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hel}'c!. Igaz, bogy a nemzet Hem organikus szm'ezet, ugyanakkor
mint az cgyenek kiilcsiinhalisanak bonyolult rendszere, tagadhatallanul rendelkezik biwnyos psziehologiai sajatossagokkal. Olyan sajatossagokkal, amel}'ek kiizvealenul az egycnekb61 nem vezethelOk le,
mert kizarolag az emben kapesolau'endszerek bonyolult kiilcsiinhalisanak a termekei. Nevezheguk ell a termekel Gclenseget) akanniGRUIKIBOLYA nek,lelkinek, kulturalisnak, szelleminek, ezjelenseg a esopon Contos
jellemz6je. Tul,ajdonkeppen ez az, ami egvi,knepet a masiktolmegkuliinbozteu. Es igy visszajulunk megim a nemzeti karakterhez.
Milyenek a vajdasagi, a delvideki magyarok? Masok, mint al- nyos igennyel keUa kcrdCsoel nyidni. AItalanossagban vcve azonban
A psziehologia vCgiJIelfogadta, bogy a nemzetkaraklerolOgiai jellcnines
ertelme
nemzelkamklerologiarol
beszelni.
Nem
lehel
ra
tigy
tahlban a magyarok? Vagy csak annyiban kiiliinbiiznek, mint
go kerdeseknekhel}'ukvan a nap alatt,a magareszer61azonban
'tekimeni, mint ami azonos szemponlok es azonos modszerek alapamennyire nyelviikben, nyel\jarasukban sem egyfonn3k? HoCelve, bogy jo himevel koekaztaga
Hem kivanl elekkcl Coglalkozjan minden ncp vizsgalalira egyrorman alkalmalhalo. Csak akkor le- Hi. Anelkid, bogy a nemzeu sajatossagokra vonalkozo allilisok val6gym hatott rijuk (rink) a kisebbsegi let, az anyaoi'Sz3gtol va- hett6Ie vami valami!. ha az nemzeu ludomannya valik, veli Babits.
sagtartalmat
es eredetet
tanulmanyozna,
clCogadja, bogy ilyen alii10 kiiliineles? Vannak ennek pozitivumai is, vagy csak a hat. Alert megis letezik valamilyen tudomanyos megkiizelites?
tasok vannak, ezeket iissze lehet gyujteni, stauSZlikai kimutatisokat
rinyarol beszeJhetiink? Milyen a taj es a leJek iisszefiiggese
- Mikiizben nalunk a n~mzellelkisegeve\ C6kem irok Coglalkoz- leoet roluk keszitenL Lehetlehal
valamivcl Coglalkozni, ami miatt
ebbeD a vonatkozasban?
tak, az Amerikai Egyesidl Allamokban a psziehologiai ludomanyok
nem esik Colt a tudomany lekimel}'en. Hunyadi Gyiirgyjollaga,hogl'
muvel6i
veltek
kezukbe
a
dolgokaL
A
20-05cvekben
jelent
meg
WilEs ahalaban veve, a nemzet egeszcttekintve, kitliinoonink-c mo.
a pszichologia ezzel mcgkenili a rclevans kerdcsekeL Ehhez az a mcgliam MeDougaJlnek monografiaja, amely az akkon pslichol6giai szaknepekuil? Van-c magyarok gondolkodasmodjanak, erzelemvilagajegyzcs kivankozik,
bogy a nemzeli karaklerrcl
kapesolatos
kcrdelud..
es
lerminologia
birtokaban
megprobalta
az
esszciszukus
nemnal<, viselkedesenek olyan ismcIVe, ami mo. nepekre nem, vagy kesek harilisanak
Hem ismerelclmcleu,
hanem politikai-ideologiai
okai
tanna lennL Hunyadi
vesbe jellemz6? Mo.okban milyen kep alakull ki rolunk, es milyen- zetkarJkterologiat rendszerezetlludomanyos
vannak. Sajnos a psziehologia
sem ludja kivonni magat a vilagnezcGyiirgyelt
ContosCejlemen)11ektargaTudomanyliineneu
szcmpomnek latjuk mi 6ket? A pszichologussal kesziteU inte~Usorozamnkban
ti aramlatok,
korszerunek
latszo szellemi divalok befolvo.a alol.
ezckre a kerdesckre keresuik a valO5zt,de helyzetilllkkel, kiiritlme- bOl talan az is, a nemzetkaraklerologia i~ elmeleu-modszertani alap. A g]obaIizaci6 bogy hat mindelTe, amir61 beszelt?
nyeinkkel, kiizcrzelilllkkel kapcsolalos m.. pszichologiai lemak is velese awn ban a dolgok Icnyegcn nem sokal valloztatott. A nemzeHatalmas nyom..rol
van szo. A globalizaei6 erosodescvel sokan
u karakter mibenlctct iUet6cn a nehczscgel nem a modszertani-tersroba kerultek.
nemcsak a nemzeu sajalossagokal kcrd6jelezik mcg, oanem all is,
minologiai kerclesek jelemik, hanem az elmcleti el6feltevesek lirhogyvannak-c nemzetek. BcszClhetill1k-enemzeli kiiziissegekr61olyan
sadalmi-gyakorlali konzekveneiai. A ludomanyos esomagolas elleertclemben, amilyen cnclemben ezl az emberek magatol crtet6d6ncre MeDougall sem tudta megkeridni ell a buklalOt. Talan nem is
akarta, hislen 6 VOIIaz a "slakLekinlcly", aki a diszkriminaliv oel'an- lIck tekintik? Az ellenvelesek ncgy pontoon fogalmalhatoak meg.
Ezek szerim tehat a nemzetek Coliilteljart az id6, a lortcnclmi ..a~
qorlasi kvolak megszabasakor lanaesadokcnt szolgalt al Egyesillt
tozas a nemzeti iisszetanozas ellen dolgOlik, az.emberi kapesolatok
Allamokban. Mondanunk sem keU, hob'}'a fehcr ember Ccls6bbrenjov6je nemzclek Celetli'vagy inkabb nemzettelen; a nemzeli osszedoscgcnek eszmcje, amit Cl.a ludomanyos latoszog kcpviseit, semmitanozas esak erzescinkben es \ilagkepunkben IClezik,val6jaban a ,'elt
vel sem alii szjlardabban a valosag talajan, mint a magyar nemzetnemzet tagjail nem fUziiisszesemmi; szubjcktil' dolog, szemClvesdimeszmenyt keres6 iroke. S61!
tcs kcrdcse, bogy mely nemzethez tanoZllnk. cs milven nemzcucl. V3IH!nemzeti karakter? Mit mood eIT61a ludomanyos szakma?
CogaslI'Jllunk magunkenak; a nemzeti ludal nnivi tennck, amil a cirDj Cejlemenynek szamil al a ludomanyos mcgallapitas, itogy
sadalmi imezmenyekfonnalnak ki cs tartanak fenn al emberek fckizarolag az egyedi emberek rendelkeznek lelkijelensegekkel, a csojeben meghacirozou eel erdekebcn.
portok es kiiziisscgek nem. Lcven, bogy a nemzet nem Cl6 szeIVc. Hogyan menilt f61 az a gondolat, bogy az emberi kapcsolatok
zel, ezen psziehologiai tulajdonsagokkal sem ruoazoato Cel.Nines
Ielke, nines karaktere. Legfeljebb atvill, homalyos, misztifikalo erte- jov6je nemzetek Celetuve vagy inUbb nemzettelene vaJik?
- Nem kell hosszasan tiiprengeni1l1k ahhoz, hogv tcljes bilOlemben beSlclhetunk nemzeti lelkillelr61, szeUcmr61, karaklerrol,
n}'ossaggal kijclenthessitk: nepek, nemzelek I'annak, hlvannak cl6telek az elvonatkoztalisok awn ban nem kepezhetik modszeres pszichologiai vizsgalalok lirgyat. Ez a szemlclel volt az amerikai szoeial- lunk, kiiridiittiink, bcnnunk. Eg»leroen ludomasul kellvennimk.
bogy a valosagnak van eg)' sliivevenyes jelensegvilaga, amit ncpnek,
psziehologia maig dominans iranY"lliva, ami aZOlasleuiradt az egcsl
nemletnek, nyelvi kiiziissegnek hi\1111k.A kiiznapi ember tudali'vilagoan. Ellel az elmcleti Cs m6dszertani individualizmussal psziban ez magatol enet6d6, es nag)'on a fejelelejCre kell, IlOgyalljon
ehologia a maga rcsl.Cr61mimegy "Ietudta" a nemzetkaraklerologia.
kcrdc,c!. A nemzeti jellem proolcmaja azonoannem keridtle a szelle- a vilag bcnnimk aohoz, bogy a nemzclek Icte megkcrd6jelez6(ljiin.
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mi elet napirendjerol, Cs ludomanyos szempombol scm aUla meg a

. Sokakat Coglalkoztatou a magyarsag kerdese.
tOketkiilonosenerdekelte a magy

Az irokat es a kol-

ag-tudat.&re a kolteszetvagy

tudomany eszkozeivel kell cilaszt adoi?
- A tudomanyossagjeg}'cben A mi a magyar? cimu kiiletben heIyet kapou a liincnesz, a nyclvcsz, az eulOgrMus, a lIluvel6dcstiincncsz;akik sajat szakmajuk tudomanyos modszereivel probaltak megkiizcliteni a mag}'arjellem kerdescL A pszichologia muvel6il, keves
kivetch61 ellekintve, a ilemzeu Iclek kcrdcskore nem nag}'on ihlelle meg, Szekflt koleteben is kiil16k cs irok veuck al a Iclekbilvarok
szerepeL Csak a legUlohbi id6kbcn jelent meg nehan}' ide I"Onatkoro mu, amelyek kiizul HunrJdi G}'orb,},A nemzelek jelleme cs a nemzeu SZlereotipiak c. munkajarol szerelnck kcs6bb nchany szot ejleHi. Tudomany vagy kiillcszel egy nemzel mentalitasanak, lelkidelcnek, arculalinak a megmg-Jdasa? Sokan tcpel6dlek ezen a kcrdesen,
kiiztilk Babits MiMly is. Ha all kcrde7zuk, mi a mab')'ar? mil}'en CeIclelet

I"dunk

acini

cITe?

- kcrdi. Hiszen,

amire rakcrdezilllk,

az kiiz-

vealenid bcnnilllk Cl, belillrol isllleljuk a Icnyegc!. Selllmi a vilagon
nem mondhal liibbct rolunk, mint a belso kozvealen erzcsilllk. Hog}'an Cordithato le az, amit magunkban crzunk, omit .,.azfclekcpp
megClunk a szavak cs a fogalmak nyelvere? Mihez lad kezdeni a ludomany egy szumelenill valloto kcppel, vagy a ncpi lelekkel, amely
ezcrfelekeppcn ter el iinmagalol? Megjelenesi Coffilajanem csak egyenenkent, de koronkem, nemzedekenkem, lirsadalmi oszlilyonkent,
lijeg}'segenkent is killiinbiizik, hullalllzik, szeligazik, s tigyszolvan
semmit sem tudunk raja allitani, aminek az ellenkezoje is ne ra volna igaz. Tudomany vagy kiillcszet a nemzcu kilelunkre va]o raeszmeles? Nem bizlOS,bogy szereneses a megismeres kuliinbiizo modozatainal< a szetvilO5ztasa es egymi<sal valo illkiizlelese. Lehel ez is, az
is. Aszcmbcnezes avval. ami vagyunk, es ami bcnnilllk van, egesz Clet'
re szolo Celadat. amihez a mdomany es a mu"cSlel talan egrimesen
is kevcs. Tiirtcnelmileg viswn}'lag ilj kelelu igcn}', bogy az ember
kil'lilrol szeremc lami mag~!. A korabbi szazadokban az elllberek
nem is voltak r;i kivanesiak- Eltek a maguk aUlenukus elele!. s ez eleg
volt iinmaguknak. A tiibbseget illeloen ez ma is igy van. Neha egreg}' pillanan'a talan Ciilmerid az elllberekoen, bogy kik is 6k valojaban, rendslerim olyankor, oa nemzeti mivollukoan fenyegetve erzik
magoka!. vag}'iinerzetilkbe gazolnak. Enncl elmelyidteoben csak a
slellem emberei tiirekszenek a kcrdcs mod'lercs megl'alaszol..ara,
6k is inkabb sorsCordulokon, I'agy valamilyen fenyegel6 erzcs oatasara. Babits Mihaly szerim al irodalmi nllivek liljak folleginkabb a
nemzeti lack mClj,cgcil, ennek ellencre tigy gondolja, hob'}'tudoma-
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