KÁRPÁT-PROJEKT: INTER-ETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁTMEDENCÉBEN

Résztvevők:
Magyarország: Elte Szociológiai Intézet
Románia: Babes Bólyai Egyetem Szociológiai Tanszék
Szlovákia: Márai Sándor Alapítvány

Résztvevő kutatók:
Magyarország: Csepeli György, Örkény Antal, Székelyi Mária, Csere Gábor
Románia: Marius Lazar, Horváth István, Magyari Nándor
Szlovákia: Huncik Péter, Bordás Sándor

A kutatás lebonyolítói:
Magyarország: Kisebbségkutató Intézet
Románia: Babes Bólyai Egyetem Szociológiai Tanszék
Szlovákia: Marketing Centrum

Finanszírozók:
PHARE
Oktatási és Kulturális Minisztérium

A kutatás témája
A kérdőív kérdései négy nagyobb egység szerint tagolódtak. Az első tartalmi egység
kérdéseire kapott válaszok alapján rekonstruálhattuk, hogy milyen félelmek élnek a
megkérdezettekben, és miként látják az ország európai felzárkózási esélyeit, illetve miben
reménykednek.
Társadalmi és politikai tudattartalmak
1. Félelmek
Kilenc lehetséges félelemkeltő forrást kínáltunk fel egy kártyán. A megkérdezettek feladata az
volt, hogy állítsák rangsorba az egyes félelemkeltő tényezőket aszerint, hogy számukra
milyen mértékben tűnnek aggasztónak.
2. Anómia
A posztszocialista társadalmi átalakulás legitimációjának hiányát mutatják a törvényességre,
jogrendre, a társadalmi egyenlőtlenségekre vonatkozó attitűdök, melyek vizsgálatára különös
figyelmet fordítottunk.
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3. Igazságtalanság-élmények
Az igazságtalanság-tudatra vonatkozó korábbi nemzetközi összehasonlító kutatások azt
mutatták, hogy a fejlett kapitalista és a posztszocialista, újsütetű kapitalista országok
igazságtalanság-küszöbe jelentősen eltér egymástól. Csak ezzel az eltéréssel lehetett
értelmezni, hogy a posztszocialista országokban igen kis arányban számoltak be az emberek
őket ért társadalmi-politikai igazságtalanságról.
Két kérdéssorozattal próbáltuk feltárni, hogy a Kárpát-medencében élve a magyarok, a
románok, a szlovákok milyen igazságtalanságokat tartanak számon. Mindkét kérdésben
ugyanazokat az igazságtalanság-forrásokat soroltuk fel, úgy, hogy az első kérdés kapcsán csak
az 1990 előtti helyzet rekonstrukcióját kértük, a második kérdésben pedig az 1990 utáni
helyzet felidézésére voltunk kíváncsiak.
4. Elégedettség
Nemzetközi kutatási tapasztalat, hogy az emberek a világon mindenütt jóval inkább
elégedettek az önmaguktól függő körülményekkel, mint az általuk részben vagy egészben
befolyásolhatatlan politikai, társadalmi, gazdasági helyzettel. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a
Kárpát-medencében a különböző nemzeti hovatartozású emberek közül hányan és mennyire
elégedettek.
5. A saját ország helyzetének észlelése
A megkérdezetteknek átadtunk néhány kártyát, melyeken kilenc kelet- és közép-európai
ország neve szerepelt. Arra kértünk mindenkit, hogy rangsorolja az egyes országokat
életszínvonal, a kulturális élet gazdagsága, érvényesülési esélyegyenlőség, valamint az emberi
jogok megvalósulása szerint.
6. Euroatlanti integrációs várakozások
A kérdezés idején Magyarországon napirenden volt a NATO-csatlakozás, megkezdődtek az
Európai Unióval való tárgyalások. Szlovákia és Románia ezzel szemben érezhetően
lépéshátrányba került. Arra voltunk kíváncsiak, hogy ez a különbség milyen érzéseket kelt a
nem magyarországi magyar és nem magyar polgárokban.
7. Autoritarianizmus, tanult tehetetlenség
A szlovákiai és a magyarországi kérdőívbe felvettünk néhány állítást, amelyekkel a
tekintélyelvűséget és a tanult tehetetlenségre való fogékonyság mértékét kívántuk felderíteni.
Mindkét tünetcsoportról gyanítottuk, hogy magyarázó változóként közrejátszanak az
etnocentrizmus, a rigid nemzeti azonosulás gyanakvást és idegenkedést tápláló érzéseinek
fennmaradásában.

Nemzeti identitás
A második blokkban helyeztük el a nemzeti identitás egyes összetevőire vonatkozó
kérdéseket.
1. Nemzeti érzés
A mindennapi szóhasználatban büszkeségként emlegetett természetes pozitív érzés a Kárpátmedence mindegyik nemzeti csoportjában elevenen él. Különbségek legfeljebb az intenzitás
mértékében lehetnek.
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Az identitás pozitív eleme élteti az “itt élned, halnod kell” hazafias maximáját. A kérdőívben
számos kérdés vonatkozott arra, hogy a megkérdezettek készen állnak-e arra, hogy elhagyják
szülőföldjüket.
2. Politikai és kulturális nemzeti identitás
A közép-kelet-európai nemzetállamok jellegzetes problémája, hogy a nemzet kulturális
határai nem esnek egybe az állam politikai határaival, melyen belül az állampolgárok élnek.
Következésképpen mindegyik közép-kelet-európai államban találunk kisebbségeket, amelyek
tagjai állampolgárként a többségi nemzet tagjainak nevezhetik magukat, azonban kulturális és
érzelmi hovatartozás szerint a saját nemzeti csoport tagjainak gondolják magukat, és ezt az
elképzelést nem hajlandók az állampolgári meghatározáshoz igazítani.
3. Etnocentrizmus
A nemzeti azonosulásból táplálkozó etnocentrizmus a saját nemzet más nemzetekkel való
összehasonlításának fölényérzetet biztosító archaikus mintája. Az összehasonlításra
vállalkozók előszeretettel hivatkoznak elvileg mérhetetlen és ily módon összehasonlíthatatlan
kulturális, politikai, erkölcsi teljesítményekre. Az etnocentrizmus részint a saját csoport
felülbecslését, részint a másik csoport lebecsülését foglalja magában. Annál markánsabb az
etnocentrizmus, minél egyértelműbben és minél kiterjedtebben társul a másik nemzet
lebecsülése a saját nemzet felülbecsléséhez. A kérdőívben nyolc állítás segítségével mértük
fel az etnocentrikus, illetve antietnocentrikus potenciált.
4. Auto- és heterosztereotípiák
Egy friss, kelet-közép-európai nemzeti auto- és heterosztereotípiák természetét kutató,
nemzetek közötti összehasonlító vizsgálat kettős struktúrára derít fényt. A vizsgálat
eredményei alapján az egyik struktúra a kompetencia köré csoportosul, míg a másik struktúra
magja a moralitás.
Mivel a Kárpát-medence országaiban a politikai és kulturális nemzeti identitás nem feltétlenül
esik egybe, a saját csoport és a másik csoport definiálásakor mind az állampolgárság mind a
kulturális nemzeti identitás szempontjait figyelembe vettük. Ezáltal minden egyes válaszadó –
ha akart – négy célcsoportot tudott, ha akart, sztereotipizálni.
A kérdőívben négy-négy jelző segítségével jelenítettük meg a kompetencia és a moralitás
dimenzióit. Mindkét dimenzió esetében a négy jelző közül kettő pozitív, kettő negatív
értékirányultságot fejezett ki.
A sztereotípiák dimenziószerkezete

Erkölcs
Kompetencia

Pozitív
segítőkész
toleráns
intelligens
versenyszellemű

Negatív
erőszakos
önző
lusta
tehetetlen

A kérdőív segítségével azt kérdeztük meg, hogy a fenti táblázatban ismertetett tulajdonságok a
megkérdezett megítélése szerint milyen mértékben jellemzik a magyarok, románok és szlovákok
politikai határok által elválasztott csoportjait.
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Többség–kisebbség viszony
A kérdések harmadik nagy csoportjában azt vizsgáltuk, hogy a megkérdezettek miként ítélik
meg és miként élik meg a maguk életében azt a viszonyt, melynek egyik résztvevője a
kulturális értelemben vett nemzeti többség, a másik pedig a kulturális értelemben vett nemzeti
kisebbség.
1. Társadalmi távolság
A különböző csoportok egymás iránt érzett közelségének és távolságának mérésére alkalmas
– egykor Bogardus által konstruált – skála segítségével megmértük a többségi és kisebbségi
csoportok egymás közötti távolságát. A skála egyúttal arra is lehetőséget nyújtott, hogy más
csoportok, például a cigányok, a zsidók és a németek iránt érzett távolságot is megmérjük.
2. Társas kapcsolatok hálózata
A network-elemzés során a kölcsönkérés, a segítségkérés, a vendégfogadás és vendégjárás,
valamint a protekciókérés dimenzióit térképeztük föl.
3. Konfliktustudat
Egyszerű, igennel vagy nemmel megválaszolható kérdést tettünk föl a megkérdezetteknek
arról, hogy látnak-e vagy sem konfliktust a többség és a kisebbség között.
4. Konfliktusoptika
A konfliktust észlelő válaszadókat mindkét csoportban arra kértük, hogy egy 15 tényezőt
tartalmazó listából jelöljék meg, hogy véleményük szerint mely tényezők súlyosbítják és mely
tényezők enyhítik a konfliktust, és melyek a konfliktus szempontjából irreleváns tényezők. A
lista egyaránt tartalmazott a többséggel és a kisebbséggel kapcsolatba hozható tényezőket.
Ezen kívül azt is kérdeztük, hogy milyen szerep tulajdonítható semleges nemzetközi
tényezőknek, amelyek nem vesznek részt a nemzeti látószögek által meghatározott
játszmákban.
5. Szimbolikus és reális konfliktusok
A szimbolikus konfliktusok egyik forrása az eltérő nemzeti történelmi narratívák ütközése.
Másik, részben szimbolikus, részben gyakorlati fontosságú konfliktus a kisebbség nyelvi
jogainak a többség által történő el nem ismerése. Látszólag lélektani jelentőségű
konfliktusforrás a gyanakvás, mely a másik fél kulturális, politikai és gazdasági
térfoglalásában véli felfedezni a konfliktus okát. Ugyanakkor az efféle beállítódás önmagát
beteljesítő jóslatként nem egyszerűen anticipálja, hanem létre is hozza a csoportközi
konfliktust.
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A kutatás egységei
Erdélyi magyarok, erdélyi románok:
- esetszám: 1117 magyar válaszadó, 724 román válaszadó
- kérdezés nyelve: magyar és román
- módszer: standard kérdőív
Dél-szlovákiai magyarok és szlovákok
- esetszám: 1169 magyar és 999 szlovák válaszadó
- kérdezés nyelve: magyar és szlovák
- módszer: standard kérdőív
Magyarországi szlovákok
- esetszám: 609 fő
- kérdezés nyelve: magyar
- módszer: standard kérdőív
Magyarországi magyarok
- esetszám: 973 fő
- kérdezés nyelve: magyar
- módszer: standard kérdőív

Mintavétel és súlyozás
Az erdélyi és a dél-szlovákiai vizsgálatban többlépcsős, rétegzett mintavétellel dolgoztunk.
Az első lépésben a településeket csoportosítottuk etnikai szerkezetük szerint. Három típust
alakítottunk ki: a magyar többségű, a paritásos és a román, illetve szlovák többségű
településeket. Mindhárom településtípusból mintát vettünk a településnagyságokat is
figyelembe véve. A településeken belül Leslie Kish módszerével vettünk mintát, külön
mintavételi egységként kezelve az ott élő magyarokat, illetve románokat/szlovákokat. Amikor
az erdélyi mintát együttesen kezeljük, akkor a románok számarányát a valóságnak megfelelő
mértékben felsúlyozzuk. A dél-szlovákiai mintában a népszámlálási adatoknak megfelelően a
demográfiai adatok szerinti reprezentativitást és a valós magyar–szlovák arányt is súlyozással
biztosítottuk.
- Az erdélyi vizsgálat komplett.sav adatfiléjében a súlyváltozó – elnevezése POND - értéke
1, ha magyarokról van szó, és 5.91 ha a románokról. A szokásos szocio-demográfiai adatok
mentén való reprezentativitást, nem lévén megbízható cenzusadatok, nem tudtuk ellenőrizni.
- A dél-szlovákiai vizsgálatban a súlyváltozó kialakítása Gyurgyik L. (1994: Magyar
Mérleg. A szlovákiai magyarság a népszámlálási és a népmozgalmi adatok tükrében.
Pozsony, Kalligram) adatai alapján iskolára, nemre és településjellegre történt úgy, hogy a
végső súlyváltozót (VSULY) a Dél-Szlovákiában élő magyar-szlovák aránynak megfelelően
fel-, illetve „leszoroztuk”.
A magyarországi szlovák kutatás mintáját többlépcsős technikával alakítottuk ki. Azokból
a Békés és Nógrád megyei településekből választottuk ki a mintába tartozó településeket, ahol
a helyi általános iskolá(k)ban szlovák nyelvoktatás folyik. (A kéttannyelvű iskolák száma
túlságosan kicsi ahhoz, hogysem ezekre alapozva végezhettük volna a mintaválasztást.) A
kiválasztott 31 település között öt város és 26 falu volt. A mintában magas a falun élők aránya
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(70 százalék), ez a Szlovák Kisebbségi Önkormányzatok adatai szerint megfelel az
önmagukat szlováknak vallók településjelleg szerinti megoszlásának. Az iskolai végzettség
szerinti megoszlás (a felsőfokúak aránya 14, az érettségizetteké 28 százalék) is jól közelíti a
településjelleg által módosított magyarországi megoszlást. Súlyváltozó nincs.
A magyarországi magyarokat a szokásos véletlen mintavétellel kiválasztott 1000 fős
populáció reprezentálja. A súlyozást (változóneve SULY) a Marketing Centrum végezte a
szokásos (nem, életkor, iskolázottság, településjelleg ) változók alapján.
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