
H6di Sander

A bansagi regia 6nkepe
az ezredfordulan

Milyennek hHjuk magunkat?

Milyennek hitnak benniinket masok?

A z Europa Tanaes tamogatasaval 1996 telen es 1997 tavaszan a romaniai Ban-
sagban, a magyarorszagi Csongrad megyeben es a jugoszlaviai Vajdasagban tu-
domanyos felmeres keszlilt, amelynek soran osszesen kileneszazhet szemely

velemenyet kertlik ki a ma harom orszaghoz tartozo regia helyzeterol. az etnikai viszo-
nyokrol, a szlilohelyhez kotodesrol, ilIetve az elvandorlas szandekarol. valamint az em-
beri kapesolatok kiilonb6zo aspektusairol - egyebek mellett arrol, hogyan velekednek
magukrol es egymasrola terseg kiilonbozo nacioi.1Az alabbi osszefogla16nkbankizaro-
lag err6l az utobbi kerdeskorrol szeretnenk szamot adni. Azt vizsgaljuk, hogy milyen-
nek latjuk magunkat mi, magyarok, es milyennek latnak benniinket masok. Mi a hely-
let mas nepek eseteben: milyen egyezest mutat a sajat neppel kapesolatos tulajdonsa-
gok megite1esemas nepek velemenyevel?

A minta leinisa

A megkerdezett szemelyek eletkora tizenhat es nyo1cvannegyev kozott volt, az at-
lageletkor 42,2 ev. Nemek szerinti megoszlas szerint negyszaznegyvenhat ferfi es negy-
szazotvennyolc no vett resIt a felmeresben, harom szemely nemere vonatkozoan nines
regisztn'llt adat. Csaladi aliapot szerint a megkerdezettek hatvanlu'trom szazaleka el
hazassagban vagy elettarsi viszonyban, huszonkilene szazaleka notlen, illetve hajadon,
7,5 szazaleka ozvegy,mig 0,5 szazalek eseteben hianyzik a esaladi allapotra vonatkozo
valasz. Vallasi hovatartozasat illetoen a kileneszazhet mbol romai katolikus
negyszazotvenharom, ortodox hili! ketszazharmineegy, evangelikus kileneven, reforma-
tus hetvennegy, gorog katolikus tizennyole, egyeb vallasu hat, nines megkeresztelve
harmine szemely, es nines adat at szemely eseteben. Nemzetisegi megoszlas szerint
52.37 szazalek magyar. 14,77 szazalek roman, 14,66 szazalek szlovak, 11,46 szazalek
horvat, 0,66 szazalek rama. 3.96 pedig egyeb nemzetisegi!.
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A szerbek onmagukroI es masokroI

A temesvari regi6kutatassal esaknem egy idoben hasonl6 jellegu vizsgalatot vegez-
tek jugoszlav psziehol6gusok i~.2 Arra szerettek volna valaszt kapni, hogyan veleked-
nek a szerbek sajat nepiikr61 es a szomszedos allamok nepeir61. A megkerdezettek min-
den nep tagjait tizenot felkinalt tulajdonsag alapjan oszt{llyoztak.

A kozzetett eredmenyek erdekes osszevetesre kinalnak lehet6seget, j6llehet bizo-
nyos kiilonbsegek vannak a ket vizsgalat kozott. A jugoszlav pszichol6gusok negyszaz
polgarra terjesztettek ki a korkerdest Szerbia minden reszer6l, Koszov6 kivetelevel.
A temesvari vizsgalatban kileneszazhet szemely vett resIt egyenl6 aranyban a mar em-
!itett harom tajegysegb61. Ennellenyegesebb kiilonbseg: a temesvari regi6kutatas igye-
kezett meg a latszatat is elkeriilni annak, hogy vannak "j6 nepek" es "rossz nepek".
Eleve kizartuk peldaul azt a lehet6seget, bogy egyes nepeket pozitiv, mas nepeket pe-
dig negativ tulajdonsagokkallehessen illetni. A vaIaszlap kizar6lag pozitiv tulajdonsa-
gokat sorolt eel. A kerdes pedig ugy hangzott, hogy azok mennyiben illenek egyes ne-
pekre: teljes mertekben igazak-e, egyaltal<in nem igazak, vagy nehez eldonteni, illetve
az illeW nem tud ebben a kerdesben allast foglalni.

A jugoszlav kozvelemeny-kutatas eredmenye szerint a szerbek onmagukr61 vannak
a legjobb velemennyel esaknem minden felsorolt tulajdons{lggal kapcsolatban. Sajat na-
ei6jukat kovet6en a magyarokat es a maced6nokat ertekelik kedvez6en, mig az alb{mok
es a muzulmanok szamlajara irjak a legtobb kedvez6tlen tulajdonsagot. A romanokr61
es a bolgarokr61 viszont - valaszaikb6l itelve - nines kialakult velemenyiik.

Milyennek Iittj.ik lI1agukat a regio nepci'!

Ketsegtelen, bogy a "nemzetkarakteroI6giai" vizsgalatokban a sajat nemzet ertekele-
se az egyik legizgalmasabb kerdes. Mennyiben sajatos peldaul az, bogy a szerbek on-
magukr61 vannak a legjobb velemennyel? Beszelhetiink-e ennek kapcsan onaltat6 esz-
mekr61, ahogyan azt a jugoszlav pszichol6gusok vizsgalata sugallja, anelkiil, bogy tud-
nank, mas nepek hogyan velekednek onmagukr61? Vajon mas nepek elismernek-e ma-
guknal kiilonbnek masokat? Ha igen, hova, ki(k) moge rangsorolj6.k magukat? A ju-
goszlav vizsgalatb61, sajnos, nem deriil ki, bogy erre vonatkoz6an mas nepek mikent
nyilatkoztak. Enelkiil viszont a szerbekre vonatkoz6 eredmeny sem mend sokat, s6t,
felrevezeto lehet szamunkra.

A temesvari regi6kutatas e teren megpr6balt tiszta vizet onteni a poharba. Es az
eredmenyek meglep6 m6don azt bizonyitjak, bogy a regia egyes nepei a szerbeknel
messze jobb velemennyel vannak onmagukr61. Sot, azt kell mondanunk, bogy peldaul
a romanokhoz es a szlovakokhoz viszonyitva a szerbek nagyon is szigoruak onma-
gukhoz.

De lassuk, bogy a kiilonboz6 nepek tagjai val6jaban milyen aranyban tartjak jellem-
zonek sajat nepiikre vonatkoz6an az alabbi tulajdonsagokat!
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A magyarok eseteben a megkerdezettek tabbsege harom tulajdonsagot tart sajat
nemzetere vonatkoz6an jellemz6nek: szorgalmas (hatvanegy), baratsagos (hatvan) es
kulturalt (otvenhet szazalek). A tbbbi tulajdonsaggal kapesolatosan a velemenyek meg-
oszlanak. Legkevesbe osszetartonak tartjak magukat a magyarok, ezt alig harmine sz{\-
zalekuk gondolja.

A magyarokt61 eIter6en a romanok szamottevo tObbsege minden felsorolt pozitiv
tulajdonsagot egyarant jellemzonek tart a romanokra. Leginkabb baratsagosnak es fe-
gyelmezettnek tartjak magukat (a megkerdezettek nyolevankilene, illetve nyoIcvan-
nyoIc szazaleka), de esaknem ugyanolyan mertt~kben nyiltnak (nyolevanketto), kultu-
raItnak (nyoIcvanegy), szorgalmasnak, beesiiletesnek (hetvenki1ene) es osszetart6nak
(hetvenot).

A regiokutatas tiikreben a szerbeknek egyaItalan nines olyan j6 velemenyiik on-
magukr61, mint amilyenrol a jugoszlav vizsgalat szamot ad. A megkerdezett szemelyek
tObbsege a fenti tulajdonsagok egyikerol sell allitja, bogy az a szerbekre jellemzo vol-
na. Leginkabb nyiltaknak es baratsagosaknak tartjak magukat, am ezt is esak a megker-
dezettek negyvenharom szazaleka vallja.

Vajon mi lehet a ket vizsgalat eltero eredmenyeinek az aka? A magyarazat valoszi-
nuleg abban rejlik, bogy a kM vizsg{lIat Hem azonos mintan alapszik. Azok a szerbek.
akik a Vajdasagban regebb eta egyutt etnek mas nepekkel, szemlatomast maskent latjak
sajat nepiiket, mint Szerbia mas reszein eta polgartarsaik.

A szlovakok, a romanokhoz hasonloan, tobbsegiikben mind en pozitiv tulajdonsagot
jellemzonek tartanak magukra. A legtobben (hetvenkilene szazalekuk) szorgalmasnak
tartjak a szlovakokat, hetven szazalekuk barMsagosnak, hatvannyole fegyelmezettnek es
kuIturaItnak, hatvannegy beesUletesnek, hatvanketto osszetartonak, otvenot szazalekuk
pedig nyiltnak.

Sajat nemzeti tulajdonsagaik megiteIeseben ketsegkiviil a ciganyok a legkritikusab-
bak. A fenti tulajdonsagok kozul egyet sell tartanak jellemzonek sajf1t fajtajukra. EJ-
JenkezoJeg, a ciganyok tobbsege hatarozottan azt allitja, bogy azok nem jellemzok
a ciganyokra. fgy peldauJ a megkerdezett ciganyok hatvanot szazaleka mondja ezt a fe-
gyelmezettsegre, hatvanegy a szorgalomra, otvenhat a muveltsegre, otvennegy szazale-
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A sajdt neppelkapcsolatostlllajdonsdgoknaka megitelese(%)

Tulajdonsagok Magyarok Romanok Szerbek Szlovakok Ciganyok
..

44 88 20 68 0Fegyelmezettek
Szorgalmasak 61 79 32 79 0
Beesiiletesek 44 79 24 64 0
Osszetart6k 30 75 28 62 28
KuIturaltak 57 81 21 68 0
NyiItak 44 82 43 55 44
Baratsagosak 60 89 43 70 17



D U NATAJ

kuk pedig a becsiiletre vonatkozoan. Leginkabb meg nyiltnak tartjak magukat, de ezt
csak negyvennegyszazalekukgondolja.

Milyennek hitjak a magyarokat a regi6 mas nepei?

Amint latjuk, a nemzeti onertekelest illet6en az egyes nepek kozott nagy kiilonbse-
gek vannak. Amig a romanok es a szlovakok tobbsegiikben mindeD pozitiv tulajdonsa-
got jellemz6nek tartanak magukra, mas nepek - a magyarok, a szerbek, f6kent azon-
ban a ciganyok- sokkal kritikusabban lAtjakonmagukat.

A fentiekb61azonban nem deriil ki, bogy egyik vagy masik nep onertekelese meny-
nyire megalapozott. Nem tudjuk megiteIni, bogy a sajcitneppel kapcsolatos tulajdonsa-
gok megiteIesemennyire tulz6 akar pozitiv, akar negativ iranyban. Ehhez ossze kell ha-
soniitanunk kiilonboz6 nepek onmagukr61formalt velemenyet mas nepek velemenye-
vel. Vajon ugyanolyannak latjak-e magukat, amilyennek masok latjak 6ket? Az onerte-
keles ugyan azonos tulajdonsagokon alapult, de vajon azonos volt-ea mertek?

Lissuk Mt, milyennek latjak egymast a regi6 nepei!

N os, ami a magyarokat illeti, meglep6 m6don a rom{mok sokkal jobb velemennyel
vannak r61uk. mint a magyarok sajat magukr61. Tulnyom6 tobbsegiik mindeD felsorolt
pozitiv tulajdonsagot jellemz6nek tart a magyarokra. Harom tulajdonsagot illet6en pe-
dig (szorgalmasak, becsiiletesek, kulturaltak) meg sajat naci6juknal is kiilonbnek tart-
jak a magyarokat.

Sajcit merceik szerint a szerbek is j6 velemennyel vannak a magyarokr61. amennyi-
ben onmaguknal szorgalmasabbnak, fegyelmezettebbnek es kultur{lltabbnak tartjak
6ket. Az osszetartast es a becsiiletet eppoly kevesen velik jellemz6nek a magyarok-
ra Delve, mint a szerbekre. Ket tulajdonsagr61 sz61va van j6kora hianyerzet a szerbek-
ben: kevesse tartjak nyiltnak es barcitsagosnak a magyarokat. Mindossze hat, illetve
tizennegy szazaIekuk velekedik err61 maskent. Azert erdemes erre a "hianyerzetre"
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Milyennek Idtjdka magyarokata regi6mos nepei?(%)

Tulajdonsagok Romanok Szerbek Szlovakok Ciganyok

Fegyelmezettek 83 38 41 65

Szorgalmasak 82 36 54 72
Becsiiletesek 74 23 32 30
Osszetart6k 86 25 33 46
Kulturaltak 82 32 46 57
Nyiltak 65 6 37 IS
BanHsagosak 71 14 55 24



DUNATAJ

odafigyelniink. meet ez kisebb vagy nagyobb mertekben mas nepek velemenyeben is
visszater.

A szlovakok tobbsege ket tulajdonsagot tart a magyarokra jellemz6nek: szorgalma-
sak es baratsagosak. Persze. kevesbe szorgalmasak es baratsagosak. mint maguk a szlo-
vakok. a tObbi tulajdonsagr61Rem is sz6lva. amelyekben a magyarok j6eskan elmarad-
oak a szlovakokt61.

A eiganyok tobbsege is osztja azt a velemenyt. miszerint a magyarok szorgalmasak.
fegyelmezettek es kulturaltak. Figyelemre melt6 viszont. bogy minden tulajdonsagban
kiilonbnek tartjak maguknal a magyarokat. kiveve abban. bogy nyiltak.

A magyarokra vollulkoz6 IcgjcllcgzclcscbbszlcrcoUpiakball megegyczik u jugoszhi-
viai vizsgalat es a regi6kutatas. Nevezetesen abban. bogy a magyarokat mas nepek
szorgalmasnak. fegyelmezettnekes kulturaltnak tartjak. ami egyebkent teljes egeszeben
megegyezikazzal a keppel. amelyet a magyarok onmagukr61alkotnak.

Hogyan velekednek a regio mas nepei egymasrol?

Sokkal kisebb az osszhang a romanok sajat nepiikkel kapesolatos velemenye es a
regi6 mas nepeinek r6luk kialakult velemenye kozott. Amig ugyanis a romfmok sajat
nepiikre vonatkoz6an minden pozitiv tulajdonsagot magas szazaIekban jellemz6nek
tartanak, mas nepek kimondottan kedvez6tIeniil velekednek r6luk. A felsorolt tulaj-
donsagok koziil egret gem tartanak jellemz6nek a romanokra. illetve esak elhanyagol-
hat6an kis (kett6-tizen6t) szazalekban. Es mivel ebbeDa vonatkozasban a regi6 nepei
k6zott gyakorlatilagteljes az osszhang (a legjobb velemennyel meg a magyarok vannak
r6luk, legalabb egynegy~diikkuIturaltnak. nyiltnak es baratsagosnak tartja a romf1O0-
kat). azt kell gondolnunk, bogy a romanok reszer61 sajeitnepiik megitelese bizonyos
foku 6naltatast tartalmaz.

Hasonl6keppen nines osszhangban a szlovakok onertekelese gem mas nepek vele-
menyevel. A szlovakok t6bbsege minden felsorolt tulajdonsagot jellemz6nek tart sajat
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Milyennk ltitjtika romtinokata regiamtis nepei?(%)

Tulajdonsagok Magyarok Szerbek Szlovakok Ciganyok

Fegyelmezettek 12 5 7 6
Szorgalmasak IS 8 7 4
Beesiiletesek IS 5 2 6
Osszetart6k IS 13 48 13
Kulturaltak 39 7 10 7
Nyiltak 23 12 3 24
Baratsagosak 25 II II 13



DUNATAJ

nepere, am mas nemzetek tagjainak csak alig egyharmada tartja ezt r6luk, fiiggetleniila
nemzeti hovatartozast61.

Mas a helyzet a (vajdasagi) szerbek eseteben, akik sajat nepuk tulajdonsagainak
l11egitelcscben meglehetOsen targyilagosak. Pontosan olyan I11crtckben tartjak jellemz6-
nek magukra a felsorolt tulajdonsagokat, amilyen mertekben mas nepek, azaz igen kis
szazalekban. Kiveve a romanokat, akik ezeket a pozitiv tulajdonsagokat sokkal inkabb
jellemzonek tartjak a szerbekre (6tvennegy-hatvanharom szazalek), mint ok sajat ma-
gukra (hUsz-negyvenharom szazalek).

Ami pedig a ciganyokat illeti, azt kell mondanunk, hogy a regia nepei egyertelmuen
kedvez6tIeniil velekednek r61uk.A fenti tulajdonsagok k6ziil negyet (fegyelmezettek,
szorgalmasak, becsiiletesek, kultuniltak) csak elvetve tart valaki jellemz6nek a ciga-
nyokra. Ezzel szemben a t6bbseg hatarozottan azt allitja, bogy a ciganyok neIkiil6zik
ezeket a tuIajdon~agokat.De ezen a veIemenyen vannak maguk a megkerdezett ciga-
nyok is, Hemakadt k6z6ttiik egy sem, aki ennek az ellenkez6jet allitotta voIna.
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Milyennek lcitjcika szlovcikokat a regi6 mcis nepei? (%)

Tulajdonsagok Magyarok Romanok Szerbek Ciganyok

Fegyelmezettek 22 29 10 39
Szorgalmasak 29 29 13 31
Becsiiletesek 23 27 8 31
Osszetart6k 32 28 13 24
Kulturaltak 20 26 13 30
Nyiltak 19 29 13 6
BarMsagosak 27 29 4 24

Milyennek lcitjcika szerbeketa regi6mcisnepei?(%)

Tulajdonsagok Magyarok Romanok Szlovakok Ciganyok

FegyeImezettek 16 54 30 6
Szorgalmasak 19 58 23 17
BecsiiIetesek 17 56 13 30
Osszetartak 47 60 54 30
KuIturaltak 15 55 18 15
Nyiltak 24 56 14 56
BanHsagosak 22 63 25 33



A cigfmyokmegitc/cse azonban megsem teljesen elmarasztalo. hiszen a magyarok
, hatvan, a szlovakok halvannyo1c szazaleka gondolja azt r6luk, bogy 6sszetart6k. Kisebb

szazalekban, de ez a velemenyiik a romanoknak (harmincnyo1c) es a szerbeknek
(huszon6t) is r6luk. Maguk a ciganyok is leginkabb ezt tartjak magukr61.

Tudjuk-e, bogy milyenek vagyunk?

Azt, bogy melyik nepnek milyen foro az 6nismerete, bogy mennyire van atitatva
kii16nb6z66naltat6 eszmekkel, bogy a mas nepekr6l alkotott velemenye mennyire ter-
helt olyan el6iteletekt61,amelyek etnikai konfliktusra es elszigete16ctesrevezethetnek,
tovabbi kutatasok targya. A fenti eredmenyek ebb61a szempontb611egfeljebbjelzeser-
tekiiek. Ebben az ertelemben, jelzesszeriien, egy-ketgondolat talan meg idekivankozik.
fme, a legjel1egzetesebbmeglatasok egyesnepekre vonatkoz6an.

A vajdasagi szerbek, ellentetben Szerbia mas reszein e16 polgartarsaikkal, nagyon
szigoruak 6nmagukhoz. Ebben bizonyara nagy szerepet jatszik az a koriilmeny. bogy
naponta szembesiilnek azzal a merhetetlen presztizsveszteseggel, amelyet az ut6bbi
evek e1hibazottnemzetpolitikaja okozott nekik. Az e1vesztetthaboru, a tortJ.egmeszar-
1asok,a nemzetkozi kik6z6sites, nemzeti Mseik haborus biin6skent va16k6r6zese a1a-" i
posan 1eromboltatekiritelyiiket.Ennek a tekinte1yves:?tesneka mas nepekkel egyiitt e16
szerbek tudataban vannak, ami bizakodasra adhat okot, hiszen a targyilagossagannak a
jele, bogy odafigyelnekmas nepek velemenyere, keresik helyiiket a nemzetek k6z6sse-
geben. A jugoszlav kozvelemeny-kutataseredmenyei azonban ana figyelmeztetnek ben-
niinket, bogy Szerbia mas reszein, ahol a szerbek homogen k6z6ssegben elnek. ez
a katarzis meg konintsem ment vegbe. Ellenkez61eg,amint azt dr. Dragan PopadiC.
a vizsgalat egyikszervez6je irja, a sajat nepiikkel kapcsolatos tulajdonsagok tulertekele-
se a szerbek reszer61vilagosan bizonyitja, bogy meg mindig nem hagytak fel a mennyei
nepre vonatkoz6 onaltato eszmevel.

A regiokutatas eredmenyeinek a tiikreben az onismeretet es a sajat nemzeti tu1aj-
donsagok tulerteke1esetillet6en a romanok es a szlovakokreszer61nagyobb foku targyi-
1agossagravolna sziikseg.A szerbek peldaja bizonyitja, bogy az 6naltato eszmek milyen
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Milyennek latjak a ciganyokat a regia mas nepei? (%)

Tulajdonsagok Magyarok Romanok Szerbek Szlovakok

Fegyelmezettek 2 14 3 0,5

Szorgalmasak 3 13 6 0
Becsiiletesek 3 11 4 0,5
Osszetart6k 60 38 25 68
KultunUtak 1 13 4 0

Nyiltak 17 13 21 8

Baratsagosak 16 2 10 4



D u NATAJ

k6nnyen veszelyes kalandokba sodorhatnak jobb sorsot erdem16 nepeket. Bizakodasra
ad viszont okot, bogy ez a nemzeti elfogultsag nem tarsul a regi6 mas nepeinek a 1ebe-
csiilesevel. Sem a romanok, sem a szlovakok nem szukkebluek a velUk egyiitt el6 ne-
pekkel, kivaltkepp a magyarokkal szemben, ami lehetove teszi ezeknek a nepeknek
a k6zeledeset es egymas k6lcs6n6s megbecsiileset.

A ciganyok egy6ntetli es csaknem teljesen elmarasztal6 megitelese arra eDged k6vet-
keztetni, bogy etnikai jellegu kont1iktusok kielez6deset61legfeljebb velUk kapcsolatban
lehet tartani. A ciganyok beilleszkedese regiomilis problema, tehat nem egyik vagy ma-
sik nep es a ciganyok konfliktusveszelyeir61 van sz6. A kerdes azonban korantsem meg-
oldhatatlan, elsosorban maguknak a ciganyoknak k6szonhet6en, akik mas nepeket ille-
toeD messzemenoen ertekelik azokat a pozitiv tulajdonsagaikat, amelyeket sajat fajta-
jukb61 hianyolnak. A mas nepekhez val6 pozitiv hozzaallas es a sajat etnikummal kap-
csolatos j6zan tisztanlatas lehetoseget kinat a kerdes kezelesere es megoldasara.

Vegiil ami benniinket, magyarokat illet: a regi6 t6bbi nepe kivetel nelkiil j6 vele-
mennyel van rolunk. Szorgalmasnak, fegyelmezettnek, kulturaltnak tartanak benniin-
kef, e tekintetben csaknem kii16nbnek, mint sajat nepiiket. Bizakodasra ad okot, bogy a
magyarok targyilagosak onmaguk megiteleseben, nem kell tartani att61, bogy a fejiikbe
szall a dicsoseg. A hires magyar becsiilettel viszont baj van. N em altatjuk magunkat,
tudjuk, bogy odavan. Ez esetben csekely vigasz, bogy olyanok vagyunk, mint masok.
Az 6sszetartas sem eras oldalunk, ezt tudjuk. Van azonban kef sajatos tulajdonsagunk:
a kori.ilottiink elo nepek azt tartjak rolunk, bogy nem vagyunk veliik szemben elegge
nyiltak es baratsagosak. Trianon - vagnam ra magam is azonnal. Azok utan, ami tor-
tent, lehetiink-e nyiltak es baratsagosak? Csak egy bokkeno van ezzel a hevenyeszett
magyarazattal. Bar erre a vizsgalat eredmenyei nem utalnak, a tapasztalat azt bizonyit-
ja, bogy egymassal szemben sem vagyunk nyiltabbak es barMsagosabbak.

Van tehat megszivlelniva16nk. Osszessegeben azonban a regi6vizsgalat okot ad nemi

deriilatasr~. A nemzeti onkepiink pozitiv, amelyben nagy onmersekletet tanusitunk,
mas nepeknek pedig elismero a velemenye. Ez a j6vore nezvest biztato.

JEGYZETEK

I A kutataskezdemenyez6jees romaniaikoordinatoraBod6 Bama, a temesvari Sz6rvany Alapitvany
kepvisel6je volt. A magyarorszagi felmerest dr. Feleky Gabor professzor, a szegedi 16zsef Attila Tudo-
manyegyetem szociol6giai tanszekenek tanara iranyitotta. A Vajdasagban vegzett vizsgalatokat pedig
dr. H6di Sander, az adai Selye-Szab6Stresszkutat6 Intezet igazgat6ja vezette. Rajtuk kiviil mindharom
orszagb61 szamos szakember vett reszt a kutatas el6kesziteseben, a vizsgalat megszervezeseben es az
adatok ertekeleseben.

2 A k6zvelemeny-kutatastdr. Dragan Popadi6 es dr. Bir6 Mikl6s pszichol6gusok vegeztek a Nyitott Tar-

sadalom Alapltvany tamogatasaval. Lasd: A magyarokat tartjak legt6bbre. A szerbek 6nmagukr61 es
masokr61.Magyar Sz6, 1998.januar 8.
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