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HODI SANDOR:

A tarsaskapcsolatokalakulasa
tobbnernzetisegukornyezetben

A szemelyeskapcsolatok

Az egyenszocialiskapcsolatairevenkerOIkap-
csolatbamasokkal.Ezekneka kapcsolatoknakkett6s
funkci6jukvan.Tarsaskapcsolatainkjelentikazt a kol-
dokzsin6rt,amelyrevena tarsadalomverkeringesehez
kapcsol6dunk,ugyanakkorszervesreszetkepezikan-
nak a tarsadalmihal6zatnak,amelyszemelyesviszo-
nyainkatmasszocialisegysegekkelosszekapcsolja.

Az embernektarsas kapcsolatainkivOIvannak
maskotelekeiis, amelyeka tarsadalomhoz,illetvean-
nak kOlonboz6alakzataihozkapcsoljak:etnikaikozos-
seg, vallas, szervezetitagsag,partallas,lak6helyies
munkahelyikapcsolatoksib. EIs6sorbanazonbana
kozvetlenszemelyeskapcsolatokjelentikazt a szocia-
lis viszonyt,amely - ellentetbenmas tarsadalmikap-
csolatainkkal- a kolcsonossegen(kolcsonosbanasm6-
don,kotelezettsegeken,elvarasokon)nyugszik.Ennel-
fogvaa szemelyeskapcsolatokazegyenrenezvebizo-
nyos kotelezettsegekkeljarnak, amelyekmeghataroz-
zak,hogyegyesszituaci6kbanmia helyesmagatartas,
vagy legalabbismia veleszembenielvaras.

Termeszetesenmastarsadalmikapcsolatokatis
kOlonfeleelvarasokes el6irasokszabalyoznak,min-
denfelehelyzetrees szerepviszonyravonatkozvavan-
nak kotelezettsegek,ezekkel a szerephelyzetekkel
azonban- megha elegetis teszernekotelezettsegek-
nek - nemfeltetlenOIazonosulaz ember.A szemelyte-
len kapcsolatokbanaz egymassalszembenieljarasok
nema kOlcsonossegelvennyugszanak,hanema sza-
balyokon,torvenyeken,vegs6sorona tarsadalmiera-
viszonyokon.A kolcsonosismertseggelszemben.a
szemelytelen(anonim)viszonyokaffelekicovekeltrela-
ci6k,amelyekmegszabjak,hogyadotthelyzetbenho-
gyanfogja ket - egymasszamaraismeretlen - egyen
kezelniegymast.Az anonimerintkezesekb61hianyzika
viszonyossag,a kolcsonosidentifikal6dases tarsadal-
mi elismeres,ezert az erintkezeslefolyasaegy sor
meglepetestes kellemetlensegettartogathatmindket
fel szamara.(Felreertesne essek:a szemelyikapcso-
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latoksemkonfliktusmentesek,ezeksemjelentenekfel-
tetlenOIegyenranguviszonyta kapcsolatbanall6 felek
kozott.A szemelyeskapcsolatazonban- ellentetben
az anonimviszonyokkal- bizonyosertelembenvalami-
Iyen"alku"targya,amelytenylegesvagyhallgat61agos
megegyezesenalapszik.Adott esetben az egyik fel
alarendelt helyzetbenlehet a masikkal szemben,a
kapcsolatfenntartasaazonbanigy is megeriszamara.)

A tavolsagtartases az intimitas hianya miatt
konnyebbenutattalalnakmaguknaka tarsadalmistruk-
tUratterhel6feszOltsegekes indulatok,amelyekaltala-
bana bOnbakokon,legtobbszora hatranyos,kiszolgal-
tatott helyzetbenlev6csoportokoncsattannak.A politi-
kai es gazdasagikorOlmenyekt61fOgg6enaz anonim
kapcsolatokolykorannyi ellensegesindulattaltelit6d-
nek, hogy a kOlonboz6tarsadalmistruktUrakkozotti
erintkezesnemcsakrobbanassalfenyeget,hanemoly-
kor verg6zosamokfutassalvegz6dik.Gondoljunkpel-
daul az egykoriJugoszlaviaszethullasaraes az azzal
kapcsolatosesemenyekre.

TisztabankelllennOnkvele,hogyaz "agresszor"
es a magat "alarendelthelyzetben"erz6csoportkozot-
ti konfliktusmindigvalamilyenpolitikaidontes kovet-
kezmenyekenteszkalal6dik,es a tarsadalmilaggene-
rail feszOltsegis kOlonboz6szerepekbenbit format.
Ezek a szerepeknem csak az anonimkapcsolatokat
mergezikmeg, de befolyassallehetneka szemelyes
kapcsolatok alakulasara, azok fennmaradasara is.
Megis,azt kellmondanunk,hogya szemelyeskapcso-
latok (hazastarsak,testverek,rokonok,baratok,kolle-
gak, szomszedok,munkatarsakstb.)jelent6smertek-
benellenallhatnaka kOls6befolyasnak.Lassitjaka po-
litikaiszeljarasokbefolyasat,amelyekneha"Iecsenge-
nek" miel6tt meg a szemelyeskapcsolatokjelleget
meghataroz6uralkod6szaballyavalhatnanak.

BennOnketa tarsaskapcsolatokkerdeseill els6-
sorban interetnikaivonatkozasbanerdekel. Mit61valt

az egykori politikai identitaskeret("jugoszlavokva-
gyunk")tobbertelmOveeselfogadhatatlannakOlonbozo
nemzetekes nemzetikisebbsegekszamara?J61tud-
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juk, hogyezaz identitaskeretsokaigeredmenyesbefo-
Iyastgyakoroltaz emberektudatara,de meg maguk-
naka szemelyeskapcsolatoknakaz alakulasarais. A
vegyes hazassagbanel6k peldaulkompromisszumos
megoldaskentgyakranfolyamodtaka jugoszlavidenti-
tas vallalasahoz.

A szerbek reszer61 megnyilvanul6 politikai
presszi6ellenere,vagyeppenezert,egyid6 utana ku-
lonboz6nepekaz etnikaikapcsolatokatkUlonboz6kep-
pen kezdtekertekelni.Migegyesek- f6kenta szerbek
- toretlenulazt hajtogattak,hogy a kUlonboz6etnikai
kozossegekJugoszlaviaban"nagyon kozel vannak"
egymashoz,ugysz61vantestveriszeretetbenelnek,es
nem viselnekel, ha el kellenevalniukegymast61,ma-
gukat hatranyoshelyzetbenerz6 etnikai k6zossegek
kezdtekugyerezni,hogyaz ill el6 nepek"tavolvannak
egymast61","rosszviszonybanvannak"egymassal,ter-
het jelentenekegymasszamara.

Mi tortenhetett?A gazdasagies politikaiviszo-
nyok romlasakovetkeztebenaz anonim kapcsolatok
szintjena "viszonyok"fogalmatobbertelmOvevalt, es
t6bb ertelmOma is. Az egymashoznevtelenillviszo-
nyul6 etnikai k6zossegektagjai nem tudjak elfogadni
masetnikaikoz6ssegekertekeleset,azetnikaikapcso-
latok olyan felteteleit, amelyek alapjan masok az
egyuttelestrendezniszeretnek.Mindegyiketnikumle-
horgonyzotta magaertelmezesenel,ami meggatolta
6ket abban,hogyjobb es bens6segesebbviszonyba
keruljenekegymassal.

A hangsulyill a nevtelenviszonyokonvan, hi-
szen- erdekesm6don-, a szemelyikapcsolatokszint-
jen sz6 sinGserr61a tobbertelmOsegr61.Az etnikaijel-
leg a k6zvetlentarsaskapcsolatokbanritkanszolgaltat
okot felreertesre.Meg akkor sem mindig,ha a sze-
melytelentarsadalmikapcsolatokszintjena konftiktu-
sok kezelhetetlennevalnak.

Mi lehet ennek a dolognaka magyarazata?A
magyarazata szemelyeses nevtelenkapcsolatoktar-
sadalomlelektanikulonbsegebenrejlik. Utaltunk ra,
hogy a szemelyeskapcsolatoka k61cs6n6ssegelven
alapszanak,az anonimtarsadalmikapcsolatokviszont
nemoA nevtelenkapcsolatokszintjengyakranel6ad6-

dik, hogyaz egyikfel nagyobb"vadaszterilletre"tart
igenyt,tObbjogotvindikalmaganak,mintamithajlan-
d6 engedelyeznimasoknak.Ezvolta helyzet Jugo-
szlaviabanis a nemzetijogokvonatkozasaban,es le-
nyegebenveveez a helyzetma is. A szerbpolitika
olyanmozgasterre,jogokra,territ6riumratart igenyt,
amiteszebesemallengedelyeznimasetnikumoknak.
Er6sebbnekerezvenmagatarrasemmutatottkeszse-
get,hogyodafigyeljenmasetnikumokjogserelmeirees
elvarasaira.

lIyennagyfokuonzeseselvakultsaga szeme-
Iyeskapcsolatokszinijenelkepzelhetetlen.Az "isme-
r6sseg",a szemelyeskapcsolatlegfontosabbosszete-
v6jeugyanisa bizalomesa kOlcsonosseg,amikizarja
egymas"vadaszteruleteinek"a megserteset.Az"isme-
r6sseg"tovabbielemea szolidaritases egyiitterzes,
vagyisazarravonatkoz6hallgat61agosmegallapodas,
hogymikentkezelikazegymassalkapcsolatbanall6ka
masikfel erdekeit,erdekl6deset,milyenmertekbenfo-
Iyamodhathozzaa masikfel tamogatasert.Ezaz,ami
a nevtelenviszonyokb61,voltakeppena tarsadalomb61
hianyzik,s ami- ugytOnik-,hogyaszemelyeskapcso-
latokszintjena poklokellenereismukodik.

Vizsgal6dasunk,melyettobbnemzetisegukor-
nyezetbenvegeztOnk,meger6sitiezt a tarsadalomle-
lektanifelismerest.

Interetnikuskapcsolatok

Az egyikkerdesunkigy hangzott:"Rokonsaga
es szemelyesismeroseikorebenvannak-emasnem-
zetisegDek?A tablazatmegfelelohelyeretegyenx-et!
TobbjelOlesis lehetseges."

Azerdekeltbennunket,hogyakUlonboz6etniku-
mok tagjai a tarsas kapcsolatokvonatkozasaban
mennyirekepezneknyitottvagyzartnemzetikozosse-
get?Szemelyikapcsolataikrevenhanymasnemzeti-
segOszemellyelkerUlnekviszonyba?Hogyanes mi-
kent alakula tarsadalomhal6zatat6bbnemzetisegu
kornyezetben?Van-ekulonbsege terenmagyarokes
szerbekk6z6tt?1

1A nemek,eletkor,iskolaivegzettsegsib.szempontjab61reprezentativminta624f6b61alII,ebb61323magyar,3 roman,228szerb,2
szlovak,51raffia,17egyeb(horvat,jugoszlav,muzulman,nemetstb.)nemzetiseguszemelyvolt.Eredetielkepzeleseimszerinta mintat
nagyobbraterveztem,a vizsgalatbat6bbtelepUlestes nagyobbszamuember!szerettemvolnabevonni,sajnosehheznemsikeriilta
szuksegestamogatastmegszereznem.Azemberaddignyujt6zkodhat,ameddigatakar6jaer.Bekelletternemazzal,amiresajater5for-
rasaimb61esazAranyJanosK6zalapitvanytamogatasab61tellett.
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Rokonsaga es szemelyes ismerosei koreben
vannak-e mas nemzetiseguek?

A magyarokvalaszai

N=323

roman
szerb
szlovak
raffia
egyeb

rokon
17

153
7
6

35

barat munkatars
16 10

199 157
15 13
9 3

27 15

szomszed ismeros
12 41

184 245
8 45

24 83
12 34

A megkerdezettek valaszaib61 itelve a szemelyi
kapcsolatok szinljen megnyilvanul6tarsadalmi integra-
ci6 olyan nagy mertekGa magyarok reszerol, hogy az
alaptalanna teszmindenfeletalalgatastes vadaskodast
a magyarok alllt61agos"elkOlonOleserol".Az effelegyG-
loletszitast szolgal6allltasoknak pontosan az ellenkezo-
je az igaz. Az alapveto szocialis kotottsegek vonatkoza-
saban a magyarok sokoldalu kapcsolatokat apolnak a
szerbekkel, nyitottakvelOkszemben, es tarsas kapcso-
lataik reven olyan bizalmirendszerben elnek velOk,ami
a politikareszerol megkerdojelezhetetlen.

A felmeresben reszt vevo magyarok mintegy fe-
lenek, 47szazalekanakvan szerb rokona,62 szazale-
kanak szerb baralja, 49 szazalekanak szerb munkatar-
sa, 57 szazalekanak szerb szomszedja es 76 szazale-
kanak van szerb ismerose.

A politikaielet torteneseinek tLikrebenmeglepo-
nek tGnikez a nyitottsages bizaloma szerbekkel szem-
ben.Talanmeg meglepobb,hogya masfelevszazada
tudatosangerjesztettmagyarellenespolitikaellenerea
tarsas kapcsolatokszintjen a szerbeksemmivelsem
kOlonbozneka magyarokt61.Rokonsaguk,baratikorOk,
munkatarsaik,szomszedaikes ismeroseik k6reben
csaknemugyanolyanaranybanszerepelnekmagyarok,
mintforditva,a magyaroktarsaskapcsolataibana szer-
bek. A tarsas kapcsolatokszintjen mintha maskent
(maselvekalapjan)szervezodneaz elet, mintpolitikai
teren.Am nemart hangsulyoznunk,hogya vizsgalatot
vegyesetnikaik6myezetbenvegeztLik.

Rokonsagaes szemelyesismerosei koreben
vannak-e mas nemzetiseguek?

A szerbekvalaszai

Vegyesetnikaikomyezetben(!)a szerbekhason-
16szamuinteretnikuskapcsolattalrendelkeznek,minta
magyarok.A megkerdezettszerbek34 szazalekanak
van magyarrokona,63 szazalekanakvan magyarba-
ratja, 54 szazalekuknakvan magyarmunkatarsa,64
szazalekanakvan magyarszomszedjaes 70 szazale-
kuknakvanmagyarismerose.

Abra 1

OsszeveljOk a magyarok es a szerbek valaszait
(lasd1. abra),aztlaljuk,hogy- a rokonikapcsolatokat
kiveve- valamennyitarsaskapcsolatformaeseteben
(barat,szomszed,munkatars,ismeros)a szerbekne-
hany szazalekkalmeg "vezetnek"is a magyarokkal
szemben.Ez az elteresazonbannemjelent6s,sokkal
inkabba hason/6sagaz,amiszembeWno.

A magyarokesszerbekegymashozfUz6dotar-
sas kapcsolataimelletterdemesszemUgyrevennunka
masetnikumokhozfUzodotarsaskapcsolataikatis.

Abra 2

Amint a grafikononlathatjuk(2. abra), a magya-
rok es szerbekk6z6tta mas etnikumokkalval6 tarsas

kapcsolataibanszintennagyfokuhasonl6sagmutatko-
zik.A megkerdezettmagyarok20szazalekavalljaall,
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M=228
rokon barat munkatars szomszed Ismeros

magyar 78 143 122 145 159
roman 12 9 13 5 29
szlovak 9 33 13 10 36
raffia 4 27 12 27 60
egyeb 23 37 15 10 28
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hogy a szerbekenkfvul mas nemzetisegOrokonai is
vannak,a szerbeknelez az arany21 szazalek.Hason-
16keppennagyfokumegegyezesmutatkozikaz ismero-
sok vonatkozasabanis. A magyarok62 szazalekanak
az ismeretsegikorebenvannakmasnemzetisegO(hor-
vat, roman,szlovak,nemet,romastb.) szemelyek,a
szerbekkorebenez az arany67 szazalek.Jelentosebb
(10 szazalekos)elteresfigyelhetomega masnemzeti-
segObaratoktekinteteben.Ez a kUlonbseg,aminterrol
a kesobbieksoranmeg sz6 lesz,velhetoena szerbek
"baratkoz6bb"termeszetevel,illetve a baratsagfogal-
manaka tagabbertelmezesevelfuggossze.

Mindenkeppenerdemes lenne megvizsgalnia
tarsaskapcsolatokalakulasatmasetnikumokkoreben
is.Ehhezazonbana mintajelentoskibovitesere-kulon-
bozoetnikumokmegfeleloszamukepviseletere- lenne
szukseg,de mintjeleztem,sajnos,enneka projektum-
nak a megval6sftasahoznemsikerUltpalyazatokutjan
megfelelotamogatastbiztosftani.

A kapcsolatokgyakorisaga

Onmagabanveve az interetnikaikapcsolatok
szamameg nemsok mindenrolarulkodik.A kapcsola-
tok lehetnekformalisak,es kevesbeformalisak.Kime-
rUlhetnekalkalmi talalkozasokban,de szolgalhatjak
egymaskolcsonossegftesetis.Az gemmindegy,hogy
a kontaktusokmilyengyakorisaguak.A rokonok,bara-
tok, ismerosok napi rendszeresseggel talalkoznak,
vagyhavontaegyszer,esetlegennelis ritkabban.

A kapcsolatokgyakorisagaravonatkoz6kerde-
sunkfgyhangzott:"Kapcsolattartasukmilyengyakorisa-
gu? (4)Napirendszeressegge/ta/a/kozunk,(3)hetente
/ega/abbegyszer,(2) havonta/ega/abbegyszer,(1) rit-
kabban,egyebva/asz.A tab/azatmegfe/e/ohe/yerete-
gyenx-etf"

Magyarokmas nemzetisegu szemelyekkel vale
kapcsolattartasanak gyakorisaga

N=323

naponta
hetente
havonta
ritkabban
egyeb valasz

rokon
46
56
54
74

230

ismeros
33
73
71
87

264

barat munkatars szomszed
72 129 99

100 22 84
38 8 13
20 12 38

230 171 234
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Aszerbekmasnemzetiseguszemelyekkelvale)
kapcsolattartasanak gyakorisaga

N=228

naponta
hetente
havonta
ritkabban
egyebvalasz

rokon
33
40
27
25

103

ismeros
44
31
37
69
47

barat munkatars szomszed
85 106 84
61 25 41
14 7 14
10 13 29
58 77 60

Abra 3

Amintazt a 3. abranlathaljuk,a masnemzetise-
gO rokonokkalval6 kapcsolattartasvonatkozasaban
meghokkentohasonl6sagmutatkozika szerbekes a
magyarokviselkedesekozott.A vizsgalatbanresztvev6
szerbek14 szazalekavallottaall, hogy napi rendsze-
resseggeltalalkozikmas nemzetisegO- az esetektul-
nyom6tobbsegebenmagyar- rokonaival.Ugyszinten
14szazalekazoknaka magyaroknaka szama,akik na-
pi rendszeresseggeltalalkoznakszerbesmasnemzeti-
segOrokonaikkal.Teljesmegegyezestmutata "hetente
legalabbegyszer"val6talalkozasokgyakorisagais,ami
a szerbekes a magyarokesetebenegyarant17szaza-
lek.A havontavagyritkabbantortenotalalkozasokgya-
korisagaa magyaroknalvalamelyest(5, iIIetve12 sza-
zalekkal)magasabbviszont,minta szerbeknel.

Abra4
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Nemikeppenm6dosula kepa masnemzetisegO
baratokkalval6 kapcsolattartasgyakorisagatekintete-
ben (Iasd4. abra).A "napi rendszeresseggel"val6 ta-
lalkozasa megkerdezettszerbekkoreben gyakoribb
(37%),minta magyarokeseteben(22%).A kulonbseg
szamottevo(15szazalek),amia szerbeknyitottabbter-
meszeteveles intenzivebbbarati kapcsolattartasaval
magyarazhat6.Ezzelszembena heti talalkozasoksza-
maa magyarokkorebengyakoribb,a kulonbsegazon-
banmindossze4 szazalek.Ugyszintengyakoribba ha-
vi egyszeritalalkozasokszamais, ami a magyaroknal
12,a szerbeknel6szazalek.

Osszessegebenelmondhat6,hogya szerbekes
magyarokmas nemzetisegObarataikkalval6 kapcso-
lattartasanakgyakorisagahosszabbidointervallumban
kiegyenlitodik,heti, de tokent napi bontasbanmas a
helyzet:a szerbekbaratikapcsolattartasaintenzivebb,
minta magyaroke.

Mu nemzetisegii munkatarsakkal val6 kapcsolattartas

gyakorlsaga szerbe~n~1~s magyaroknal , "

'" (%-,

Abra 5

Ugy tlinik (Iasd5. abra,hogya telmeresben
resztvevoszerbekmasnemzetisegumunkatarsaikkal
val6kapcsolattartasais intenzivebb,minta magyaro-
ke,a kUlonbsegazonbankevesbeszamotteva.Aszer-
bek46 szazalekavalljaall, hogynapontatalalkozik
masnemzetisegumunkatarsaival,a magyarokesete-
benez azarany40 szazalek.Azoknaka szama,akik
hetentevagyhavontaegyszertalalkoznakmasnemze-
tisegumunkatarsukkalmindketpopulaci6bancsekely,
amiadolgoktermeszeteneltogvatalantermeszetesis.

Mas nemzertisegii szomszedokkal val6 kapcsolattarta

gyakorisaga szerbeknel es magyaroknal
(%-os_kek)

Abra 6
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A mas nemzetisegOszomszedokkalval6 "napi
rendszeresseggel"tortena talalkozasokgyakorisagat
tekintve(Iasd6. abra)a szerbeknelvalamelyestmaga-
sabberteketkapunk,minta magyaroknal(37, illetve31
szazalek).A "hetentelegalabbegyszeri"talalkozaste-
kintetebentorditotta helyzet:ez a magyarokeseteben
26, a szerbeknel18 szazalek.A havi talalkozasokte-
kintetebennineskulonbseg,igenalacsonyerteketkap-
tunkmindketetnikumreszerol.

Mas nemzetisegii ismerCisokkefval6 kapcsolattarta

gyakorisaga szerbeknel lis magyaroknal
(%-os ..rtekek)

Abra 7

VegUlpedigamia masnemzetiseguismerasok-
kel val6 kapcsolattartasgyakorisagatiIIeti, a "napi
rendszeresseggel"tortenatalalkozasokszamatilletaen
szintena szerbekjarnakelo!.A megkerdezettszerbek
37, a magyarok31 szazalekatalalkoziknapi rendsze-
resseggelismerosevel."Hetentelegalabbegyszer"ta-
lalkozikmasnemzetiseguismeroseivela szerbek18,a
magyarok26 szazaleka.A havontalegalabbegyszeri
talalkozasoktekintetebennines emlitesre melt6 kG-

lonbseg.
Osszessegebenelmondhat6,hogy a szerbek

gyakrabbantalalkoznaknapi rendszeresseggelmas
nemzetisegubaraljukkal,szomszedjaikkal,ismeraseik-
kel,minta magyarok.A magyarokrainkabba heti egy-
szeri talalkozasa jellemza.Az elteresazonbana ket
populaci6kozottnemszamottevo,sokkalinkabbszem-
beotloaz a hasonl6sag,ami a valaszadasihajland6-
sagbanmutatkozikmeg.Figyelemremelt6,hogy nem-
zeti hovatartozasukt61fUggetlenUligensokankiterteka
valaszadaselal. A korrektvalaszoka szerbekes ma-

gyarokkorebenisa megkerdezettekaligtobbmintegy-
harmadarakorlatoz6dik.

Masadatokmagyarazattalszolgalnakerre a ko-
rUlmenyre.A szerbekes magyarokkorebenegyarant
soka maganyos,szegenyestarsaskapesolatokkalren-
delkezaember.Tobbnyireok azok,akikkiterteka kap-
csolataikravonatkoz6valaszadaselal, iIIetvea kerde-
sekreval6 egyenesvalaszadashelyettkUlontelema-
gyarazkodasbakezdtek.
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A tovabbiakbanmegneztOka ferfiakes nok,va-
laminta falusiesvarosijellegOtelepulesenelo szeme-
Iyekkapesolattartasanakgyakorisagatis.

Felmeresieredmenyeinkszerint a nok rokoni
kapesolattartasa- elvarasainknakmegfeleloen- vala-
melyest gyakoribba ferfiakenal,az elteres azonban
nemszamottevo.A nok17,a ferfiak15szazalekatalal-
kozik napi rendszeresseggelrokonaival,22, illetve 17
szazalekahetentelegalabbegyszer,15,iIIetve14sza-
zalekapedighavonta.Egyhosszabb(havi)idointerval-
lumotalapulvevea noknekt6bbminta fele,54 szaza-
lekatalalkozika rokonaival,a ferfiaknalez az arany46
szazalek.Ez a tendenciaa t6bbi tarsaskapesolatfor-

mara(baratok,munkatarsak,szomszedok,ismeros6k)
is jellemzo.

A falusiesvarosijellegOtelepUlesekenelokkap-
esolattartasanakgyakorisagatilletoenszintenelmond-
hatjuk,hogy a k6zvelekedesnekmegfeleloena falusi
lakossagk6rebengyakoribba rokonokkal,baratokkal,
ismeros6kkelval6 kapesolattartas,mint a varosban
eloknel.Az elteresa ket populaei6k6z6ttelsosorbana
napikapesolattartasesetebenszembetOno,(6-10sza-
zalek),mfga heti es havi rendszeresseggelval6 kap-
esolattartasgyakorisagatiIIetoena falun es varosban
elokk6z6ttninesertekelhetokul6nbseg.

A kapcsolatokjellege

Az interetnikuskapcsolatokjellegerevonatkoz6kerdesunkfgyhangzott."Az Onkapcsolattartasaraa mas
nemzetisegOekkelmi a legjellemzobb:(5)egymaskO/es6n6ssegitese,(4)egymasmeglatogatasa,(3)alkalmita-
lalkozasok,elbeszelgetesek,(2) nem t6bb k6sz6noviszonynal,(1) nem tartjuka kapesolatot,egyebvalasz." A
kapottvalaszokalapjanhasonlftsuk6sszea magyarokes a szerbekmagatartasat.

A mas nemzetiseguekkel vale kapcsolatok jellege szerbeknel

N=228

A kapcsolatok jellege
5) egymas kolcsonos segitese
4) egymas meglatogatasa
3) alkalmi talalkozasok, elbeszelgetesek
2) nem tobb koszono viszonynal
1) nem tartjuk a kapcsolatot
egyeb valasz

rokon
68
35
17
1
6

101

barat
82
51
36
0
1

58

mtars szomszed
47 49
20 24
62 58
13 27
3 6

83 64

ismeros
11
15
72
55
21
54
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Amasnemzetiseguekkelvale kapcsolatok jellegemagyaroknal

N=323
A kapcsolatok jellege rokon barat mtars szomszed Ismeros
5) egymas kolcsonos segitese 90 95 70 70 24
4) egymas meglatogatasa 66 66 23 24 19
3)alkalmitalalkozasok,elbeszelgetesek 45 65 51 78 111
2) nem tobb koszono viszonynal 3 4 11 42 88
1) nem tartjuk a kapcsolatot 12 1 10 9 23
egyeb valasz 107 92 158 100 58
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Felmeresieredmenyeinkszerint a rokoni kap-
esolatokjelleget illet6en nineslenyegeselteres a ket
populcki6k6z6tt(Iasd8. abra)."Egymask61es6n6sse-
gftese"gyakorlatilagugyanolyanaranybanfordulel6a
magyaroknal(28szazalek),minta szerbeknel(30sza-
zalek).Nemik0l6nbsegtapasztalhat6"egymasmegla-
togatasa",illetve"az alkalmitalalkozasok,elbeszelge-
tesek"vonatkozasaban.Erdekesm6dona magyarok
gyakrabbanlatogaljakmegszerbrokonaikat,mintazok
6ket,az elteresazonbannemszamottev6,mind6ssze
5 szazalek.Ugyanugy"az alkalmitalalkozasok,elbe-
szelgetesek"is nagyobbhangsullyalszerepelneka ma-
gyaroknal,mint a szerbeknel.A leglenyegesebbkO-
16nbsega ket populaei6k6z6ttabban nyilvanulmeg,
hogya megkerdezettszerbekk6z01kevesebbenvala-
szoltakerre a kerdesre,mint a magyarok.Az elteres
elegjelent6s,10szazalek.

lemz6bb,a magyaroknalez az arany29 szazalek.
Egyebmutat6kvonatkozasbannagyfokuhasonl6sag
tapasztalhat6a ketpopulaci6k6z6tt.

A masnemzetisegOmunkatarsakkalval6kap-
esolatokjellegetillet6ennineslenyegeselteresa ma-
gyarokesszerbekk6z6tt(Iasd10.abra).Azegyesker-
desekreadottvalaszokhasonl6keppenoszlanakmeg
mindketpopulaci6ban,azzala kOl6nbseggel,hogya
magyaroknakesaknemafele(49szazaleka)nemvala-
szolterreakerdesre,mfgaszerbeknele nemvalaszo-
16karanya36szazalek.Emlftesterdemelaza k0l6nb-
segis,hogya szerbekk6reben11szazalekkalt6bben
hivatkoznakaz "alkalmitalalkozasokra,elbeszelgete-
sekre"a masnemzetisegOmunkatarsaikkalval6kap-
esolatukapolasaban.A magyaroka masnemzetisegO
munkatarsaikkalval6kapesolataikatillet6enminthabi-
zonytalanabbakvolnanakaszerbeknel.

Abra 9

A mas nemzetisegubaratokkalval6 kapcsolat-
tarmstiIIet6en(Iasd9.abra)viszontminthaa magyarok
lennenekvalamelyestbizonytalanabbaka szerbeknel.
Amfgugyanisazerrevonatkoz6kerdesrea szerbek26
szazalekaadottkiterovalaszt,a magyarok30 szazale-
kanemvalaszolta kerdesre.A nagyobbfokubizonyta-
lansagrautalaz a k6rulmenyis,hogymiga szerbek36
szazalekavallottaazt, hogya masnemzetisegObarati
kapesolatukra"egymask61es6n6ssegftese"a legjel-

Abra 10
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A masnemzetisegOszomszedokkalval6 kap-
esolatokjellegerevonatkoz6kerdesOnkrekapottvala-
szokalapjan(Iasd11.abra)ugytGnik,a szerbekes
magyarokk6z6ttnineskOl6nbseg,egyforman"j6 es
rossz"szomszedok.Magaraa kerdesrevonatkoz6an
azonbana szerbekes magyaroknem ugyanolyan
aranybanvalaszoltak:a magyarok31, a szerbek18
szazalekanemvalaszoltra, iIIetveadottkiter6valaszt
adott.EztsemertekelhetjOkmaskent,mintamagyarok
bizonytalansagata masnemzetisegOszomszedaikvo-
natkozasaban.AmiviszontamasnemzetisegOismer6-
s6kkelval6kapesolatokjellegetiIIeti(Iasd12.abra)e
terenninesemlitesremelt6kOl6nbsegmagyarokes
szerbekk6z6tt.

Hamegpr6baljuk6sszegeznia masnemzetise-
gOszemelyekkelval6kapesolatokjellegerevonatkoz6
valaszokat,talanazt lehetnemondanunk,hogya ma-
gyarokvalamelyestbizonytalanabbaka masnemzeti-
segOszemelyekkelval6kapesolataikban,minta szer-
bek.Eza bizonytalansag- a mintaetnikai6sszetetele-
b61ad6d6an- tulajdonkeppena szerbekkelkapesola-
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A rruis nemzetisegulsmerosokkelvalo kapcsolatc
jellege magyaroknal esSZl!l'beknt!1

(%-05 ertekek)
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los, amelynekmagyarazatataz elmultevtizeddramai
torteneseibenkellkeresnOnk.A nacionalizmusgerjesz-
lege es a negy etnikai haborukovetkezmenyekenta
szerbektarsadalmimegftelesemegvaltozott,azetnikai
kapcsolatokjelentoskart szenvedtek.Az, ami a ma-
gyarokesetebenbizonytalansagkentvanjelen,maset-
nikumokeseteben(szlovenek,horvatok,muzulmanok,
albanok)velhetoendramaitorestjelent,errevonatkozo
kutatasokrolazonbanez idotajt nincstudomasunk.

Osszessegebenes egeszebenazonban,es ezt
ismeteltenhangsulyozniszeretnenk,az interetnikus
kapcso/atok vonatkozasabannagyfoku hason/6sag
mutatkozikszerbekes magyarokkozott,az egyesker-
desekreadottvalaszokmegegyezeseaz amifigyelem-
re meltoes szembetUno.Az egyes kerdesekreadott
valaszokbolaz derOlki, hogya magyarokes szerbek
szemelyi kapcsolataikban hasonloan viszonyulnak
egymashozlett legyen szo rokonsagrol,baratsagrol,
szomszedsagrol,munkatarsakrolvagy ismerosokrol.
Az a szembenallases ellensegeskedes,amit a media
es a napipolitikamegjelenft,a szemelyikapcsolatokra
nemjellemzo,iIIetvealig erz~kelheto.

A tarsaskapcsolatokstrategiaijelentosege

A tarsadalmiegyOttelesszempontjaboligenfon-
tos korOlmenynekszamft,hogya korabbanegymas
szamaraismeretlenszemelyekhogyanes mikentke-

rOlnekegymassalkapcsolatba,enneknyomanmilyen
jellegOkotelekekjonnekletre,a kapcsolatbanresztve-
vok milyen kotelezettsegetvallalnak"egymaskezele-
sere" vonatkozoan.A szemelyikapcsolatok,az inter-
perszonaliskotelekekaz etnikailaghomogenkozosse-
gen belOIis nagyfontossaguak,tobbnyelvOkornyezet-
benazonban,aholrendszerintkOlonbozokulturaktalal-
koznakegymassal,ezekneka kapcsolatoknak,katele-
kekneknem csak hogynagyfontossaguk,hanemkO-
lonlegesstrategiaijelentosegOkvan.

A szemelyikapcsolatokattolvalnakstrategiaije-
lentosegOve,hogyfratlantorvenyekkel,bizalmimegal-
lapodasokkalszabalyozzakaz emberek egymashoz
valoviszonyat,kotelezovetevebizonyosertekek,teve-
kenysegek,idobeosztasstb. kolcsonosvallalasat.En-
nekkoszonhetoenaz interetnikuskapcsolatokgyakori-
saganak es jellegenek fOggvenyebennovekszik az
adott kozossegintegraciojaes teherbfro kepessege.
Ott, ahol az interetnikuskapcsolatokritkak,ahol nem
all rendelkezesrea masiketnikaikozossegrevonatko-
loan szemelyestapasztalat,megfelelotudas,az erte-
kekreesviselkedesrevonatkozokolcsonosmegallapo-
das,a kOlanbazohatalmierdekcsoportokaltalge~esz-
tett indulatoknakgyakorlatilagsemmigemslab hatart,
ezertkonfliktusokesetenaz esemenyekmenetekisza-
mfthatatlan.Ami termeszetesenfordftvais igaz:a sze-
melyi kapcsolatokcsokkentikaz etnikai kozossegek
kalcsonosegymasbaOtkozeseneka veszelyet,iIIetve
konfliktusesetenvarhatoanolyan mederbeterelik az
esemenyeket,amelynekkezeleserevonatkozoanvan-
nak ervenyes es kolcsonosenelfogadott szabalyok,
eszkozok,ritualek.

Az interetnikaikapcsolatokgyakorisagaraes jel-
legerevonatkozofelmeresieredmenyeinkmegerositik
a szociologiaies tarsadalomlelektanifelismereseket,s
remenyeinkszerinthozzajarulhatnaka tobbnyelvCikul-
turaliskarnyezetbenelo emberektarsaskapcsolatfor-
mairas szocialisjellemvonasairavonatkozoismeretek
gazdagftasahoz.

.ReszletazAranyJanosK6zalapitvanytamogatasavalkeszultkomplexkutatasianyagb61,amelya nemzeti6nismeret,a helyiiden-
titas,a terGletik6t5desesazetnikumokk6z6ttikapcsolatokvizsgalatavalfoglalkozik.
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