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MAGYAI

slombat-vasamap

Nemzetiimazs
H6di Sandor pszichol6gusa tortenelmitapasztalates
azuralkod6politikai viszonyoknemzetformal6hatasar61
Azokat a csoporyellemlokel. amcl)'eket nemle- csoponokra vonalkozo sztereotipi;;k ug)~nis lenyeli alkali saj;itossagkcl1lemlegetimk, a pSlichologia gilketleki11ll'e affCleideologiai "il<;n)'ell'ek",poliliamelyekkol'etesre\'alo min.
etnikai sIlereolipianak neveli. Elek a sItereotipiak kai helyzelenekelCsek.
lulajdonkcppen a lo,1l"e/",jlapaszJallllis IlLumll<o</Otat, ~irsadalmi modellt rejtenek magukban.
I Mi, magyarokfonlosnaktaryuk,hogymilyen
politikai visumyokpslichologiai [myo/lil/Jai,mondja a
pslichologus.akihO5onlo
jellegiikutatisokkalmaga kep el rolunk mas nepekben?
A magyarokmindm;;igmegkillonbolletCll fonisfoglalkowtt. Mosllobbek kOIOtlall sIereltilk 1'01na megtudnilate. alakilhat6-c a nemleti karakleL tossagot lulajdonitottak annak, bogy milyen kep
cl roluk az europai.koztudalban;jelesillhogyan
I Igaznak tartja, hogy az eslaki nepekjellemesehbek a delieknel?
velckednek roluk a franciak, angolok, nemetek, ola- Al eg)1nassal n)'cll'ileg, loncnetileg, terilleli- szok. AI, hogy milyennek layak okel a kornyelo
orsz;;gok nepei,kevesbeerdekelte(cserdekli) a maleg osszefilggcsbe hOZOllnemletek jelleml'onasail
mindig hasonlonak tal;iljnk, csnpan;irn)'alatnyi kil- gyar emben,Jollehel - a tonenclem lanulsaga SIelonbscgellatunk kOIOltuk.A magyarokhelYlele sa. rint- erre kellelt,'olnainldbb nagyobbgondot forjatos ebbol a szempol1lbol, meglehelosen tarsta- ditani. Nyugat-imadalunk eg}'ebkent ossItfilgg eg);k
Ion nemzemekszamilunka \;Iagon.Hunpdi Gyorgy jellemlo nemzeli I'onasunkkal: a nagyoknak \'alo
az 1970-escl'ekelein (a K;id;ir-rendszeridejOn va- megfelelni akar:;ssa!.AI.auton611lnepck CSSIemeg)1lnk)keldcn Mag)'arorszagon
a nemzeliSZlere- Iyisegekmindenekclolt onl1lagukkalakarnaklisII;;otipiak \;zsgalalal'alfoglalkozni.Tobbek kozolt azt ban lenni. sajit crdekeikel ig)'ekslenek eredmenye\;zsgalta, bogy al emberek egy-egynemzetre. lob- son kepl'isclni, sajal aulenlikus elelilket pr6baljik
bek kozott a mag)'arokranClvemenn};relartanak elni. Tenneszetesnek tekintik, bogyawk, amik, orilljellemzonek killonbOlo lulajdonsagokal.Amagyar nek annak, bogy franciik, angolok, nemelek. Az
egeszseges Iclkilletii nepekhel hasonloan nekimk
emberrollcnyegcben ugyanawkal a tulajdonsagokal emcltck ki az orsz.igos reprelentaliv minta ki,- mag)'aroknakisannakkelleneoriilnimk,bogymalonbolo csoporyai. Alt is megfigyelte. bogy a ro- g}'arok I'agyunk.
I Beszelheliink-e a nernzeti imazs kialakitisarol?
man ember magyarorszagi jellemzese mil nepek.
- Nem konnyii a nag}"iligban j6 hirnevre Slen
lenni, a nemletek csalieljiban megbecsi'<lCstszerelHi.Ennek elereserealighaeleg polilikai kampanyokat szeITemi.A nepek presllizse ugyanis al adolt
orszag nemletkoli slllya\'al aranyosan nol'ckslik,
ami viswnt a gazdasagi gyarapodis, a billons;ig, a
jolet, a nemleti kultura, a humin erOforras fuggvenye es. nom a politikai slolamok pufoglalisac.
A rendszervaltast koveto probilkozasok a magyarsag ku\foldi imazsanak ajavitisara kudarcba fulladtak- Megrekedtek a hamis propaganda szinyen, hiszen a magyarsig lenyleges slilya a gazdO5igihatekonysag,a demokratikus fejlodes, a kulturalis clet
slemponyibol nom villoWlt semmit, inkabb \;sszaeses kovetkezelt be. A mag)'arsig jo hirnevenek a
megalapolasaholmaganak a nemzetnek a fe!emelkedescre,megerosodesere
van slilkseg. SICretnem
awnban ismetellen hangslilyozni, bogyanagynepek nem a mi clvarasainkescrdemeink alapj;inalakiyak mag)'arsagkepilkel, hanem saj;il hatalmierdekeiknek megfeleloen.
I AkisebbsegisorsbanCIamagyarokkalkapcsolatban milyen sllereolipiak clnek?
- A nemlettudal gyors erod;il6disa menl vcgbe a kisebbsegbenelokkorebenis,akikal asslimilalooas uyarakerultek,
cs tilelre\'cI,-andorolnakcl
szulofoldjukro!. Ug)'anakkor \'oltak, akik kil'adsra
:; rendelkedtek be, m:;sok - amint erre Ichetoscg ki.
nalkowlt - polilikai sl",,'Clodesbe kelelLek,vagya
letiint rendsler slekertol6ikent csupan megIOl'agolhez \;szon}itva igen kedvelot!en, mig az oroszok
tak a nemzeti onslervezodest. Barmil tettek I'agy
megilelese es eneke!ese az eg};k legpolitivabb volt. nom tetlek, az elcsatolt magyar nemzetreszek ma is
A rendszervaltis idejOn, miulan megsziint az oro- allam es a nemzel kereSlyere vallnak szegell'e.
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Ma a magyarorsztigi lWzvelembry a hatciron tzili magyarokr61 azt
tartja, hogy Ok a nemzeti eszme igazi ellWtelezett hivei. Ok az anyanyelv
igazi vedelmezoi, a tiirfbzelmi es nemzeti hagyomcinyok leghivebb
6rz6i. Es minthogy az iisszetartozcisi erzes es a kiiziisseg ircinti felelossegerzet fUti 6ket, szinte valamennyien

a magyarorszcigi jobboldal

tcimogat6i. Nem csak a konzervativ kiizvelemeny velekedik igy
swkkal kapcsolatospolitikai-ideologiai nyomil, az
oroswk megitelese koze! kerult a romanokehoz.
A nyugati nepeknek elukonaI angollal-marakkor isnagypresztizsukvolt Magyarorszagon,ami 10vabb novekedettazota.
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I MirevaIok az egyesnepekrevona!kolo SItereotipiik?
- Ha sw eletunk lenne, azsemtonnee!egendo,
bogyminden nepet (esawn bellI! minden embert)
kimeritoen megisme~unk.Kcllo ismeretekhianyibanmintegyeligazodilkent arra timO5zkodunk,ami
rendelkezesunkreall: e\fogult uti beszamolokbol,
polilikusok alkalmi kijelenteseibOl,felmiivelt enekesekdalaibOl,nom egyszerellensegesindulatOktol
toll tortenelemkon)"ekbol osszcillo. a kozludatba
beagyazooosablonosetnikai kepekre,ame!yeknek
nomsokkozukvana tenyeken alapulo ismeretek.
hel. Barmennyire fe!szinesekestorzak is awnban
ezekaz ismeretek,a politikai inditekok vonalkoza.
saballpantos eligalitaslll s7.0lg:ilnak.Asaj:;1
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A rendslervaltist esahatiron tuli mag)'arokpolitikai szervezooesetkovetoen majdnem 180fakes
fordulat ;ilIl be a kisebbsegekmegiteJesetekimeleben. Ma a magyarorslagikOIl'elemellYa hatiron
tllli magyarokrol
azllarya,11Ogyok a llemlelieSIme igazielkolelezelthivei.Ok azanpnyelv igali ve- jl
I.
delmezoi, a torte!1elmi esnemzeli hagyomanyok
leghivebb onoi. Es minthog)' az osszetanozasierleSesa kozossegidnti felelossegerzet
mli okel, szin.
te valamennyiena magyarorszagijobboldal timogatoi. Nem esaka konlervaliv kozvt'lemenyvelekedik igy. ElIenenes formajaban, de eza sztereotipiajelen vanazMSZP-SZDSZkormanykoalieiokisebbsegpolilikajibanis.Epp ajobboldalisaggalkapesolalossztereotipiik, a "nemleti clkolelelel15cg"
kJisejemialt tagadtameg toluk a mag)'arillampolgarsagol,s habolas nelkul felszamqlta,ilIetve ellenorzeseala vonta a hataron llllra irinyul6 timogalaSI.
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