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N emzeti
tulajdon sag ok
Hogyan ftI~

magukrOl ea egymasmI a repo
oepei?

ten pedig ~
ba::stiIeARIorikok.. a rnm;; khoz ha- teoek. kuknraltak) meg sajat naci6jukm1 is kUloobnek mt;Pk a iliasooI6an tiibbsegUkben minden tu- gyarokaL
bjdonsigot jr-1I mnH tartanak
SaPt mCro!ik ~
a szabek
Bizonyoo kiiIi>nboegek perszc
A b:mesriri regi6knta1:as e te- Onmaguba. A Iegt.Obb= (79 sza- is j6 vClcmennJd vanuak a ilia..uebJk) szorg;>l~1<
taJ1jaIt a
vanuak a ~ ~
kOzOtt.A ju- reo ~
JiszIa m..t 6nt=i
gyaro1a'6I. ameonyibcD azobt OngoszIav pszid1oI6gusok 400 ....
a poh;irl>a. Ea az eralmCnye!< szIorikobt, 70 aoO""lrlml<barit- maguknaI ~I<.
fe..
ga.n ~k
k.ia kOrUrdCst mq;IepO m6don p8d3ul ut bizo- sigomak, 68 tegydmezcttnc:k Cs gyelmP7.,ttebhock CskulturiJl;obb.
Szcrbia mindcn reszeroI, Kosovo Dyirjak. bogy a reg;o egyes ""pe; kultur;ilinak. 64 becsiiIetemek, 62
oak.tanj;Ok.Az.0ss:r.ew1:istCsa bekiv~I.
A T~lban
- uzerbeknCI ~
jobbvClemenyCsszet2rt6nak. 55 szazaJekuk pe- aUIetet visamt eppoly krresen
Wg nyiltnak.
amdy BodO B--.
dr. FeIdty Gi- D)'d vantW: onmagukr61. SOt, tartj;ikjd1caazOnek
a magyarokra.,
bogy a romaSaPt ncmzcti ~
bar profCSSZOT
Cse JOrok iT6pnak un DJODdauuuk.
mint a szerbekn:.. XCt In~g
vetttbCvd
UsziiIt
907 szanCly nokhoz Cssdorikokhoz viszonyft- ~
kitsegkmiI a cipmenten bp".-.Jh"rn jdent6s b.iaA fenti nyft'zet a szerbek ri:szb6l ICcvesvett ~
egyenIO ann yban a IV- Ta a szabek kifqez.etten szigonJak nrok a ~
miniai Mnsagb6l. a magy;oronza- 6nmagukboz.
gi Coongrad megrebOl is VajdaDe Iassuk. bogy a IWIiinbOW
sag Cszaki n!szCb6L
nCpek tagjai ~
uUlyen
A jugoszI;iv kazv&mcny-kulaannyban W1fik jdIenuDoek ...pt
tas eredmenye szerint a szabek nCpUkre ~~tl<~n
a.z :alabbi
re- ~
iimnagub'6I vannak a 1egjobb
Iembm.,e a:akDem mindcn mcgIIILYENNEK TAIl'I'Jk
kCrde2I:I1 tuIajdoos;iggal bpaoIlAGUKAT A IIAGYAROK
IaIban. Sapt n3ci0jub1 ~
EsABOKANoK?
a magyarokat Cs a mattd6nokat
Crtekdik kedvez6en. wig az albaA magyarolr.eset&en a megnolr.Csmuzulmanok mmIajara !r- ~k
tObbsege IWom tula}
eil< a IegWbb ked~
wlaj- doosagnt I3J't sapt nemzetere v~
donsagut. A romanokr6l, boIga- natkoz6an
jellemzDnek: bogy
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~
diik kuIwriImak. nyibm Cs larir.s;igomak Ianja a rum:inobl).
an keDgoodoImmk.hosYa I'IJIUIWk ria&UI
..epuk
p&;Ie bizoo,.. lObi ~
w13lmaz.
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HaIooI6keppen
niDa a saIoYamk ~
bangban
Km m;is nCpdt rliuk aIkorott re~
Amfg ogyanis a sdoYB.ok tiibbsege miDdcn Cdoomk
tnbjdonGgot ~
I3J't saPt nepere. nW oetIIZIeO:ktagjaitW: csak aIig eg}'hanuada gondoIja ezt r61uk- liiggdlcnw a ncmzeri ~
toW a bdyzet a ~)
IU:I"bek esct&en. aIriIt sajat nCpiik tu-

lajdonsagainak.
a ~a.--

tnlajdOlwgok kozUI egyet sew se tartjft a magyarobt DyihuakCs meglehet6sen t3:rgyi1agosak. Pantartanak jeI1emz6nek sapt tajta- baratsagosuak. Miudossze 6, iI1et- tosan cIyan menabeu tartjft jdjukra. Ellenkez6leg. a ciganyok. vc 14 sz3zaIekuk meke<til em>! Iemz6nek magukra a fdsorolt tutiibbsege hat3:rozottan azt aJlftja, nWkent, amire azbt eroenres lajdonsagokat, amilyen mertekodafigyelniink, men ez a ,hia- ben was nepek is nekilr.tulajdonit~gy awk nem jelJemz6ek rijuk.
Igy p8dauI a megkeroezeu ciga- nyerzet', k.isebb vagy nagyubb jak azokat, azaz igen lis sziizaleknyok 65 szaz..Ieka aII11jaezt a fe- menekben, de nW nepeIr.Te.zerol ban. Kivadt kepezoek ez al61 a
romanok, akjk a Idsorolt pozitiv
gyelmezettsegre, 61 a'szoTg;olom- is tapaszblhatO.
Ta. 56 a mliveltsegre, 54 szaz..Ieka
A szlm'akok tOObsege ket tulaj- wlajdonsiigokat sokkaJ UWbb jelpedig a beaUletre voqatkoz6an.
doosagot tan jelJemz6nek a ma- lemz6nek ~
a szerbekre (54I..eginJclbb meg nyiltnak tanjak
gy.uokra. NevezeteseD, bogy SZOT- 63 sziizaIek), mint azok sajilt mamagukat. de ezt is csak 44 szfIzaIe- galmasak Cs bar;itsiigosak. persze gukra (20-43 sz3zaIek.).
Ami pedig a ciganrokat iDeti.
\a,lk.gQ.O.dolja.
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szerint kevesbe szorAm".. !!J;juk.a nemzeliimenegalmasak..".. "barits;lg0Sak; mint' -an kell mondanunk, bogy a Tegi6
kelest illet6enaz egyes *1<. 1<.0- mondjuk maguk a szlovakok, a nepei kifejezetten kedvez6tleniil
wtt jeJent& kiilonbsegek'vannak.
u>bbitulajdonsagr61 nem is sz6lva, veIekedoek roluk. A fenti tulajdoosagok kozw hannat (fegyelAmig a romanok es a szIoviikok amelyekmentbtamagyarokmesztObbsegiikben mindeD pozitiv tu- sze alatta maradnak a szloviikok- mezettek, szorgalmasak, becsUletesek, kultuniltak) csak dvetve
bjdonsagot jellemz6oel taTtanak oak.
magukra. nW nepel - a magyaA cigiinyok tobbsege sziut€n tart vabki jdIemz6oek a cigarok, a szerbek, f6keDt azonban a osztja azt a veJemenyt, mdy neorom. Ezzel szemben a tiibbseg
I

rokr6I viszont - rilaszaikb61ltBve
szorgalmas (61). baratsiigos (60) es
ku1turaIt (57 szbaIek). A tiibbi tu- nina kiaIakult veJemenyiik.
A~
reg;okUlatas igye- bjdoosaggal bpronbtncon a veJe..
kezett mCg a I:a1.s>:.oW
is eIkeriilni mmyek megoaIanak. ~
anuak. bogy vannak ,J6 nCpek" Cs iisszetan6nak taJ1jaIt magukat a
"rossz uepek". fgy eIeve manuk
magyarok. ezt alig a 30 szbaIekuk
antW: lehetOsega, bogy egyesne- gondoIja. ,
'
peket pozitIv,nW nc!peketpedig
A magyaroktOl eItet6en a TOneg;atfv tuJ;gdoosagolr.kal
~
mauok sDmoaevO tobbsege miniIIetui. A riIaszIap kizarOIag poD- den CeIsoroItpaddv t"b~~..got
dv tulajdonsagobt
soroIt feI. A egyaniDt T-JKvoI<
tart aromakenICs pedig Ugy hangzott. bogy noba. ~
badtsagosnak
azoIr.menuyiben vonalkozta1har6Cs ~
taJ1jikmagu- cigiinyolr..- sokkal krrtilmcol,/un
:ok egyes nepel<re:teljes rnertek- kat (a megkerdezeudr. 89. iI1etve
ben igazak.-e.~taI1u
new iga- 88 sdzal&.a.).de csakuem ugyan- Jatjak 6nmagukat.
A fentiekh6I azonban nem dezak. Tagy n~ez eIdonteni. iI1etve oIyan mCr1&ben Dyihuak (82).
az illcW nem tud a keroCsben iI- kultu.altuak(81). szorga1mamak, rUI ki. bogy egyik vagy miisik nep
0nertekeICse menuyire megalapolis1t fogbIni.
becsUletesock (79) is iisszew't6- zotL Nem tu<ljuk meglb!Iui. bogy
oak (75).
a
sapt neppel kapo-onbtn. tulajA SZERBEK ~
tiikn!ben a sze!"A~
doosagok megit6Cse -yire
SZlGOB:UAK
be1r.oekkOzd
siua
oIyan
j6
v&GNMAGUKHOZ
aiIz6, altar pozidv. am negalfv
menyiik magukr6l. mint amilyen- iTauyban. Ehhez iissze keD basouro1
a
jugoszJav
vizsg;ilat
sDmot
ad.
K£tsegteIen, bogy a ,nemzetIftanunk: kiilOnb0z6 nepek onmakarakteroI6giai' vizsgablnkban a A megkerclezctt szerbek tOObsege gukT6I funn.alt v6em!n et nW
sajatnemzetenekdCseaz egyiItle- ugyanis a fenti ~ok
nepek v&:menyeveI. ~ekes
leegyik&c5l sem ~,
bogy az a het uw.ajarni, bogy yajoD ugyangizgalmasabb kiTdCs. Mennyiben
sajatos peldaul az. bogy a szerbeIt szerbekre, jeI1emz6 volna.. Legiu- oIya:nuak Iatjak-e magukat, ami6nmagukr61vannak a legjobbre- kabb ~ nyOtnak Cs bariuagos.- Iyennek. miisok? Az. Onc!rtBceles
lemenu)'d?Beszelhetiluk-eenuek tW: tanjft magubt, am ezt is azonos tulajdonsagok ment€n WTcsak a megkbdezettek 45 sm.Je- tint, de ,".gon azoDOSvolt-e a merkapcsan oualtat6 eszmekT6t, ah~
tek.?
gyan an a jugoszl;iv pszicho16gu- ka vallja.
Vajon mi lehet a ket vizsgalat
sok vizsgaJata sugallja. anClkiil,
hoxY tudniiDk, nW IM!pekhogyau eItb6 eredmeDyeinek azob? A OsszETARTAs, BECSUl.ETvekkednek onmagukr6l? Vajon magyarizat va!6szrn1i!eg abba:n
Lassuk hat, milyennek Jagak
nW nepek elismemek-e maguk- rejIik. bogy a ket vizsgalat oem
naJ kiilOnbnek masokat?Ha igen. azonos mmw. abpszik. mas sz6- egymiist a regi6 Depei.
vaI
a
Szetbia
kiilOnb626
n!szein
Nos, ami a magyarobt iDeti,
ban, k.i(k)DJOgerangsoroljak Magukat? AjugoszJav vizsg3latb61sa} B6 szerbek nem teljesen azonos meglep6 mOdon a TOIDiiDok
li16don gondolkodnak. Az.ok a messzejobb velemeun)'d vannak
nos hem derUI n, bogy erre v~
natkozOan mas nepek miJrent nyi- szerbek, aIriIt Vajdasagban regebb roM, mint.a magyarok s;yat malatkoztak. Enelkiil viszont a szer- 6ta egyiitt eluek ma. nepekkel.
gukrol. TUlnyom6 tobbsegiik.
bekre vooatkozO eredmeoy sem szemmel I1that6an nWkeut vele- minden Idsorolt pozitiv tulajdonmood sokat, sOt, onmagahan veve kednek sajiltnepiikrOl.mint SUT- siigot jellemz6nek tan a magyafelrevezet6 lehet szamunm.
rom. Harom tulajdonsaR menbia mas reszein el6 pol~rsaik.
'

riot a magyaroIr.szorgalmasak.fe.. hatarozottanan iIIfIja. bogy a cigyeImezettek c!s kuJnualtak.. F..
gyeiemre mc!It6 viszODt. bogy
minden wlaj<lousag menten kiiIDnbock taJ1jik magukDal a Magyarokat. kiYevean. bogy DyiItak.

g;iuyolr.,neJkiilOZ:ik.
ez>eb:t a tulajdoosOgokaLDe ezen a vClemenyen vauuak maguk a ~
zett cig;myolr. is. aIriIt,kOzi5ttnem
akadt egysem. akieswekaz eDcnkezDjet aJlkoua voIua.
Ololt.ntauu.Es
A cig;inyolr.megfr8&e azonban
Es ONALTATAs
meg.em teIjesen e/maraszQ16, hiszen a magyarok. (60). a szIorikok
A magyarokra mnatkazO Iqr- 68 sz3zaIeka gondoIja an roIuk,
jeHegzetesehb
sztereotlpiakban
bogy 0sszetart6ak.. Kiso:bb szazamegegyezcist mutal a jugoszl;iviai Iekban, de ez a Y6cmCnyiik a TOA ilia- m;iuoknak (58) Cs a szerbeknek
vizsg;ilat es a ~
gyarokat nW nepek csakugyan
(25) is T6luk.I..eginkahbmeg Maszorgalm,amak, fegydmczettuek,
guk a cig;iuyolr.is en taJ1jaItiliaIrulturaltnak t:aTtjak. ami egym.
keot teljes ~D
megegyezik gukr6I.
Tenueszetesenaz. hogy-.al6jaazzal a keppel, amit a magyarok
ban melyik nep milyen Onismeretonmagukr6l alkotnak.
SokbI kisebba megegyezesa teI rendeIkezik., bogy melyik Rep
romanok sapt nepiikkd kapaola- mennyire van atitatva kiilOnbOW
tos velemenye es a regi6 nW ne- 0nii1tat6 eszmillel. bogy a nW
alkotntt
velemeny
peinek a roM allwtott velemeuye nepeknil
kowtL Amig ugyanis a TOIDiiDok mennyire terhelt kiiIOnbOz6eI6itiIetektOl, amdyek etnikai konfsajilt nepiikre
vonatkoz6an
minden pozitlv tulajdons1got magas liktusokhoz c!s elnigetel6dCsbez
vezethetDek, tovabbi kutatasok
sziizalekhanjeDemz6nek
taTtanak,
nW nepel kifejezetten kedvezOttargyat kt!pezi. A fenti eredme!cnw veIekednek
roM.
A felsonye!< ebb6l a szempontb61 legfeIroll tulajdonsagok
kOziil egyet
jebb jeIzb enauek.
DR.H6DI sad...
sem taTtanakjeIlemwnek a roma-

