25.). A 

romák médiaábrázolását bemutató Zöld könyv szintén a stigmatizáló motívumot emeli ki, a romák 

bűncselekményekhez való társítását, a konfliktusos helyzetben történő megjelenítését, illetve valamely 
esemény passzív elszenvedőiként történő bemutatását (im; 2007.35.).   

 

A lustaság vs. szorgalom, hasonlóan a koszosság/tisztaság kérdéséhez központi helyet foglal el. Míg 

azonban, a tisztaság (= tisztesség), úgy tűnik univerzális, de legalábbis több kultúrkörben használatos a 
csoportok közötti differenciáció megjelölésére, addig, a munkához fűződő viszony, minden bizonnyal 

mutat jelentősebb eltéréseket.
16

 Ebben a dimenzióban a következő két egymáshoz szorosan 

kapcsolódó tétel helyezkedik el: ”a cigányok nem dolgoznak - nem bírja a cigány a szántást;”
17

 és „a 
cigányok segélyből élnek” - „az állam tartja el őket”; „a cigányok azért szülik a gyereket, hogy abból 

éljenek.”   

 
Politikai kompetencia, impotencia: Ebbe a dimenzióba is több tétel tartozhat. Idetartozónak vélem a 

politikai hatásképtelenséget, az egységes kultúra hiányáról szóló képet, az írásbeliség hiányát, illetve, 

mintegy mindezek magyarázatképpen, a „kiemelt” állami juttatások mítoszát.
18

 Fiske nyomán (Fiske 

et al, 2006.b) tudjuk, hogy a politikai kompetencia feltételezése szorosan összefügg azzal, hogy az 
uralkodó társadalmi csoport versengőnek ítél – e meg egy alávetett csoportot. Valójában, úgy tűnik, ha 

vizsgálnánk, pozitív színezetű sztereotípia tartalmakat, csupán itt találnák: a feltételezett politika 

impotencia ugyanis a fennálló rend vezetői számára kedvező, hiszen, a hozzá nem értő személyek nem 
veszélyeztethetik az ő pozíciójukat. 

A rendszerigazolás szerepe az elnyomás újratermelődésében 

A cigányság kultúrája önmagában veti fel a rendszerigazolás megjelenést, vagy „tapintható” hiányát. 

Mint ismeretes, a rendszerigazolás motívumát Jost alávetett csoportok esetében mutatta ki.  A 

rendszerigazolásra való törekvést, illetve szükségletet Jost úgy határozza meg, mint egy kollaboratív 

ideológiai és pszichológiai folyamatot, „melynek során az egyenlőtlenség meglévő struktúráit a 

                                                             
16

 Érdemes megemlíteni Csoba tanulmányát, melyben európai kommunikációjára hivatkozva megállapítja, hogy az állampolgárság és a 

szociális ellátásokhoz való (bizonyos esetekben kötelező) hozzáférés, melynek során „… a munkanélkülinek folyamatosan bizonyítani kell a 

munkavállalási hajlandóságát és az elhelyezkedés képtelenségét” az új paternalizmus megnyilvánulása (2009. 9.), s sokkal inkább szolgálja a 

politikai elit érdekeit, mint a munkához való egyenlő hozzáférést. (im; 16.).  
17 Itt említhető még a cigány gyerekek lustaságának képe is. „A cigányokat nem érdekli az iskola” legitimáló mítosz – cáfolását többek 

között Kende is hangsúlyozza, több tanulmány ismeretében (Kende, 2001; 69.).  
18

 Megjegyzem, hogy a kiemelt állami juttatások és a „stratégia gyermek” valószínűleg többszörösen kapcsolódna egymáshoz, Itt, is, mint az 

általam bemutatott mítoszok halmazán belül, csak sejthető a rendszer, vizsgálat nem támasztja alá. Ami bizonyos: az egyneműség, az 

egységesen elutasító színezet. 



      

 

14 
 

társadalom szinte minden tagja elfogadja, igazolja és racionalizálja, még a status quo által 

leghátrányosabban érintettek is.” (Jost, 2003. 419.).  

Ebben a kérdésfelvetésben azonban, nem csak az ismert, s a romák többségét tekintve, általánosnak 

mondható alacsony társadalmi státusz lehet közvetítő, hanem a romák külvilághoz való viszonyulását 

meghatározó, úgynevezett peripatetikus jelleg. Ez a jellegzetesség nem csak a kisebbségi 

csoportidentitás erősségét mutathatja, (vö.: Jost - Burgess, 2003. 142.), hanem, magához a stratégiához 
társuló elkülönülő magatartás lehet meghatározó. Ebben, pedig a dinamikusan változó adaptációs 

válaszok természete lesz meghatározó. (vö.: Pálos, 2010.). 

IV. 3.  Együttműködés a szociális esetkezelés keretében – Az elnyomó ideológiák feloldásának 

lehetőségei az integratív modellben 

A szociális esetmunka formálására vonatkozó javaslataimat Compton –Galaway által megalkotott 

probléma megoldó modellre vetítve ismertetem. A modell
19

 a szociális munkát három, egymást átfedő, 

spirálisan egymásra épülő fázisok sorozatával írja le. Az egyes fázisok sajátos „feladattal” bírnak, ezek 

teljesülése a továbblépés feltétele. Én itt, az integratív modellben, ismertetem Compton - Galaway 
által leírt feladatokat, majd az egyes fázisokhoz eljárásokat társítok, megjelölve a roma ügyfelekkel 

való kapcsolat speciális vonatkozásait. Az elnyomás - elleni gyakorlat értékei alapján reflektálok az 

egyes tevékenységek politikai üzeneteire is. 

Az együttműködés három fázisa - kapcsolatfelvétel, szerződéskötés, akciófázis, - közül, meglátásom 

szerint - az első szakasz bír kiemelkedő jelentőséggel. Ebben a fázisban az ügyféllel való 
kapcsolatfelvétel után, további feladatunk a probléma előzetes meghatározása, előzetes 

célmegfogalmazás és a felmérés. 

Mindezen feladatok teljesülését, különösen kötelezett ügyfelek esetében, lényegileg határozza meg a 
kötelezettség alapjául szolgáló magatartás, mely általában devianciaként értelmeződik. 

A hatóság által meghatározott, deviancia – orientált leírás a segítő szereplőinek egymásról kialakított 
véleményét alapjaiban határozza meg. Az elsőbbségi hatás elvének engedelmeskedve, (vö.: Hamilton, 

- Sherman, 1999. 103.) a szakember, egy közösségi normát megsértő ember képére, vagy kategóriájára 

fogja alapozni az ítéletét, az ügyfele, pedig az őt kontrolláló, hatalommal bíró ember sémájára. 

A kategória – alapú észlelést (vö.: Fiske - Neuberg, 1999; 169.) a cigány csoporthoz való tartozás 

tovább erősíti, szinte teljes mértékben lehetetlenné téve az ügyfél egyedi vonásaira, azaz egyedi 
probléma – és célértelmezésére fordítandó figyelem kialakulását.  Fiske – Neuberg szerint az egyénre 

irányuló figyelem, az értelmezés, a függőségi viszony keretében megjelenő motiváció fogja 

befolyásolni az ítéletalkotás folyamatát. Mindezeket alapvetően „a célszemély relevanciája határozza 

meg” (Fiske et al; 2006. b, 185.): a megfigyelő a számára fontos személyről alkotott vélekedések és a 
hozzá való viszonyulás kialakításában jobban fog törekedni az egyedi vonások alkalmazására, mint a 

kategóriákba történő besorolásra. A szakemberek számára is kötelezően fenntartandó 

együttműködésekről, azonban, szerintem nem feltételezhetjük, hogy jó alapot szolgáltatnának a 
segítők megismerő motivációjához. 

A normák tekintetében a segítő kettős elvárással szembesül: a többségi intézményi környezet, a helyi 
közösség elvárása és a szakmai normák. Ha a szakember nem alkalmazkodik a közösségi normákhoz, 

s a „dologtalan”, vagy ”segélyeken élő” cigányokat támogatja, például egy települési konfliktus során, 

könnyen állását veszítheti (vö.: Fiske et al, b, 2006.208. a helyi normákról).  

Másik „oldalról”, viszont, a segítők identitását bizonyos mértékben meghatározza szakmai 

szocializációjuk is. Elméleti képzéseik során a társadalmi felelősségvállalás, az elesettek iránti 

megértés, mint értékkel bíró, követendő magatartás jelenik meg.  Ebben a keretben, az elutasítás, vagy 
a negatív tartalmú sztereotípiák alkalmazása nem kívánatos. Az a segítő, aki szeretne „jó” szakember 

lenni, az énfelnagyítás motívuma által vezérelve, a puha rasszizmus eszközeinek az alkalmazása felé 

                                                             
19 Leírását lásd: Compton –Galaway, 1984. 323- 324; vagy: in: Hegyesi Talyigás, 1995. 154-155. 
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hajolhat (Fiske, 2006.) tartózkodik a nyílt sztereotipizálástól, ugyanakkor, vélekedéseit változatlanul a 

társadalmi kategóriák, s az azokhoz társított, konszenzuson nyugvó tartalmai határozzák meg. 

Így, a kategória – alapú ítéletek megalkotását, már on – line módon, az adott segítő vonásbeli 

sajátosságai mellett, számos diszpozícionális tényező is támogatja.  

Kiemelt eljárások az esetkelés folyamában 

Segítő beszélgetés: Az én értelmezésemben, a non direktív eszköz alkalmazása azt a célt szolgálja, 

hogy a társadalmi és kulturális szintű elnyomás a mi, jelen, interperszonális szinten elinduló 
kapcsolatunkban ne termelődjék újra. A beszélgetésvezetés átadása azt a meggyőződésemet fejezi ki, 

hogy határozottan elismerjük az ügyfél saját életében való kompetenciáját, ha úgy teszik az 

empowerment egyik legegyértelműbb eszköze.
20

 Ebben az értelemben, a segítő beszélgetés már nem 
felel meg a rogers – i meghatározásnak. Hiszen a mi célunk nem feltétlenül a kliens önismeretének a 

fejlesztése lesz, hanem hangsúlyosabb elemmé válik az, hogy az ügyfél, viszonylagos kontrollhoz 

jutva, biztonságban érezze magát a velünk való kapcsolatában. Kiemelt célunk lesz tehát, hogy a 

cigány családokat hozzásegítsük ahhoz az élményhez, melynek során azt élhetik meg, hogy egy, a 
többségi társadalmat képviselő személlyel való interakcióik az együttműködés partneri elvén 

szerveződnek, s nem a többség elnyomó akaratának engedelmeskedve. A konkrét szociális probléma 

megvitatását, tehát általában a hatóság által meghatározott, deviancia –fókuszú tematika ideiglenes 
mellőzése arra biztosít lehetőséget, hogy az ügyfél, a történetei révén, a társadalom teljes jogú 

tagjaként jelenjen meg. Ilyen módon, nem csak a segítő beszélgetés hagyományos célja, hanem 

tartalma is módosul. Nem feltétlenül, sőt szinte biztosan nem fog az első találkozások alkalmával a 
roma ügyfél intrapszichés történéseivel foglalkozni, a beszélgetést, valószínűleg non direktív módon 

sem tudnánk ebbe az irányba tematizálni. „A lényeg, hogy együtt lehessen lenni és érintkezni lehessen 

egymással, amikor ennek szükségét érzik.” (Piasere, 1998. 38.). Ilyen módon a segítő szakember a 

romák életében olyan fontos társas együttlétek folyamába kapcsolódik be, melyek az ő életük - 
cigányságuk, talán legbiztosabban mindent túlélő jellegzetessége 

A családlátogatás szintén a legitimáló mítoszok interperszonális szintű tagadására nyújt lehetőséget: 
udvarias vendégként (vö.: Berg, 1995. 26.) alkalmunk nyílik arra, hogy kifejezzük: mi nem osztjuk, 

például, a koszosság mítoszában való hitet. 

A beszerzés szintén fontos szerepet kaphat a roma családokkal való együttműködésben. Különbséget 

kell tennünk azonban, a ruhákat, élelmiszercsomagot rutinoson kiosztó, s a cigány családokat a 

segélyezett státuszban tartó magatartás és a fizikai életben maradáshoz nélkülözhetetlen támogatást 

biztosító viszonyulás között. Tapasztalataim szerint, tehát ezekre a szükségletekre a kapcsolat első 
fázisában, gyakran az első találkozás alkalmával reagálni kell, ugyanakkor, a szakember nem 

redukálhatja a segítő tevékenységét ezen eljárások alkalmazására. A beszerzés aszimmetrikus 

tartalmára leszűkülő kapcsolat, meglátásom szerint, a fennálló hatalmi viszony megerősítését 

szolgálja. A romák egyoldalú, igénylő szerepbe történő bemerevedése rendszerfunkcionális, viszont 

élesen ellentétes a szociális munka céljaival. Azok a családok, akik csupán ilyen módon 

kapcsolódnak egy település családsegítő szolgálatához, akarva - akaratlanul is hozzájárulnak a róluk 
szóló negatív sztereotípiatartalmak „bizonyításához”, az őket alávetett helyzetben tartó mítoszok 

legitimációjához. 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Az empowerment kötelezett ügyfelekkel való munkában lévő jelentőségéről lásd pld.: Pataki és mtársai, 2009. 255. 
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V. Az általam kidolgozott kutatási koncepció és az integratív modell sajátosságai 

 Kutatásom néhány ponton kiegészítést, fejlesztést igényelne. Bár öt adatgyűjtési módszert 
dolgoztam ki, érdemben három módszerrel nyert adatokra támaszkodtam a hipotézis bizonyításakor. 

Ugyanakkor, úgy vélem, bizonyos módszerekben és bizonyos összefüggések feltárásában kutatásom 

innovatív. Vizsgálati célom az volt, hogy a nevezett intézményekben, a közvetlen szociális esetmunka 
tartalmát feltárjam. Eltérve a hagyományosnak tekinthető adatgyűjtési módszertől, a segítő 

szakemberekkel készítendő interjúktól, én elsősorban a szakemberek által vezetett esetnaplók 

feljegyzéseire támaszkodtam. Fontos szempontnak tekintettem azt, hogy ne én becsüljem - ítéljem 
meg a ténylegese előforduló tevékenységeket, hanem, a lehetőség szerint megismerhető „objektív” 

valóságot tárjam fel. A feltárt eljárások, az alkalmazásukban megjelenő arányok, a közöttük 

megmutatkozó összefüggések önmagukban is, azt gondolom, új szempontokat adtak a szakma 
gyakorlatának vizsgálatához. Egyértelművé vált, hogy a gyermekjóléti szolgálatokkal és a 

családsegítő központokkal együttműködő ügyfelek jelentékeny része kötelezettség alapján tartja a 

kapcsolatot az intézménnyel. Határozottan körvonalazódtak az esetmenedzsmenthez sorolható 

eljárások, s világosan kiderült a bürokratikus szociális munka jelenléte az esetmunka gyakorlatában. S 
kiderült, az is, hogy a roma ügyfeleket, a szociális szakemberek általában a bürokratikus kereteken 

belül segítik. 

További lehetséges kutatási témaként megjelölhető a konzultációs jellegű eljárások természetének 

pontosabb feltárása. Vizsgálandó terület lehet még az esetmenedzsment jellegű tevékenységek 

csoportján belül, az úgynevezett gondoskodó jellegű eljárások. Láthatóvá vált, hogy ez utóbbihoz 
sorolt tevékenységek nem korlátozódnak a fizikai szükségletek kielégítésére, jelentősen mértékben 

társul hozzá egyfajta érzelmi támogatás. Szintén az esetmenedzsment jellegű tevékenységek nagy 

módszertani csoportján belül, érdemes lenne közelebbről megvizsgálni a koordináló eljárások 

természetét.  

A roma ügyfelekkel való együttműködés akadályoztatottságának a megismeréséhez, szükséges lenne 

az itt vázolt puha rasszizmus és a segítői hivatáshoz társított motivációinak feltárása. Bár, ismert 
számos kutatási eredmény a többségi társadalom romákra vonatkozó sztereotípia tartalmairól (lásd. 

pld. Fábián - Sik, 1996; Bernát, 2010; segítők vonatkozásában: Babusik, 2004.), további vizsgálatra 

lenne szükség, mely felméri ezeket a tartalmakat a segítő professzió gyakorlóinak körében, különös 
tekintettel a felelősségtulajdonítás kérdésére vonatkozóan. 

Az általam kidolgozott integratív modell, meglátásom szerint, elsősorban a szakmai értékek 

gyakorlati megvalósíthatósága tekintetében bír újító jelleggel. Az ügyfelekre irányítandó intenzív és 
reflektív figyelem központba helyezésével eltávolodok a kötelezett státuszhoz és a roma léthez 

hagyományosan tapadó deviancia – orientált megközelítéstől, s az emberi méltóság és egyediség 

tisztelete válik hangsúlyossá. 

A benyomás - szerveződés folyamat értelmezési keretként jelenik meg a modellemben, lehetőséget 

nyújtva a segítőknek arra, hogy kísérletet tegyenek jól beágyazódott sztereotípiáik felülírására, s az 
egyedi vonásokra fordított figyelem révén, egy eredményes együttműködés kialakítására. 
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