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HODI SANDOR:

A tarsaskapcsolatok
alakulasa
tobbnernzetisegu
kornyezetben
A szemelyeskapcsolatok
Az egyenszocialiskapcsolatairevenkerOIkapcsolatbamasokkal.Ezekneka kapcsolatoknakkett6s
funkci6jukvan. Tarsaskapcsolatainkjelentikazt a koldokzsin6rt,amelyrevena tarsadalomverkeringesehez
kapcsol6dunk,ugyanakkorszervesreszetkepezikannak a tarsadalmihal6zatnak,amelyszemelyesviszonyainkatmasszocialisegysegekkelosszekapcsolja.
Az embernektarsas kapcsolatainkivOIvannak
mas kotelekeiis, amelyeka tarsadalomhoz,illetveannak kOlonboz6alakzataihozkapcsoljak:etnikaikozosseg, vallas, szervezetitagsag, partallas,lak6helyies
munkahelyikapcsolatoksib. EIs6sorbanazonban a
kozvetlenszemelyeskapcsolatokjelentikazt a szocialis viszonyt,amely - ellentetbenmas tarsadalmikapcsolatainkkal- a kolcsonossegen(kolcsonosbanasm6don, kotelezettsegeken,
elvarasokon)nyugszik.Ennelfogvaa szemelyeskapcsolatokaz egyenrenezvebizonyos kotelezettsegekkel
jarnak, amelyekmeghatarozzak,hogyegyesszituaci6kbanmi a helyesmagatartas,
vagy legalabbismi a veleszembenielvaras.
Termeszetesenmastarsadalmikapcsolatokatis
kOlonfeleelvarasokes el6irasok szabalyoznak,mindenfelehelyzetrees szerepviszonyravonatkozvavannak kotelezettsegek,ezekkel a szerephelyzetekkel
azonban- meg ha elegetis teszernekotelezettsegeknek - nemfeltetlenOIazonosulaz ember.A szemelytelen kapcsolatokbanaz egymassalszembenieljarasok
nema kOlcsonosseg
elvennyugszanak,hanema szabalyokon,torvenyeken,vegs6sorona tarsadalmieraviszonyokon.A kolcsonosismertseggelszemben.a
szemelytelen(anonim)viszonyokaffelekicovekeltrelaci6k, amelyekmegszabjak,hogy adott helyzetbenhogyan fogja ket - egymasszamaraismeretlen - egyen
kezelniegymast.Az anonimerintkezesekb61
hianyzika
viszonyossag,a kolcsonosidentifikal6dases tarsadalmi elismeres,ezert az erintkezeslefolyasa egy sor
meglepetestes kellemetlensegettartogathatmindket
fel szamara.(Felreertesne essek:a szemelyikapcso-
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latoksemkonfliktusmentesek,
ezeksemjelentenekfeltetlenOIegyenranguviszonyta kapcsolatbanall6 felek
kozott. A szemelyeskapcsolatazonban- ellentetben
az anonimviszonyokkal- bizonyosertelembenvalamiIyen"alku"targya,amelytenylegesvagy hallgat61agos
megegyezesenalapszik.Adott esetben az egyik fel
alarendelt helyzetbenlehet a masikkal szemben, a
kapcsolatfenntartasaazonbanigy is megeriszamara.)
A tavolsagtartases az intimitas hianya miatt
konnyebbenutattalalnakmaguknaka tarsadalmistruktUratterhel6feszOltsegekes indulatok,amelyekaltalaban a bOnbakokon,
legtobbszora hatranyos,kiszolgaltatott helyzetbenlev6csoportokoncsattannak.A politikai es gazdasagikorOlmenyekt61
fOgg6en az anonim
kapcsolatokolykor annyi ellensegesindulattaltelit6dnek, hogy a kOlonboz6tarsadalmistruktUrakkozotti
erintkezesnemcsakrobbanassalfenyeget,hanemolykor verg6zosamokfutassalvegz6dik.Gondoljunkpeldaul az egykoriJugoszlaviaszethullasaraes az azzal
kapcsolatosesemenyekre.
TisztabankelllennOnkvele,hogyaz "agresszor"
es a magat "alarendelthelyzetben"erz6csoportkozotti konfliktusmindig valamilyenpolitikai dontes kovetkezmenyekenteszkalal6dik,es a tarsadalmilaggenerail feszOltsegis kOlonboz6szerepekbenbit format.
Ezek a szerepeknem csak az anonimkapcsolatokat
mergezikmeg, de befolyassallehetneka szemelyes
kapcsolatok alakulasara, azok fennmaradasara is.
Megis,azt kell mondanunk,hogya szemelyeskapcsolatok (hazastarsak,testverek,rokonok,baratok,kollegak, szomszedok,munkatarsakstb.)jelent6s mertekben ellenallhatnaka kOls6befolyasnak.Lassitjaka politikaiszeljarasokbefolyasat,amelyekneha"Iecsengenek" miel6tt meg a szemelyes kapcsolatokjelleget
meghataroz6uralkod6szaballyavalhatnanak.
BennOnketa tarsaskapcsolatokkerdeseill els6sorban interetnikaivonatkozasbanerdekel. Mit61valt
az egykori politikai identitaskeret("jugoszlavokvagyunk")tobbertelmOve
es elfogadhatatlanna
kOlonbozo
nemzetekes nemzetikisebbsegekszamara?J61tud-
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juk, hogyez az identitaskeretsokaigeredmenyesbefoIyast gyakoroltaz emberektudatara,de meg maguknaka szemelyeskapcsolatoknakaz alakulasarais. A
vegyes hazassagbanel6k peldaulkompromisszumos
megoldaskentgyakranfolyamodtaka jugoszlavidentitas vallalasahoz.
A szerbek reszer61 megnyilvanul6 politikai
presszi6ellenere,vagyeppenezert,egyid6 utana kulonboz6nepekaz etnikaikapcsolatokatkUlonboz6keppen kezdtekertekelni.Mig egyesek- f6kenta szerbek
- toretlenulazt hajtogattak,hogy a kUlonboz6etnikai
kozossegekJugoszlaviaban"nagyon kozel vannak"
egymashoz,ugysz61van
testveriszeretetbenelnek,es
nem viselnekel, ha el kellenevalniukegymast61,magukat hatranyoshelyzetbenerz6 etnikai k6zossegek
kezdtekugyerezni,hogyaz ill el6 nepek"tavolvannak
egymast61",
"rosszviszonybanvannak"egymassal,terhetjelentenekegymasszamara.
Mi tortenhetett?A gazdasagies politikaiviszonyok romlasa kovetkeztebenaz anonim kapcsolatok
szintjena "viszonyok"fogalmatobbertelmOvevalt, es
t6bb ertelmOma is. Az egymashoznevtelenillviszonyul6 etnikai k6zossegektagjai nem tudjak elfogadni
masetnikaikoz6ssegekertekeleset,az etnikaikapcsolatok olyan felteteleit, amelyek alapjan masok az
egyuttelestrendezniszeretnek.Mindegyiketnikumlehorgonyzotta maga ertelmezesenel,ami meggatolta
6ket abban, hogy jobb es bens6segesebbviszonyba
keruljenekegymassal.
A hangsulyill a nevtelenviszonyokonvan, hiszen- erdekesm6don-, a szemelyikapcsolatokszintjen sz6 sinGserr61a tobbertelmOsegr61.
Az etnikaijelleg a k6zvetlentarsaskapcsolatokbanritkanszolgaltat
okot felreertesre.Meg akkor sem mindig, ha a szemelytelentarsadalmikapcsolatokszintjena konftiktusok kezelhetetlennevalnak.
Mi lehet ennek a dolognaka magyarazata?A
magyarazata szemelyeses nevtelenkapcsolatoktarsadalomlelektanikulonbsegebenrejlik. Utaltunk ra,
hogy a szemelyeskapcsolatoka k61cs6n6sseg
elven
alapszanak,az anonimtarsadalmikapcsolatokviszont
nemoA nevtelenkapcsolatokszintjengyakranel6ad6-
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dik, hogyaz egyikfel nagyobb"vadaszterilletre"
tart
igenyt,tObbjogot vindikalmaganak,
mintamithajland6 engedelyezni
masoknak.Ez volt a helyzet Jugoszlaviabanis a nemzetijogokvonatkozasaban,
es lenyegebenveveez a helyzetma is. A szerbpolitika
olyanmozgasterre,
jogokra,territ6riumratart igenyt,
amiteszebesemall engedelyezni
masetnikumoknak.
Er6sebbnek
erezvenmagatarrasemmutatottkeszseget,hogyodafigyeljen
masetnikumok
jogserelmeire
es
elvarasaira.
lIyennagyfokuonzeses elvakultsag
a szemeIyeskapcsolatok
szinijenelkepzelhetetlen.
Az "ismer6sseg",a szemelyeskapcsolatlegfontosabb
osszetev6jeugyanisa bizalomesa kOlcsonosseg,
amikizarja
egymas"vadaszteruleteinek"
a megserteset.
Az "ismer6sseg"tovabbielemea szolidaritases egyiitterzes,
vagyisaz arravonatkoz6hallgat61agos
megallapodas,
hogymikentkezelikazegymassal
kapcsolatban
all6ka
masikfel erdekeit,erdekl6deset,
milyenmertekben
foIyamodhat
hozzaa masikfel tamogatasert.
Ezaz,ami
a nevtelenviszonyokb61,
voltakeppen
a tarsadalomb61
hianyzik,s ami- ugytOnik-, hogya szemelyes
kapcsolatokszintjena poklokellenereis mukodik.
Vizsgal6dasunk,
melyettobbnemzetisegu
kornyezetbenvegeztOnk,
meger6sitiezt a tarsadalomlelektanifelismerest.

Interetnikuskapcsolatok
Az egyikkerdesunkigy hangzott:"Rokonsaga
es szemelyesismeroseikorebenvannak-emasnemzetisegDek?
A tablazatmegfelelohelyeretegyenx-et!
TobbjelOlesis lehetseges."
Azerdekeltbennunket,
hogya kUlonboz6
etnikumok tagjai a tarsas kapcsolatokvonatkozasaban
mennyirekepezneknyitottvagyzartnemzetikozosseget?Szemelyikapcsolataik
revenhanymasnemzetisegOszemellyelkerUlnekviszonyba?Hogyanes mikent alakula tarsadalomhal6zatat6bbnemzetisegu
kornyezetben?
Van-ekulonbsege terenmagyarokes
szerbekk6z6tt?1

1 A nemek,eletkor,iskolaivegzettseg
sib.szempontjab61
reprezentativminta624f6b61alII,ebb61323magyar,3 roman,228szerb,2
szlovak,51raffia,17egyeb(horvat,jugoszlav,
muzulman,
nemetstb.)nemzetisegu
szemelyvolt.Eredetielkepzeleseim
szerinta mintat
nagyobbra
terveztem,
a vizsgalatba
t6bbtelepUlest
es nagyobbszamuember!szerettemvolnabevonni,sajnosehheznemsikeriilta
szukseges
tamogatast
megszereznem.
Azemberaddignyujt6zkodhat,
ameddiga takar6jaer.Bekelletternemazzal,amiresajater5forrasaimb61
esazAranyJanosK6zalapitvany
tamogatasab61
tellett.
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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
16
199
15
9
27

munkatars
10
157
13
3
15

szomszed ismeros
12
41
184
245
8
45
24
83
12
34

A megkerdezettek valaszaib61 itelve a szemelyi
kapcsolatok szinljen megnyilvanul6tarsadalmi integraci6 olyan nagy mertekGa magyarok reszerol, hogy az
alaptalanna teszmindenfeletalalgatastes vadaskodast
a magyarok alllt61agos"elkOlonOleserol".
Az effele gyGloletszitast szolgal6 allltasoknak pontosan az ellenkezoje az igaz. Az alapveto szocialis kotottsegek vonatkozasaban a magyarok sokoldalu kapcsolatokat apolnak a
szerbekkel, nyitottakvelOkszemben, es tarsas kapcsolataik reven olyan bizalmirendszerben elnek velOk,ami
a politikareszerol megkerdojelezhetetlen.
A felmeresben reszt vevo magyarok mintegy felenek, 47szazalekanakvan szerb rokona,62 szazalekanak szerb baralja, 49 szazalekanak szerb munkatarsa, 57 szazalekanak szerb szomszedja es 76 szazalekanak van szerb ismerose.

Vegyesetnikaikomyezetben(!)a szerbekhason16szamuinteretnikuskapcsolattalrendelkeznek,minta
magyarok.A megkerdezettszerbek34 szazalekanak
van magyarrokona,63 szazalekanakvan magyarbaratja, 54 szazalekuknakvan magyar munkatarsa,64
szazalekanakvan magyarszomszedjaes 70 szazalekuknakvan magyarismerose.

Abra 1
OsszeveljOk a magyarok es a szerbek valaszait

(lasd1. abra),aztlaljuk,hogy- a rokonikapcsolatokat
kiveve- valamennyitarsaskapcsolatforma
eseteben

(barat,szomszed,munkatars,ismeros)a szerbeknehany szazalekkalmeg "vezetnek"is a magyarokkal
szemben.Ez az elteresazonbannemjelent6s,sokkal
A politikaielet torteneseinek tLikrebenmeglepo- inkabba hason/6sagaz, ami szembeWno.
nek tGnikez a nyitottsag es bizaloma szerbekkel szemA magyarokes szerbekegymashozfUz6dotarben. Talanmeg meglepobb,hogy a masfelevszazada sas kapcsolataimelletterdemesszemUgyrevennunka
tudatosangerjesztettmagyarellenespolitikaellenerea masetnikumokhozfUzodotarsaskapcsolataikatis.
tarsas kapcsolatokszintjen a szerbek semmivelsem
kOlonboznek
a magyarokt61.
Rokonsaguk,baratikorOk,
munkatarsaik,szomszedaik es ismeroseik k6reben
csaknemugyanolyanaranybanszerepelnekmagyarok,
mintforditva,a magyaroktarsaskapcsolataibana szerbek. A tarsas kapcsolatokszintjen mintha maskent
(maselvekalapjan)szervezodneaz elet, mint politikai
teren.Am nemart hangsulyoznunk,hogya vizsgalatot
vegyesetnikaik6myezetbenvegeztLik.
Rokonsagaes szemelyesismerosei koreben
vannak-e mas nemzetiseguek?
A szerbekvalaszai

Abra 2

M=228
magyar
roman
szlovak
raffia
egyeb

rokon
78
12
9
4
23

barat
143
9
33
27
37

ARA<

munkatars szomszed Ismeros
122
145
159
13
5
29
13
10
36
12
27
60
15
10
28

.

Amint

a grafikonon
lathatjuk(2. abra), a magya-

rok es szerbekk6z6tta mas etnikumokkalval6 tarsas
kapcsolataibanszintennagyfokuhasonl6sagmutatkozik.A megkerdezett
magyarok
20szazalekavalljaall,
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hogy a szerbekenkfvul mas nemzetisegOrokonai is
A szerbekmasnemzetisegu
szemelyekkel
vale)
vannak,a szerbeknelez az arany21 szazalek.Hasonkapcsolattartasanak gyakorisaga
16keppennagyfokumegegyezesmutatkozikaz ismerosok vonatkozasabanis. A magyarok62 szazalekanak N=228
rokon barat munkatars szomszed ismeros
az ismeretsegikorebenvannakmasnemzetisegO
(hor- naponta
33
44
85
106
84
40
31
61
25
41
vat, roman,szlovak,nemet,romastb.) szemelyek,a hetente
havonta
27
37
14
7
14
szerbekkorebenez az arany67 szazalek.Jelentosebb
25
ritkabban
10
13
29
69
(10 szazalekos)elteresfigyelhetomega mas nemzeti- egyebvalasz 103
47
58
77
60
segObaratoktekinteteben.Ez a kUlonbseg,aminterrol
a kesobbieksoran meg sz6 lesz,velhetoena szerbek
"baratkoz6bb"termeszetevel,illetve a baratsagfogalmanaka tagabbertelmezesevelfuggossze.
Mindenkeppenerdemes lenne megvizsgalnia
tarsas kapcsolatokalakulasatmas etnikumokkoreben
is. Ehhezazonbana mintajelentoskibovitesere- kulonbozoetnikumokmegfeleloszamukepviseletere- lenne
szukseg,de mintjeleztem,sajnos,enneka projektumnak a megval6sftasahoznem sikerUltpalyazatokutjan
megfelelotamogatastbiztosftani.

A kapcsolatokgyakorisaga
Abra 3

Onmagabanveve az interetnikaikapcsolatok
szamameg nem sok mindenrolarulkodik.A kapcsolatok lehetnekformalisak,es kevesbeformalisak.KimerUlhetnekalkalmi talalkozasokban,de szolgalhatjak
egymaskolcsonossegftesetis. Az gemmindegy,hogy
a kontaktusokmilyengyakorisaguak.A rokonok,baratok, ismerosok napi rendszeresseggel talalkoznak,
vagyhavontaegyszer,esetlegennelis ritkabban.
A kapcsolatokgyakorisagaravonatkoz6kerdesunkfgyhangzott:"Kapcsolattartasuk
milyengyakorisagu? (4) Napirendszeressegge/
ta/a/kozunk,(3) hetente
/ega/abbegyszer,(2) havonta/ega/abbegyszer,(1) ritkabban,egyebva/asz.A tab/azatmegfe/e/ohe/yeretegyenx-etf"

Amintazt a 3. abranlathaljuk,a masnemzetisegO rokonokkalval6 kapcsolattartasvonatkozasaban
meghokkentohasonl6sagmutatkozika szerbekes a
magyarokviselkedesekozott.A vizsgalatbanresztvev6
szerbek14 szazalekavallottaall, hogy napi rendszeresseggeltalalkozikmas nemzetisegO- az esetektulnyom6tobbsegebenmagyar- rokonaival.Ugyszinten
14szazalekazoknaka magyaroknaka szama,akik napi rendszeresseggel
talalkoznakszerbes masnemzetisegOrokonaikkal.Teljesmegegyezestmutata "hetente
legalabbegyszer"val6talalkozasokgyakorisagais, ami
a szerbekes a magyarokesetebenegyarant17szazalek.A havontavagyritkabbantortenotalalkozasokgyakorisagaa magyaroknalvalamelyest(5, iIIetve12 szazalekkal)magasabbviszont,minta szerbeknel.

Magyarokmas nemzetisegu szemelyekkel vale
kapcsolattartasanak

gyakorisaga

N=323

naponta
hetente
havonta
ritkabban
egyeb valasz

rokon
46
56
54
74
230

barat munkatars szomszed
72
129
99
100
22
84
38
8
13
20
12
38
230
171
234

ismeros
33
73
71
87
264

Abra4
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Nemikeppenm6dosula kepa mas nemzetisegO
baratokkalval6 kapcsolattartasgyakorisagatekinteteben (Iasd4. abra).A "napi rendszeresseggel"val6 talalkozasa megkerdezettszerbek koreben gyakoribb
(37%),minta magyarokeseteben(22%).A kulonbseg
szamottevo(15szazalek),amia szerbeknyitottabbtermeszeteveles intenzivebbbarati kapcsolattartasaval
magyarazhat6.Ezzelszembena hetitalalkozasokszama a magyarokkorebengyakoribb,a kulonbsegazonbanmindossze4 szazalek.Ugyszintengyakoribba havi egyszeritalalkozasokszamais, ami a magyaroknal
12,a szerbeknel6szazalek.
Osszessegebenelmondhat6,hogya szerbekes
magyarokmas nemzetisegObarataikkalval6 kapcsolattartasanakgyakorisagahosszabbidointervallumban
kiegyenlitodik,heti, de tokent napi bontasbanmas a
helyzet:a szerbekbaratikapcsolattartasaintenzivebb,
minta magyaroke.
Mu nemzetisegii

munkatarsakkal

val6 kapcsolattartas

gyakorlsaga szerbe~n~1~s magyaroknal
'"

Mas nemzetisegii ismerCisokkefval6 kapcsolattarta
gyakorisaga szerbeknel lis magyaroknal
(%-os ..rtekek)

Abra 7

, "

(%-,

Abra

A mas nemzetisegOszomszedokkalval6 "napi
rendszeresseggel"tortena talalkozasokgyakorisagat
tekintve(Iasd6. abra)a szerbeknelvalamelyestmagasabberteketkapunk,minta magyaroknal(37, illetve31
szazalek).A "hetentelegalabbegyszeri"talalkozastekintetebentorditotta helyzet:ez a magyarokeseteben
26, a szerbeknel18 szazalek.A havi talalkozasoktekintetebennineskulonbseg,igenalacsonyerteketkaptunk mindketetnikumreszerol.

VegUlpedigamia masnemzetiseguismerasokkel val6 kapcsolattartasgyakorisagatiIIeti, a "napi
rendszeresseggel"
tortenatalalkozasokszamatilletaen
szintena szerbekjarnakelo!.A megkerdezettszerbek
37, a magyarok31 szazalekatalalkoziknapi rendszeresseggelismerosevel."Hetentelegalabbegyszer"talalkozikmasnemzetiseguismeroseivela szerbek18,a
magyarok26 szazaleka.A havontalegalabbegyszeri
talalkozasoktekintetebennines emlitesre melt6 kG-

5

Ugy tlinik (Iasd5. abra,hogy a telmeresben lonbseg.
Osszessegebenelmondhat6,hogy a szerbek
resztvevoszerbekmasnemzetisegu
munkatarsaikkal
val6kapcsolattartasa
is intenzivebb,minta magyaro- gyakrabbantalalkoznak napi rendszeresseggelmas
ke,a kUlonbseg
azonbankevesbeszamotteva.
A szer- nemzetisegubaraljukkal,szomszedjaikkal,ismeraseikbek46 szazalekavalljaall, hogynapontatalalkozik kel, minta magyarok.A magyarokrainkabba heti egymasnemzetisegu
munkatarsaival,
a magyarokesete- szeri talalkozasa jellemza.Az elteresazonbana ket
benez az arany40 szazalek.Azoknaka szama,akik populaci6kozottnemszamottevo,sokkalinkabbszemhetentevagyhavontaegyszertalalkoznak
masnemze- beotlo az a hasonl6sag,ami a valaszadasihajland6tisegumunkatarsukkal
mindketpopulaci6ban
csekely, sagbanmutatkozikmeg.Figyelemremelt6,hogy nemfUggetlenUl
igen sokankiterteka
amia dolgoktermeszetenel
togvatalantermeszetes
is. zeti hovatartozasukt61
valaszadaselal. A korrektvalaszoka szerbekes maMas nemzertisegii
gyakorisaga

szomszedokkal

val6 kapcsolattarta

szerbeknel es magyaroknal
(%-os_kek)

gyarokkorebenis a megkerdezettekaligtobbmintegyharmadarakorlatoz6dik.

Abra 6

Masadatokmagyarazattalszolgalnakerre a korUlmenyre.A szerbekes magyarokkorebenegyarant
soka maganyos,szegenyestarsaskapesolatokkalrendelkezaember.Tobbnyireok azok,akikkiterteka kapcsolataikravonatkoz6valaszadaselal, iIIetvea kerdesekre val6 egyenesvalaszadashelyett kUlontelemagyarazkodasbakezdtek.
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A tovabbiakbanmegneztOka ferfiakes nok,valaminta falusies varosijellegOtelepulesenelo szemeIyekkapesolattartasanak
gyakorisagatis.
Felmeresieredmenyeinkszerint a nok rokoni
kapesolattartasa- elvarasainknakmegfeleloen- valamelyest gyakoribba ferfiakenal,az elteres azonban
nem szamottevo.A nok 17,a ferfiak15szazalekatalalkozik napi rendszeresseggelrokonaival,22, illetve 17
szazalekahetentelegalabbegyszer,15,iIIetve14szazalekapedighavonta.Egyhosszabb(havi)idointervallumotalapulvevea noknekt6bb minta fele, 54 szazalekatalalkozika rokonaival,a ferfiaknalez az arany46
szazalek.Ez a tendenciaa t6bbi tarsas kapesolatfor-
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mara(baratok,munkatarsak,szomszedok,ismeros6k)
is jellemzo.
A falusies varosijellegOtelepUleseken
elokkapesolattartasanakgyakorisagatilletoenszintenelmondhatjuk, hogy a k6zvelekedesnekmegfeleloena falusi
lakossagk6rebengyakoribba rokonokkal,baratokkal,
ismeros6kkelval6 kapesolattartas,mint a varosban
eloknel.Az elteresa ket populaei6k6z6ttelsosorbana
napi kapesolattartasesetebenszembetOno,(6-10szazalek),mfg a heti es havi rendszeresseggelval6 kapesolattartasgyakorisagatiIIetoena falun es varosban
elok k6z6ttninesertekelhetokul6nbseg.

A kapcsolatokjellege
Az interetnikuskapcsolatokjellegerevonatkoz6kerdesunkfgy hangzott."Az On kapcsolattartasaraa mas
nemzetisegOekkel
mi a legjellemzobb:(5) egymaskO/es6n6s
segitese,(4) egymasmeglatogatasa,(3) alkalmitalalkozasok,elbeszelgetesek,(2) nem t6bb k6sz6noviszonynal,(1) nem tartjuka kapesolatot,egyeb valasz." A
kapottvalaszokalapjanhasonlftsuk6sszea magyarokes a szerbekmagatartasat.
Amasnemzetiseguekkel
vale kapcsolatok jellegemagyaroknal
N=323
rokon
90
66
3)alkalmitalalkozasok,elbeszelgetesek 45
3
2) nem tobb koszono viszonynal
12
1) nem tartjuk a kapcsolatot
107
egyeb valasz
A kapcsolatok jellege
5) egymas kolcsonos segitese
4) egymas meglatogatasa

A mas nemzetiseguekkel

barat
95
66
65
4
1
92

mtars szomszed Ismeros
70
70
24
23
24
19
51
78
111
11
42
88
10
9
23
158
100
58

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
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barat
82
51
36
0
1
58

mtars
47
20
62
13
3
83

szomszed ismeros
49
11
24
15
58
72
27
55
6
21
64
54
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A TARSASKAPCSOLATOK
ALAKULASA TDBBNEMZETISEGUKDRNYEZETBEN

Felmeresieredmenyeinkszerint a rokoni kapesolatokjelleget illet6en nineslenyegeselteres a ket
populcki6k6z6tt(Iasd8. abra)."Egymask61es6n6s
segftese"gyakorlatilagugyanolyanaranybanfordul el6 a
magyaroknal(28szazalek),minta szerbeknel(30 szazalek).Nemik0l6nbsegtapasztalhat6"egymasmeglatogatasa",illetve "az alkalmitalalkozasok,elbeszelgetesek" vonatkozasaban.Erdekesm6don a magyarok
gyakrabbanlatogaljakmegszerbrokonaikat,mintazok
6ket, az elteresazonbannem szamottev6,mind6ssze
5 szazalek.Ugyanugy"az alkalmitalalkozasok,elbeszelgetesek"is nagyobbhangsullyalszerepelneka magyaroknal,mint a szerbeknel.A leglenyegesebbkO16nbsega ket populaei6k6z6ttabban nyilvanulmeg,
hogy a megkerdezettszerbekk6z01kevesebbenvalaszoltak erre a kerdesre,mint a magyarok.Az elteres
elegjelent6s, 10 szazalek.

lemz6bb,a magyaroknalez az arany29 szazalek.
Egyebmutat6kvonatkozasban
nagyfokuhasonl6sag
tapasztalhat6
a ketpopulaci6
k6z6tt.
A masnemzetisegO
munkatarsakkal
val6 kapesolatokjellegetillet6ennineslenyegeselteresa magyarokesszerbekk6z6tt(Iasd10.abra).Azegyeskerdesekreadottvalaszokhasonl6keppen
oszlanakmeg
mindketpopulaci6ban,
azzala kOl6nbseggel,
hogya
magyaroknak
esaknem
afele(49szazaleka)
nemvalaszolterrea kerdesre,mfga szerbeknel
e nemvalaszo16karanya36szazalek.Emlftesterdemelaza k0l6nbsegis,hogya szerbekk6reben11szazalekkal
t6bben
hivatkoznak
az "alkalmitalalkozasokra,
elbeszelgetesekre"a masnemzetisegO
munkatarsaikkal
val6kapesolatukapolasaban.
A magyarok
a masnemzetisegO
munkatarsaikkal
val6kapesolataikat
illet6enminthabizonytalanabbak
volnanaka szerbeknel.

Abra 9
A mas nemzetisegubaratokkalval6 kapcsolattarmstiIIet6en(Iasd9. abra)viszontminthaa magyarok
lennenekvalamelyestbizonytalanabbaka szerbeknel.
Amfgugyanisaz errevonatkoz6kerdesrea szerbek26
szazalekaadottkiterovalaszt,a magyarok30 szazaleka nemvalaszolta kerdesre.A nagyobbfoku bizonytalansagrautalaz a k6rulmenyis, hogymig a szerbek36
szazalekavallottaazt, hogya mas nemzetisegObarati
kapesolatukra"egymask61es6n6ssegftese"a legjel-
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A mas nemzetisegO
szomszedokkal
val6 kapesolatokjellegerevonatkoz6kerdesOnkre
kapottvalaszokalapjan(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.EztsemertekelhetjOk
maskent,minta magyarok
bizonytalansagat
a masnemzetisegO
szomszedaik
vonatkozasaban.
Amiviszonta masnemzetisegO
ismer6s6kkelval6kapesolatok
jellegetiIIeti(Iasd12.abra)e
terenninesemlitesremelt6kOl6nbseg
magyarokes
szerbekk6z6tt.
Hamegpr6baljuk
6sszegezni
a masnemzetisegOszemelyekkel
val6kapesolatok
jellegerevonatkoz6
valaszokat,
talanazt lehetnemondanunk,
hogya magyarokvalamelyest
bizonytalanabbak
a masnemzetisegOszemelyekkel
val6kapesolataikban,
minta szerbek.Eza bizonytalansag
- a mintaetnikai6sszeteteleb61ad6d6an- tulajdonkeppen
a szerbekkel
kapesola-
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A rruis nemzetisegulsmerosokkelvalo
kapcsolatc
jellege magyaroknal esSZl!l'beknt!1
(%-05 ertekek)
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los, amelynekmagyarazatataz elmult evtizeddramai
torteneseibenkellkeresnOnk.A nacionalizmusgerjeszlege es a negy etnikai haboru kovetkezmenyekenta
szerbektarsadalmimegftelesemegvaltozott,az etnikai
kapcsolatokjelentos kart szenvedtek.Az, ami a magyarokesetebenbizonytalansagkent
vanjelen,masetnikumokeseteben(szlovenek,horvatok,muzulmanok,
albanok)velhetoendramaitorestjelent,errevonatkozo
kutatasokrolazonbanez ido tajt nincstudomasunk.
Osszessegebenes egeszebenazonban,es ezt
ismetelten hangsulyozniszeretnenk,az interetnikus
kapcso/atok vonatkozasabannagyfoku hason/6sag
mutatkozikszerbekes magyarokkozott,az egyeskerdesekreadottvalaszokmegegyezeseaz amifigyelemre melto es szembetUno.Az egyes kerdesekreadott
valaszokbolaz derOlki, hogy a 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 tarsadalmi
egyOtteles
szempontjabol
igenfontos korOlmenynek
szamft,hogya korabbanegymas
szamaraismeretlenszemelyekhogyanes mikentke-
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rOlnekegymassalkapcsolatba,ennek nyomanmilyen
jellegOkotelekekjonnekletre,a kapcsolatbanresztvevok milyen kotelezettsegetvallalnak"egymaskezelesere" vonatkozoan.A szemelyikapcsolatok,az interperszonaliskotelekekaz etnikailaghomogenkozossegen belOIis nagyfontossaguak,tobbnyelvOkornyezetbenazonban,aholrendszerintkOlonbozokulturaktalalkoznakegymassal,ezekneka kapcsolatoknak,katelekekneknem csak hogy nagy fontossaguk,hanemkOlonlegesstrategiaijelentosegOkvan.
A szemelyikapcsolatokattolvalnakstrategiaijelentosegOve,hogy fratlantorvenyekkel,bizalmimegallapodasokkalszabalyozzakaz emberek egymashoz
valoviszonyat,kotelezoveteve bizonyosertekek,tevekenysegek,idobeosztasstb. kolcsonosvallalasat.Ennek koszonhetoenaz interetnikuskapcsolatokgyakorisaganak es jellegenek fOggvenyebennovekszik az
adott kozossegintegraciojaes teherbfro kepessege.
Ott, ahol az interetnikuskapcsolatokritkak, ahol nem
all rendelkezesrea masiketnikaikozossegrevonatkoloan szemelyestapasztalat,megfelelotudas,az ertekekrees viselkedesrevonatkozokolcsonosmegallapodas, a kOlanbazohatalmierdekcsoportokaltalge~esztett indulatoknakgyakorlatilagsemmigemslab hatart,
ezertkonfliktusokesetenaz esemenyekmenetekiszamfthatatlan.Ami termeszetesenfordftvais igaz:a szemelyi kapcsolatokcsokkentikaz etnikai kozossegek
kalcsonosegymasbaOtkozeseneka veszelyet,iIIetve
konfliktusesetenvarhatoanolyan mederbeterelik az
esemenyeket,amelynekkezeleserevonatkozoanvannak ervenyes es kolcsonosenelfogadott szabalyok,
eszkozok,ritualek.
Az interetnikaikapcsolatokgyakorisagaraes jellegerevonatkozofelmeresieredmenyeinkmegerositik
a szociologiaies tarsadalomlelektani
felismereseket,s
remenyeinkszerinthozzajarulhatnaka tobbnyelvCi
kulturalis karnyezetbenelo emberektarsas kapcsolatformairas szocialisjellemvonasairavonatkozoismeretek
gazdagftasahoz.
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ReszletazAranyJanosK6zalapitvany
tamogatasaval
keszultkomplexkutatasianyagb61,
amelya nemzeti6nismeret,a helyiidentitas,a terGletik6t5desesazetnikumok
k6z6ttikapcsolatok
vizsgalataval
foglalkozik.
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