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NEMZETllMAzs
A tortene/mi tapaszta/at es po/itika nemzetforma/6

hatasar6/

Azokat a csoportjellemzoket, amelyeket nemzeti alkati
sajatossagkent emlegetiink, a pszicho16gia etnikai szte-
reotipianak nevezi. Ezek a sztereotipiak tulajdonkep-
pen a tortenelmi tapasztalat es az uralkod6 politikai
viszonyok pszicho16giai lenyomatai, mondja a pszicho-
l6gus, aki hason16 jellegu kutatasokkal maga is foglal-
kozott. Most tobbek kozott azt szerettiik volna meg-
tudni tale, alakithat6-e a nemzeti karakter.

- Igaznak tartja, bogy az eszaki nepek jellemesebbek
a deIieknel?

- Az egymassal nyelvileg, tortenetileg, teriiletileg
osszefiiggesbe hozott nemzetek jellemvonasait mindig
hason16nak talaljuk, csupan arnyalatnyi kiilonbseget
lcitunk kozottiik. A magyarok helyzete sajatos ebbol
a szempontb6l, meglehetosen tarstalan nemzetnek
szamitunk a vilagon. HUNYADI GYORGYaz 1970-es
evek elejen (a Kadar-rendszer idejen vagyunk) kezdett
Magyarorszagon a nemzeti sztereotipiak vizsgalata-
val foglalkozni. Tobbek kozott azt vizsgalta, hogy az
emberek egy-egy nemzetre, tobbek kozott a magya-
rokra Delve mennyire tartanak jellemzonek kiilon-
bozo tulajdonsagokat. A magyar emberrollenyegeben
ugyanazokat a tulajdonsagokat emeltek ki az orszagos
reprezentativ minta kiilOnbozo csoportjai. Azt is meg-
figyelte, hogy a roman ember magyarorszagi jellem-
zese mas nepekhez viszonyitva igen kedvezotlen, mig
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az oroszok megitelese es ertekelese az egyik legpoziti-
vabb volt. A rendszervaltas idejen, miutan megszunt
az oroszokkal kapcsolatos politikai-ideo16giai nyomas,
az oroszok megitelese kozel keriilt a romanokehoz. A
nyugati nepeknek - eliikon az angollal - mar akkor is
nagy presztizsiik volt Magyarorszagon, ami tovabb no-
vekedett az6ta.

- Mire vaI6k az egyes nepekre vonatkoz6 sztereotiphik?

- Ha szaz eletiink lenne, az sell lenne elegend6,
hogy minden nepet (es azon beliil minden embert)
kimerit6en megismerjiink. Ke1l6 ismeretek hianya-
ban mintegy eligazodaskent arra tamaszkodunk, ami
rendelkezesiinkre all: elfogult uti beszamol6kb61, po-
litikusok alkalmi kijelenteseib61, felmuvelt enekesek
dalaib61, nem egyszer ellenseges indulatokt61 fUtott
tortenelemkonyvekb61 osszea1l6, a koztudatba be-
agyaz6d6 sablonos etnikai kepekre, amelyeknek nem
sok koziik van a tenyeken alapul6 ismeretekhez. Bar-
mennyire felszinesek es torzak is azonban ezek az is-
meretek, a politikai inditekok vonatkozasaban pantos
eligazitasul szolgalnak. A sajat es mas csoportokra
vonatkoz6 sztereotipiak ugyanis lenyegiiket tekintve
affele ideol6giai "iranyelvek", politikai helyzeterteke-
lesek, amelyek kovetesre val6 mintat, tarsadalmi mo-
dellt rejtenek magukban.

- Mi, magyarok fontosnak tartjuk, bogy milyen keF eI
r6Iunk mas nepekben?

- A magyarok mindmaig megkiilonboztetett fon-
tossagot tulajdonitottak annak, hogy milyen kep el
r6luk az eur6pai koztudatban; jelesiil hogyan veleked-
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nek r6Iuk a franciak, angolok, nemetek, olaszok. Az,
hogy milyennek Iatjak oket a kornyezo orszagok ne-
rei, kevesbe erdekelte (es erdekli) a magyar embert,
j611ehet - a tOrteneIem tanulsaga szerint - erre kellett
volna inkabb nagyobb gondot forditani. Nyugat-ima-
datunk egyebkent osszefUgg egyik jellemzo nemzeti
vonasunkkal: a nagyoknak va16 megfelelni akarassal.
Az auton6m nepek es szemelyisegek mindenekelott
onmagukkal akarnak tisztaban lenni, sajeit erdekeiket
igyekszenek eredmenyesen kepviseIni, sajat autentikus
eIettiket pr6baIjak eIni. Termeszetesnek tekintik, hogy
azok, akik, ortilnek annak, hogy franciak, angolok,
nemetek. Az egeszseges lelktiletu. nepekhez hason16-
an nektink magyaroknak is annak kellene ortilntink,
hogy magyarok vagyunk.

- Beszelhetlink-e a nernzeti irnazs kialakitasarol?

- Nem konnyu a nagyvilagban j6 hirnevre szert
tenni, a nemzetek csaIadjaban megbecstilest szerez-
ni. Ennek eleresere aligha eleg politikai kampanyokat
szervezni. A nepek presztizse ugyanis az adott orszag
nemzetkozi sulyaval aranyosan novekszik, ami viszont
a gazdasagi gyarapodas, a biztonsag, a j6let, a nem-
zeti kultura, a human erOforras fUggvenye es nem a
politikai sz6Iamok pufogtatasae. A rendszervaltast ko-
veto pr6balkozasok a magyarsag ktiIfOIdi imazsanak
a javitasara kudarcba fulladtak. Megrekedtek a hamis
propaganda szintjen, hiszen a magyarsag tenyleges su-
Iya a gazdasagi hatekonysag, a demokratikus fej16des,
a kulturalis elet szempontjab61 nem valtozott semmit,
inkabb visszaeses kovetkezett be. A magyarsag j6 hir-
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nevenek a megalapozasahoz maganak a nemzetnek a
felemelkedesere, meger6sodesere van sziikseg. Szeret-
nem azonban ismetelten hangsulyozni, hogy a nagy
nepek nem a mi elvarasaink es erdemeink alapjan ala-
kitjak magyarsagkepiiket, hanem sajat hatalmi erdeke-
iknek megfelel6en.

- A kisebbsegi sorsban do magyarokkal kapcsolatban
milyen sztereotipiak elnek?

- A nemzettudat gyors eroda16dasa ment vegbe a
kisebbsegben el6k koreben is, akik az asszimila16das
utjara keriiltek, es tizezrevel vandorolnak el sziilOfold-
jiikr61. Ugyanakkor voltak, akik kivarasra rendezked-
tek be, masok - amint erre lehet6seg kinalkozott - po-
litikai szervez6desbe kezdtek, vagy a letlint rendszer
szekerto16ikent csupan meglovagoltak a nemzeti on-
szervez6dest. Barmit tettek vagy nem tettek, az elcsa-
tolt magyar nemzetreszek ma is az allam es a nemzet
keresztjere vannak szegezve.

A rendszervaltast es a hataron tuli magyarok politi-
kat szervez6deset kovet6en majdnem 180 fokos fordu-
lat allt be a kisebbsegek megitelese tekinteteben. Ma a
magyarorszagi kozvelemeny a hataron tuli magyarok-
r61 azt tartja, hogy 6k a nemzeti eszme igazi elkotelezett
hivei. Ok az anyanyelv igazi vedelmez6i, a tortenelmi
es nemzeti hagyomanyok leghivebb 6rz6i. Es minthogy
az osszetartozasi erzes es a kozosseg iranti fele16sseg-
erzet £Uti 6ket, szinte valamennyien a magyarorszagi
jobboldal tamogat6i. Nem csak a konzervativ kozve-
lemeny velekedik igy. Ellenerzes formajaban, de ez a
sztereotipia jelen van az MSZP-SZDSZ kormanykoa-
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lid6 kisebbsegpolitikajaban is. Epp a jobboldalisaggal
kapcsolatos sztereotipiak, a "nemzeti elkotelezettseg"
kliseje miatt tagadta meg t6hik a magyar allampolgar-
sagot, s habozas nelkiil felszamolta, illetve ellen6rzese
ala vonta a hataron tlilra iranyul6 tamogatast.
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