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Az itt bemutatásra kerülő programelem a „Szala városrész 
szociális rehabilitációja” (ÉMOP-3.1.1-12-2013-0007) projekt 
keretében megvalósuló komplex közösségfejlesztés egyik 
eleme: a kortárssegítő képzés. 

Célom, hogy gondolkodásra hívjam az olvasót a társadalmi 
integráció lehetőségéről, felelősségéről közösségi – nem 
társadalmi – szinten. A program egy kísérlet a különböző 
társadalmi csoportok közelebb hozására, egymás megértésére, 
elfogadására, és egymás értékeinek megbecsülésére. A civil 
kezdeményezés alapja egy társadalmi megbízatással kezdődött, 
amelynek révén megismertem egy szegregátumban lakó, 
mélyszegénységben élő, többségében roma közösséget, majd 
egy pályázat lehetőséget adott arra, hogy ennek a közösségnek 
az életében tevékenyen részt vegyek. Mint szociális szakember, 
mint szociális szakembereket képző oktató, és mint állampolgár 
felelősnek érzem magam azért, hogy tegyek a környezetemben 
felismerhető társadalmi folyamatok negatív hatásai ellen.  

Röviden ismertetem a program célját és a kortárssegítés 
illeszkedést ezekhez a célokhoz. Az elméleti háttér bemutatása 
a célok kijelöléséhez nyújt kapaszkodókat. Végül a program 
eredményeit és a hozzá kapcsolódó dilemmákat mutatom be. 

 
A program célja 
 
A program célja a kijelölt szegregált területen élők, 
társadalmilag kirekesztettek társadalmi tagságának növelése, 
társadalmi integrációjuk elősegítése és a többségi társadalom 
elfogadásának erősítése a közösségfejlesztésen keresztül. 

Kortárssegítő képzés a közösségfejlesztésen belül a fiatalok 
közösségének erősítésével, és különböző társadalmi 
csoportokból származó fiatalok kapcsolatának építésével volt 
hivatott segíteni a program céljának megvalósulását. Cél volt 
továbbá, hogy a fiatalok az együttműködésre épülő akciókban 
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tapasztalják meg fontosságukat, szerepüket a csoportban, 
közösségben. A heterogén csoport biztonságot, kommunikációs 
és kapcsolati lehetőségeket nyújthat, és főként visszajelzést az 
identitás-alakuláshoz. 

 
A program elméleti kerete 
 
A kortárssegítő képzés elméleti keretének két elemét tartom 
fontosnak értelmezni. Az egyik a kapcsolati háló, kapcsolati 
tőke szerepére vonatkozik a társadalmi integráció és pozíció 
szempontjából, a másik a segítés értelmezésének szerepe a 
kapcsolatok minőségének alakulására. Azért ezeket emelem ki, 
hogy értelmezhetővé váljon a társadalmi csoportok közötti 
interakciók fontossága, és az interakciók viszonyrendszerének 
hatása a társadalmi csoportok közötti kapcsolat alakulására. 
Vagyis a projekt céljának értelmezéséhez talán ezek adnak 
leginkább segítséget. 
 
A kapcsolatok jelenősége 
 
A társadalmak, amelyekben az emberek élnek strukturáltak, 
ahol a tagok privilegizáltabb vagy hátrányosabb helyzetet 
foglalnak el az életük során. Ezáltal a társadalmi 
egyenlőtlenségek folyamatosan jelen vannak és 
újratermelődnek. (Andorka 2006) Bourdieu (1987) a társadalmi 
szerkezetet a különböző tőkék megléte, fontossága, 
összefüggései és hatása szerint vizsgálta. Háromféle tőkét 
különböztet meg, és azok egymásba való átválthatóságának 
fontosságát emelte ki. A háromféle tőke: pénztőke (maga a 
pénz), kulturális tőke (a műveltség), szociális tőke (társadalmi 
kapcsolatok). 

A társadalmi tőke az emberek személyes kapcsolathálóit 
jelenti, melyeken keresztül a különböző erőforrások 
mobilizálhatók számukra. Bourdieu (1987) szerint a 
társadalomban a különböző erőforrások nem egyenlően állnak a 
társadalom minden tagjának a rendelkezésére. Az egyénnek az 
érvényesüléséhez tudnia kell az uralkodó osztály kulturális 
követelményeinek megfelelően viselkedni, és egyúttal a 
megfelelő kapcsolatokkal is rendelkeznie kell ugyanebben az 
osztályban. Szerinte azonban az alkalmazkodás csak azoknak 
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adatik meg, akik rendelkeznek megfelelő gazdasági és 
kulturális tőkével is.  

A szociológus elméletének másik meghatározó része a 
különféle tőkék egymásba konvertálhatósága, azaz a tőkék 
átválthatósága. Állítása szerint a kulturális és a társadalmi tőke 
egyik sajátossága az, hogy bizonyos feltételek mellett 
átválthatók gazdasági tőkévé.  

Az anyagi-, kulturális- és társadalmi kapcsolatrendszernek az 
összefüggései azt jelentik, hogy minél szűkebb az egyén 
kapcsolatrendszere, annál kisebb a valószínűsége, hogy ki 
tudjon törni a kedvezőtlenebb társadalmi helyzetéből 
(Bourdieu, 1987).  

A kapcsolati hálók vizsgálata – bourdieu-i társadalmi 
struktúrát alakító tőkék elméletétől eltérően - a közösségi 
szinten értelmezik a kapcsolati hálók jelentőségét. A 
kapcsolathálózatok rendszere, amely ugyanúgy érinti a 
többségi társadalom tagjait, alapvetően meghatározzák a 
kisebbségi lét cselekvésstratégiáit is. Mivel az egyén 
kapcsolathálóba beágyazva él, mint a család, rokonság, 
szomszédság, baráti kapcsolatok stb., így a kapcsolatok 
mintázata és minősége befolyásolja az egyén helyzetét és 
magatartását (Elekes, 2011).  

Magyarországon a rendszerváltást követően dinamikusan 
terjedni kezdett az individualizálódás. Az individuális 
értékpreferenciák erősödésével párhuzamosan az általánosan 
forráshiányos, ám határozottan gazdagodás-elvű 
társadalomban csökkent a magas státusúaknak a lemaradók 
iránt érzett, azokat segíteni szándékozó szolidaritástudata. 

Angelusz és Tardos (2006) kutatásukban azt találták, hogy 
míg korábban viszonylag nagy esélye volt, hogy valaki a 
társadalmi hierarchia alacsonyabb szintjeiről kapcsolati hálózata 
révén javíthassa életesélyeit, mára ez a lehetőség 
mérséklődött. A két időszak között ilyen értelemben is 
polarizáció zajlott le, a globális erőforrásoknál megfigyelthez 
hasonló módon. Főleg a hátrányosabb helyzetben élők 
csoportjaiban a kapcsolathálózati erőforrások szintje abszolút 
értelemben is csökkent. A csak a hasonló társadalmi helyzetben 
lévők, vagy még inkább a csak a családi kapcsolatokra épülő 
szolidaritás esélytelenné teszi a legalsó rétegeket a társadalmi 
érvényesülésre. Nem csak a legalsó rétegeket érinti ez a 
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tendencia, hiszen minden társadalmi réteget bele zár a saját 
köreibe. 

Utasi (2001) is hasonló eredményekre jutott. Magyarországon 
általában kevés kapcsolattal rendelkeznek az emberek, ezek 
nagyrészt homofil, vagyis hasonló társadalmi csoportokból 
kikerülő kapcsolatok, és jellemző, hogy a családi kapcsolatok 
azok, amelyekre az egyén legbiztosabban támaszkodhat. 

Angelusz és Tardos (2006) kutatásának eredményei 
ugyanakkor úgy is értelmezhetők, hogy más erőforrásokhoz - 
így kulturális és gazdasági javakhoz - képest a társadalmi 
determináltság még mindig gyengébb, azaz a kapcsolathálózati 
javak megléte, esetleg felhalmozása még mindig képezhet 
bizonyos ellensúlyt más javak birtoklásával (illetve hiányával) 
szemben. 

A hálózati tőke minden más tőkefajtává konvertálható 
(Czakó, 1997). A társadalmi tőke újratermeléséhez 
elengedhetetlen az állandó csereaktusokban megvalósuló 
szakadatlan kapcsolattartás, amely újra és újra megerősíti a 
kölcsönös elismerést (Bourdieu, 1997). Ott jön létre és marad 
életben könnyebben ez a kötelék, ahol kölcsönös érdekek (is) 
erősítik a kontaktus életképességét, ahol megvan a szolidaritás 
bizalmi tőkén alapuló elnyújtott reciprocitásának, 
viszonosságának az esélye (Utasi, 2001). 

Kétségtelen, hogy nem minden társadalmi kapcsolat 
integráló. A társadalmi kapcsolatok szükségszerű 
kísérőjelenségei a dominancia, a kizsákmányolás és a konfliktus 
csakúgy, mint a kölcsönös megbecsülés, a támogatás és a 
kooperáció. Nem azt feltételezzük, hogy bármiféle társadalmi 
kapcsolat elégséges az integrációhoz, hanem azt, hogy 
bizonyos mértékű társadalmi kapcsolódás szükséges az 
integrációhoz. A különböző csoportok és rétegek integrációja 
nem nyugodhat kizárólag funkcionális egymásrautaltságukon: 
ehhez a tagjaik közötti tényleges társadalmi interakció 
szükséges (Bau, 1997).  

A közösségre jellemző érintkezési szabályok és 
viselkedésmódok határozzák meg a hálózati kapcsolatok tőkévé 
alakításának módját, az intézménnyé alakulás mikéntjét. A 
partnerek közötti személyes viszony – bizalom/bizalmatlanság 
és kölcsönösség/egyoldalúság, függés/függetlenség – szerint 
lehet e szabályok közül a legmegfelelőbbet alkalmazni. 
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A közösségi szintű kapcsolathálózat bővítés nem hozza 
magával az intézményesülését is, ha nem rendszerszintű. 
Közösségi szinten korlátozottan hat a kapcsolatok tőkévé 
alakíthatósága. 

Ezek a gondolatok át vezetnek a segítés értelmezésének 
kérdéséhez is. A gyengébb, kevesebb erőforrással bíró 
társadalmi csoportok kapcsolódása a társadalmilag érvényes 
csoportokhoz akkor integráló, ha az megbecsülésen, 
együttműködésen, és reciprocitáson alapul. A kapcsolat 
segítésként, a segítés pedig dominanciaként való értelmezése 
gyengíti az ilyen kapcsolatok jelentőségét. 
 
A segítés értelmezése 
 
A társadalmi csoportok közötti távolság csökkentéséhez a 
köztük való interakció nélkülözhetetlen. Csak akkor lehet 
„lefordítani” a különböző verbális és nem verbális 
kommunikációkat, viszonyokat, viselkedéseket, ha 
megismerjük azok valódi jelentését. Akkor tudjuk értékelni a 
különbségeket, ha valódi jelentésükben ismerjük meg ezeket, 
és éppen az eltérő tudásrendszer, kulturális javak jelenthetik a 
reciprocitás forrását.  

Az erősebb, nagyobb hatalommal bíró csoportok egyben 
érvényesebbnek is gondolják a saját kulturális 
követelményeiknek megfelelő viselkedést. Mindig a gyengébb 
csoport felé van nyomás a változásra, az erősebb csoport 
elvárásaihoz való igazodásra. Az integrációt, a csoportok közti 
távolságot azonban az csökkentené, ha egyformán érvényesnek 
értékelnénk ezeket. Vagyis kölcsönös tanulási folyamat 
eredménye lehet csak. Közösségi szinten a közösségi tagok 
egyéni tanulási folyamatának lehet következménye a 
különbségek elfogadása. Egyben a saját identitásának 
újragondolása. 

A szociális szakma segítésként fogalmazza meg ennek a 
tanulási folyamatnak a támogatását. Vagyis egy tanulási 
folyamat keretében az egyén képessé válhat önmaga és 
környezete jobb megismerésére, megértésére, ezen keresztül 
gondolkodásának és magatartásának megváltoztatására, 
amellyel párhuzamosan a környezetével való kapcsolata is 
megváltozhat. (Gakovic 2007) Az egyén és környezetének 
változása összefüggő folyamat, feltételezi egyik a másikat. 
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Közösségi szinten ez azt jelenti, hogy az egyéni változás hat a 
közösség minőségére, vagy a közösség tagjaival való kapcsolat 
minősége a többiek tanulása nélkül nem változik. 

A segítés szó önmagában csapdát rejt, hiszen segíteni a 
gyengébbnek, idősebbnek, rászorultnak kell, amit az erősebb, 
fiatalabb, potensebb tud megtenni. Eleve egy hierarchikus, 
domináns viszonyt feltételez. Társadalmi csoportok találkozása 
akkor lesz segítés a tanulás értelmében, ha nem egy elfogadott 
viselkedési kultúra átadása a cél, hanem a kölcsönös megértés. 

 
A program eredményei 
 
A projekt keretében a kortárssegítő képzés célja az volt, hogy 
az egymástól nagyon eltérő társadalmi környezetből érkező 
fiatalok megismerjék, megértsék és elfogadják egymást. 
Másrészt cél volt, hogy a roma fiataloknak a többségi 
társadalomból való kapcsolataik szülessenek. 

Cél volt továbbá, hogy a fiatalok alkalmassá váljanak arra, 
hogy a kortársaiknak, vagy a kisebbeknek programokat 
szervezzenek, illetve motiválják a kortársaikat a közösség 
életében való részvételre, saját ötletek megvalósítására. 
 
A programba bevont fiatalok 
 
A program Eger egyik szegregált városrészében valósult meg, 
ahol többségében romák laknak, és jellemző a 
mélyszegénység. Egerben „Szala”-ként emlegetik ezt a 
városrészt, mert utcái nevében szerepel ez az elnevezés 
(Árnyékszala, Verőszala, Rudivár). 

A Szalából olyan fiatalok kerültek a programba, akik már 
korábban is vállaltak szerepet a közösség életében, mint egy 
helyi roma egyesület ifjúsági csapata. A szalasi fiatalok az 
egyesület vezetőjének szándéka szerint kerültek a kortárssegítő 
csapatba, ettől függetlenül motiváltak voltak a részvételre. 

A felsőoktatásból a programba önként jelentkeztek 
szociálpedagógia, ifjúságsegítő és tanító szakos hallgatók, akik 
maguk is különféle társadalmi környezetből érkeztek, eltérő 
tapasztalatokkal és véleményekkel a cigányokról és a 
szegénységről. A hallgatók számára jó tanulási lehetőségnek 
ígérkezett a kisebbségi létről, a roma szokásokról, a 
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kirekesztett társadalmi csoportok életéről. Ez mind három 
szakhoz hasznosnak tűnt a számukra. 

A csoportot páros vezetéssel terveztük, egy nő és egy férfi 
vezetővel. A páros vezetés nagy előnye, hogy mintát tud 
mutatni az együttműködésre, kooperációra, a 
véleménykülönbségek megoldására és a közös 
problémamegoldásra. Egy olyan csoport esetében, ahol éppen 
erre kívánjuk felkészíteni a résztvevőket külön előnyös. A férfi 
és női energia jelenléte mindenki számára ad azonosulási 
lehetőséget vagy projekciós felületet. 
 
A program folyamata 
 
A kortárssegítő csoporttal való munka folyamata a 
kiválasztással kezdődött. A hallgatók körében meghirdettük a 
lehetőséget, és az önként jelentkezők számára egy 
megbeszélést tartottunk, ahol jobban megismerhették a 
célokat, és hogy milyen kötelezettséget fog számukra jelenteni 
a részvétel. A roma fiatalok csoportjában megbeszéltük, hogy 
miben számítunk rájuk, és megoszthatták véleményüket, 
elképzeléseiket a terveinkkel kapcsolatban.  

Ez után a fiatalok programra való felkészítésével folytatódott 
a munka. Mind két csoporttal külön dolgoztunk, hogy definiálni 
tudják a feladatukat, helyüket a közös munka során. 

A közös tevékenység egy három napos intenzív együttléttel 
kezdődött, ahol a két csoport először találkozott egymással. A 
háromnapos foglalkozássorozatnak a célja az volt, hogy a két 
csapatból egy csapat legyen, megismerjék egymást és a 
kortárssegítő csoport célját, működési módját közösen 
határozzák meg. Egy intenzív indítás lendületet adhat egy 
hosszabb távú rendszeres munkához. 

A program ezután heti rendszerességű találkozásokkal 
folytatódott, ahol a kortárssegítéshez szükséges képességek 
fejlesztése, programok tervezése volt a cél. Szem előtt 
tartottuk azt is, hogy a kapcsolatok erősödjenek a csoportban. 

Fontos megemlíteni azt a körülményt, hogy a közös munka 
első félévében egy belvárosi közösségi házban zajlottak a 
foglalkozások. A második félévben a Szalában folytattuk, ahol 
időközben felépült egy közösségi tér. 
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A program tapasztalatai, eredményei 
 
A program eredményeit nem a folyamat történésein keresztül 
mutatom be, hanem a kapcsolati háló alakulásának minőségét 
maghatározó tényezők kontextusában. 
 
Segítés, vagy tanulás egymástól? 
 
A kapcsolatok alakulását és minőségét nagyban meghatározza, 
hogy mit várunk tőle valójában. A csoport meghatározta a 
közös célokat, az együttműködésük elvi és gyakorlati alapjait. 
Ezt a kortárssegítés értelmezésének tengelye mentén tették. 
Egy csoport számára a közös cselekvés jó lehetőséget nyújt a 
tagjai erőforrásainak feltárására és annak felhasználására a 
közös cél érdekében. Alkalmat ad arra, hogy mindenki 
egyenrangú tagja legyen a csoportnak, és ne a prekoncepciók 
határozzák meg a megítélésüket, hanem a kompetenciáiknak 
megfelelően legyen szerepük a közös tevékenységekben. 

Azonban már az intenzív három napos munka során is 
átsejlett az az implicit cél, ami a folyamat során aztán 
manifesztálódott is. A hallgatók megakarták ismerni a roma, 
kirekesztett csoport életét, a szalasi fiatalok pedig 
kapcsolatokat szerettek volna a többségi csoportból. A 
kortárssegítő csoport csak az eszköz, ami keretet adott ehhez. 
A hallgatók empátiával és egyben egyfajta sajnálattal fordultak 
a szalasi fiatalok felé, akik pedig alápozícionálták magukat a 
kapcsolatban. Ez a nem szándékoltan előidézett felállás inkább 
kedvezett a dominancia alapú segítés viszonyrendszerének 
kialakulásában, mint a kölcsönösségen alapuló tanulásnak. Ez a 
viszony ismerősebb is volt a szereplőknek, ehhez már 
rendelkeztek viselkedési stratégiával. A kölcsönös tanuláshoz 
nem. 
 
Kialakult kapcsolatok és cselekvési tér 
 
Fontosnak tartottuk, hogy mind két csapat megfogalmazza az 
erősségeit, amit adni tud a közös munkába, és azt is, amilyen 
potenciált a másik csoportban látnak és kapni szeretnének.  
A roma fiatalok megfogalmazták (többek között), hogy 
szeretnék bebizonyítani, hogy „megférünk egymás mellett”, és 
azt kérték, hogy a hallgatók fejezzék ki, hogy szívesen vannak 
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velük együtt, legyen pozitív a hozzáállásuk. Azt is 
megfogalmazták, hogy szeretnének normális viselkedést 
tanulni. A másik csoport a kölcsönösséget, nyitottságot, 
minőségi együtt töltött időt fogalmazta meg.  

A roma fiatalok mondatai nagyon egyértelműen leírták, hogy 
hogyan látják a helyüket ebben a viszonyban, ami a tágabb 
közösségükben megtapasztalt kisebbségi-többségi viszonyok 
átirata erre a helyzetre. A hallgatók pedig tulajdonképpen erre 
adták a választ. Vagyis a program elején egyáltalán nem 
szándékoltan, és nem is tudatosítva egy olyan együttműködést 
definiáltak, ahol a többségi viszonyrendszer az érvényesebb, de 
elvárható, hogy a kisebbségire is nyitottak legyenek. Implicit 
módon azt fejezték ki, hogy nem egyenrangú felekként 
kezdenek a közös tevékenységükhöz. 

Ebben a megborult egyensúlyú és más szituációkból (iskola, 
szociális ellátórendszer) már ismert viszonyban mindenki úgy 
viselkedett, hogy beteljesítse az implicit „elvárást”. A heti 
rendszerességű találkozások alatt a szalasi fiatalok gyakran 
késtek, elviccelték a feladatokat és megbeszéléseket, nem 
szólaltak meg, vagy csak egymást ugratják. A hallgatók először 
igyekezetek ezt tolerálni, de idővel egyre inkább 
felbosszantotta őket, és nem csak elkedvetlenedtek, de 
gyakran feleslegesnek is érezték a foglalkozásokat, és magát a 
programot is. Ezt úgy is fordították, hogy ők időt, energiát 
szánnak arra, hogy a szalasi fiatalokkal együtt legyenek, de ők 
ezt nem értékelik. A szalasi fiatalok azonban nem a 
megsegítésüket várták, hanem kölcsönös kapcsolatokat. Ennek 
kialakítására nem rendelkeztek érvényes viselkedési 
stratégiával, mint ahogyan a hallgatók sem. Így a fiatalok a 
társadalom más alrendszeriben (pl. iskola) már megismert 
interakciókkal éltek, növelve a hallgatók és csökkentve a szalasi 
fiatalok érvényességét és ezzel a cselekvési terét.   Ez aztán 
megőrizte a távolságot is köztük.  
 
Kapcsolthálók a két csoport között 
 
A főiskolások várták, hogy a szalában legyenek a foglalkozások, 
bízva abban, hogy ott több lehetőség lesz egymás 
megismerésére, és felszabadultabbak lesznek a roma fiatalok. 
A szalában zajló munka inkább felerősítette a korábbi negatív 
tapasztalatokat. A szalasi fiatalok „hazai pályán” valóban 
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felszabadultabbak lettek, azonban az ott érvényes viselkedési 
mintákat hozták, amit a hallgatók nehezen értettek és fogadtak 
el. A szalasi fiatalok viselkedésének „javítása”, vagyis a segítői 
attitűd került felszínre, nem pedig a megértés, tanulás 
lehetősége. A szerepek át is alakultak. A hallgatók a csoport 
vezetőjeként jelentek meg, ami már legalizálta, explicitté tette 
a viszonyok hierarchikus rendszerét. 

A szalasi fiatalok továbbra is szívesen dolgoztak együtt a 
hallgatókkal, mert a kapcsolatuk a saját közösségükben 
jelentett jobb pozíciót.  

A kapcsolatháló egy másik síkon stabilizálódott, ami ugyan az 
integrációs erők ellen hatott, de számos előnyt mégis jelentett 
minden programba bevont fiatalnak. Ez a saját céljaikhoz közel 
is állt, azonban a mi, vagyis a program céljaitól eltért. 
 
A kölcsönös megértés szintjei 
 
A hallgatók definiálták önmaguknak, hogy mi lesz a szerepük a 
programban. Gondolkodtunk és beszéltünk arról, hogy milyen 
helyzetben vannak a szalasi roma fiatalok, milyen 
viselkedésbeli megnyilvánulásai lehetnek a helyzetüknek, 
milyen szükségleteik vannak. A tanteremben jól le lehetett írni 
ezeket a sajátosságokat, azonban a munka folyamán a 
hallgatók nagy érzelmi hullámvasúton ültek. A kapcsolatuk nem 
alakult olyan lineáris fejlődő ütemben, mint várták. A 
csalódottság érzését igyekeztünk feldolgozni. A hallgatók az 
önreflexió során kimondták, hogy időt, energiát áldoznak a 
roma fiatalokra, amire ők nem reagálnak olyan viselkedéssel, 
lelkesedéssel, ahogyan várnák. Úgy érezték, hogy a segítésbe 
fektetett energiáik nem térülnek meg. A nem teljesült elvárások 
miatti rossz érzéseiket aztán visszavetítették a roma fiatalokra. 
Ebben a reakcióban tetten érhető, hogy a kapcsolatuk 
egyirányú és nem kölcsönös. Nem tudják úgy látni, hogy ők 
ugyan annyit kapnak, ugyan annyit tanulhatnak. A 
másikoldalról ez akár lenézőnek, leértékelőnek is látszódhat, 
ami magyarázatot ad a viselkedésükre. 

Ugyanakkor a hallgatók is megszegték a közös szabályokat. 
Ők koruk és iskolai státusuk miatt a saját felelősségüket nem 
tudták megélni annak valódi súlya szerint. A zárthelyi 
dolgozatra való felkészülésüket, vagy más iskolai 
kötelezettségüket nem hangolták össze a kortárssegítő 
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csoporttal, hanem ezek miatt távol maradtak a csoporttól. Ez 
demoralizálta a roma fiatalokat. A „szerződésben” hűséget 
ígértek a csoporthoz, egymáshoz. A szalasi fiataloknak egy 
olyan életút fontos állomását és követelményeit kellett volna 
megérteni – a felsőoktatás teljesítését -, ami nagyon távoli a 
roma fiatalok lehetőségeitől, és nem is nagyon láttak még 
mintát erre. A hallgatók érvényesnek ítélték meg ezt az indokot 
a foglalkozás kihagyására, a szalasi fiatalok pedig 
igazságtalannak gondolták ezt. A társadalmi távolság 
leküzdhetetlennek tűnt a kölcsönös megértés síkján. 
 
Tőkésíthetőek-e a kapcsolatok? 
 
A hallgatók kifinomultabb feladatmegoldásai, kommunikációja 
egyszerre volt motiváció és tanulási lehetőség, egyben 
elérhetetlennek tűnő mérce is. Másrészt a hallgatók jelenléte, a 
velük való együttműködés olyan kötő anyag lett számukra, ami 
hétről hétre behozta őket a foglalkozásokra. A külső 
kapcsolatok lehetőségét, az elismerésnek és a fontosságuk 
megélésének a lehetőségét jelentette számukra. A 
foglalkozások alatt igyekeztek bizonyítani – ahogyan korábban 
meg is fogalmazták – hogy lehet velük együttműködni. Vagyis 
igyekeztek a ki nem mondott elvárásoknak megfelelni, hogy a 
hallgatók elfogadják őket. Ezzel gyakorlatilag begyakoroltak 
egy olyan kapcsolati mintát, ami a Szalában teljesen 
érvénytelen, de ami segítheti a többségi csoportokkal való 
viszonyukat. A félév végére megbízhatóbban vállaltak szerepet 
a közös munkában, bátrabban szólaltak meg, vállalták a 
véleményüket, és tartósabban figyeltek, vettek részt a 
feladatok megoldásában.  

A hallgatók kíváncsiak lettek, hogy más szemlélettel, más 
pedagógiai hozzáállással lehet-e eredményesebb a két csoport 
kapcsolata. Ezért néhányan vállalták, hogy megterveznek, 
megtartanak foglalkozásokat, amire szakmai visszajelzést is 
kaptak. A munkaerőpiaci beválásukat tudták erősíteni ezzel.  
 
Mit tanultunk? 
 
A program célja az volt, hogy a társadalmi csoportok egy 
kölcsönösségi alapon nyugvó kapcsolatba kerüljenek 
egymással, a közös munka, közös célok révén. A kölcsönösség, 
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az egyenrangú kapcsolat, az egymás megértése nem teljesült. 
Ettől függetlenül hasznos volt minden résztvevőnek.  

A hallgatók megértették, hogy a roma fiatalok ritkán kapnak 
olyan visszajelzést a környezetükből, hogy a véleményük 
számít, fontos, ezért nincsenek hozzászokva, hogy azt 
szabadon elmondják. A csoportmunka során a feladatok iskolai 
szituációt idézhettek meg, ráadásul a hallgatókat okosabbnak 
gondolták maguknál, illetve magukat inkompetensnek a 
helyzetben. Az iskolában általában kudarcokat élnek meg, ezért 
a teljesítmény helyzetekben leblokkolnak, és a megszokott 
stratégiáikkal élnek – ezek zavaróak a „jól szocializált” 
kortársak között. Azt is felismerték, hogy a feladatok teljesítése 
során valójában kevéssé ismerték meg egymást. Ez aztán 
megőrizte a távolságot is köztük. A hallgatók érdeklődése és 
motiváltsága azonban megmaradt a program végéig, és többen 
arra jutottak, hogy szívesen dolgoznának hátrányos helyzetű 
csoportokkal, és úgy érezték, hogy az egy év után már 
ügyesebbek lennének ebben. Az is kimondódott, hogy nagyobb 
felelősséget éreznek abban, hogy a roma kisebbséget 
befogadja a társadalom. Vagyis noha kölcsönösségen alapuló 
kapcsolatok nem születtek, a szakmai szerepükben 
megerősödtek. 

A szalasi fiatalok megismerkedtek a lehetőséggel, hogy 
élményt nyerjenek önmagukról, együttműködjenek a 
többiekkel, megismerjenek hallgatókat, megismerjék a 
csoportban működés előnyeit.  Nyeresége volt még, hogy 
rendszeres, sikerélményt is adó, és célokat jelentő 
tevékenységekben volt részük. Megélhették a kiválasztottság 
érzését. 

 
Dilemmák, összegzés 
 
A kortárssegítő csoport egymástól sok értelemben nagy 
távolságra lévő fiatalokból állt össze. Egymás életvilága teljesen 
ismeretlen volt számukra. Egy mesterségesen megteremtett 
találkozási ponton úgy nézhettek egymásra, mintha ugyan 
olyanok lennének, csak egyik félénkebb, szemtelenebb, 
nyitottabb, a másik okosabb, szabálykövetőbb. Valójában 
azonban teljesen más tapasztalatokkal a hátuk mögött, más 
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jövőképpel, a hétköznapok eltérő terheivel ültek ott. Ezek a 
különbségek azonban nem mutatták meg magukat.  

A hallgatókkal a projekt alatt elmentünk a Szalába, hogy 
lássák az ott élők életkörülményeit, és a szalasi fiatalokkal 
voltunk az egyetem épületében és találkoztak erre nyitott 
oktatókkal is. A látogatás egy bekukucskálási lehetőség egy 
másik világba, de nem kapu. Benyomásokat lehet szerezni, 
amelyek persze sokat jelentenek, de egymás életvilága 
továbbra is csak elmélet maradt. 

Az integráció erősítését célzó közösségi szintű program a 
vártnak megfelelően nem nyitott utat a társadalmi mobilitásra. 
Azonban lehetőséget teremtett az eltérő kapcsolati viszonyok 
megértésére, ezzel arra, hogy a részvevők egymás közegében 
képesek legyenek az érvényes interakciókra. A Szalában élők 
begyakorolhatták a többségi csoport számára elfogadható 
viselkedési mintákat, ami sikeresebbé teheti őket az iskolában, 
vagy a munkaerőpiacon. 

A személyes kapcsolatok alakulását a kortárssegítő csoport 
tagjai között nehezítette, hogy a hallgatók környezete nem 
fogadta el a romákkal való együttműködést. Sokak családja 
ellenezte ezt az önkéntes tevékenységet, illetve a 
hallgatótársak részéről is negatív hozzáállást tapasztaltak. A 
környezet változása nélkül a kapcsolat minősége sem tud 
változni. A hallgatók környezte nem volt részese a tanulási 
folyamatnak. 

A személyes célok megvalósultak a projekt ideje alatt. A 
hallgatók ismereteket szereztek a mélyszegény, roma 
csoportokról, a roma fiatalok pedig kapcsolatokat a 
hallgatókkal, új viselkedési mintákat, és ezek által jobb pozíciót 
a saját közösségükben. 

A kapcsolati háló alakulását tágabban értelmezve, maga a 
projekt – ami a megvalósító civil szervezettel való kapcsolat 
tulajdonképpen – lehetővé tette az erőforrások mobilizálását a 
Szalában élő fiatalok érdekében. Oda vitte a hallgatókat, 
bemutatkozhattak a város polgárai előtt, részt vehettek a Roma 
Oktatási Alap „A tudás hatalom” című pályázatában. 
Pályamunkájuk elismerését Budapesten vehették át, amiről írt 
az egri sajtó. A projekt révén a városi civil közélet részei lettek.  

A program elősegítette a résztvevők identitásának erősítését, 
hiszen a Szalában élő fiatalok egy roma közösség tagjaiként 
mutatkoztak be a városi programokon és ebben a 
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minőségükben kaptak elismeréseket. A hallgatók pedig 
lehetőséget kaptak szakmai identitásuk, felelősségük 
átgondolására. 

A kortárssegítő csoport lezárást követően egy Ifjúsági klubot 
hoztunk létre, amely a megkezdett munka folytatása. A 
Szalában élő fiatalok maguk folytatják a megtervezett 
programok megvalósítását, és használják a megszerzett 
tudásokat. 
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