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A „nemzeti jellem" problémája 

Ahhoz, hogy mindenkor tisztán láthassuk a nemzeti és nemzetiségi 
egyenjogúság megvalósulásának gyakorlati akadályait, amelyek szükség-
képpen együttjárnak a többnemzetiségű társadalmak fejlődésével,, feltét-
lenül fontos a gyakorlati élet szüntelen marxista kritikai elemzése. Ez az 
elemzés nehezen képzelhető el a társadalomtudományok — köztük a pszi-
chológia — szerepvállalása nélkül, hiszen különböző népek együttélése számos 
olyan kérdést is felvet, amelyek szélesebb és általánosabb jelentőségűek köz-
vetlen gyakorlati-politikai vetületüknél. 

A nemzetek és nemzetiségek együttélésével kapcsolatban a pszicholó-
gia szempontjából a legfontosabb kérdés így merül fel: van-e a különböző 
nemzetekhez és nemzetiségekhez tartozó egyének között olyan meghatá-
rozott, empirikusan igazolható eltérés, amit az alkotmányos elvek és a nem-
zetiségi jogok gyakorlati érvényszerzésében figyelembe lehetne, vagy figye-
lembe kellene venni? Más megfogalmazásban; a nemzet általános megha-
tározásának és kritériumainak vonatkozásában kimutatható-e a pszichológia 
révén olyan sajátosság, az egyik nemzet tagjait a másik nemzet tagjaitól 
megkülönböztető karaktervonás, cselekvésben vagy viselkedésben megnyil-
vánuló tartós beállítódás, amely alapján egy-egy nemzet „jelleméről", pszi-
chés „alkatának" közös jellegéről lehetne beszélnünk? 

Ismeretes, hogy a mindennapi észjárás szerint, vagyis a nem tudományos 
gondolkodás síkján, a nemzeti jellemvonások léte evidens. Kérdésünkre 
bárki, minden különösebb nehézség nélkül, fel tud sorolni olyan tulajdonsá-
gokat, amelyek véleménye szerint saját népére, vagy más népekre jellemzőek. 
Kori a népi tapasztalat sajátos tőkéjének nevezi ezeket az általános elképze-
lésekre vagy előítéletekre alapozó ismereteket, amelyek — mint mondja — 
bár a tudományos szigorúság követelményeinek távoról sem tesznek eleget, 
elvileg mégis fontos felismeréseket rögzíthetnek1. Mellesleg, akár fontos 
felismerések ezek, akár nem, mivel az emberek egymáshoz való viszonyaik 
alakításában abból indulnak ki, amit gondolnak és hisznek, a társadalomtu-

1 Igor Sz. Kon: A nemzeti jellem problémája. In: A csoportjelenségek pszichológiája. Kézirat, 
Tankönyvkiadó, Budapest 1976. 
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dományoknak mindenképpen reflektálniuk kei! ezekre a mindennapi tu-
datban szereplő valóságismeretekre. 

A népi tapasztalat sajátos tőkéjével szemben a társadalomlélektan a 
nemzet „pszichikus alkatára" vonatkozó tényanyaggal nem rendelkezik. 
Pontosabban, a szigorúan megállapított tények hiánya vagy elégtelensége 
ellenére, az, amit a pszichológia az ember karaktervonásaival, attitűdjeivel, 
hajlamaival, önvédelmi mechanizmusaival, viselkedési jegyeivel stb. kap-
csolatban eddig felmért, tisztázott, mennyiségileg kifejezett, vagyis mér-
hetővé, ellenőrizhetővé tett, az inkább ellene szól a „nemzeti jellem" felté-
telezésének, semmint mellette. 

A valóság ennyire eltérő értékelése miatt legcélszerűbb, ha egyelőre 
mindkét állítást fenntartásokkal fogadjuk. A nemzeti jellemvonások kérdé-
sében nem adunk , hitelt a mindennapi tudatnak, de azok puszta tagadását 
sem tekintjük tudományos szempontból releváns válasznak. Nemcsak a 
szigorúan verifikált tények nyilvánvaló hiánya indokolja a kétkedést a tu-
domány irányában, hanem az is, hogy az olyan komplex jelenségegyüttesek, 
mint amilyen a „nemzeti jellem" kérdésköre is, a társadalomtudományos meg-
ismerés lehetőségeinek bizonyos mértékig mindig határt szabnak. Bármilyen 
nagy legyen is a tudomány szerepe az emberi megismerésben, az általa szer-
zett és verifikált ismeretek távolról sem fedik a társadalmi tapasztalat egész 
gazdagságát és sokrétűségét. 

Ne vitassuk hát el mindjárt a mindennapi észjárás kínálta felismerés 
tudományos kamatoztathatóságának lehetőségét. Fogadjuk el kiindulópont-
ként azt a tapasztalati tényt, hogy különböző népek viselkedésükben, szo-
kásaikban, érzelmi megnyilatkozásaikban stb. egymástól különböznek. Ennyit 
nyugodt lélekkel megtehetünk, hiszen tudományos szempontból sem maga 
ez a különbözőség kérdéses, hanem annak köznapi és individuálpszichológiai 
értelmezése. A kérdéses az, hogy lehet-e egy népcsoportra jellemző szoká-
sokból, szimbólumokból, szemléletmódból, viselkedési jegyekből, egyszóval 
a kultúra közös jellegéből a nemzeti vagy etnikai csoportot alkotó egyének 
hasonló vagy közel azonos pszichés habitusára következtetni? Beszélhetünk-e 
bármely nemzet tagjairól úgy, hogy rájuk a nemzeti karakterjegyek egyaránt 
jellemzőek, például valamennyien „bátrak", „nyílt szívűek", „közvetlenek", 
„segítőkészek", vagy ellenkezőleg, „gyávák", „zárkózottak", „elutasítóak", 
„rosszindulatúak", „kicsinyesek" stb.? A mindennapi észjárás ugyanis ha-
sonló jellemzéssel él: az etnikai közösség tulajdonságait a közösséget konsti-
tuáló egyének pszichikus sajátosságaként tételezi. A „nemzeti jellem" fo-
galma éppen e miatt a megengedhetetlen gondolatcsúsztatás miatt vált ki 
heves ellenérzéseket az elmélyültebben gondolkodók részéről. És, sajnos, nem-
csak ellenérzést vált ki, hanem a tudósokban gyakran elhatárolódást is a 
kérdéskör egészétől. Mások kompromisszumra hajlanak. Elfogadják ugyan 
a „nemzeti jellem" létezését, de úgy vélik, hogy ezt egyáltalán nem lehet, 
nem szabad a nemzeti közösség tagjainak pszichés habitusával kapcsolatba 
hozni. Ha meg akarjuk ismerni valamely nemzet sajátosságait, akkor az egyé-
nek pszichológiai vizsgálata és összehasonlítása helyett az adott nép törté-
nelmét, társadalmi rendjét, gazdasági viszonyait, kulturális örökségét kell 
górcső alá vennünk. Bár kétségkívül jogos igényeket vet fel ez az ellenvetés, 
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a pszichológia kompetenciájának teljes elvitatása csak újabb dilemmákat vet 
fel. Meghatározott kultúráról —- szokásokról, erkölcsi szemléletről, viselke-
dési jegyekről — ugyanis csak abban az esetben beszélhetünk, ha ezek a 
jellegzetességek a népesség jelentős rétegeinél csakugyan megfigyelhetők. 
Más szóval, amit más társadalomtudományi ágak vizsgálat tárgyává tehetnek 
a „nemzeti jellem" valamilyen vetületeként, annak feltétlenül integrálódva 
kell lennie az adott kultúrát fenntartó, átörökítő emberek személyiségjegye-
iben is. Ily módon viszont, lám, megint az egyének pszichikus sajátossága-
inál kötünk ki. 

Ezek után feltehető a kérdés: vajon miből is áll a „nemzeti jellem" 
„szövete", illetve mi is az, aminek feltárására, tisztázására az etnopszicho-
lógiának vállalkoznia kellene? 

Ha a tipológus alapállásából közelítünk e kérdéshez, a nemzeti sajátos-
ságok kutatásában kiemelkedő fontosságot fogunk tulajdonítani az emberek 
magatartásában, cselekvéseiben, érzelmi megnyilatkozásaiban stb. mutat-
kozó különbségeknek. A tipológus szemében ugyanis a nemzetek közti kü-
lönbségek, akárcsak a laikus emberek szemében, a nemzetet alkotó egyének 
magatartásában, cselekvésében, jellemében öltenek testet. De a tipológus, a 
laikusok véleményével ellentétben, nem feltételezi szükségképpen, hogy az 
•egyének viselkedésében testet öltő nemzeti jellemvonások az adott nemzet 
minden egyes tagjára jellemzőek. Más szóval, a tipológus nem az egyéni 
jellemvonásokra vezeti vissza a nemzeti jellegzetességeket. Tulajdonképpen 
nem is maguk a jellemvonások érdeklik elsődlegesen, hanem azok a sza-
bályszerűségek, amelyek az egyéni életeken-túlmutatóan egy adott nép tör-
ténelmi távlataiban és a népesség többségére vonatkozóan a nemzetnek vagy 
etnikai közösségnek sajátos arculatot kölcsönöznek. A tipológus számára egy 
nemzet attól nemzet, hogy az adott közösséget konstituáló egyének egymás-
hoz való viszonyában meghatározott szabályszerűségek figyelhetők meg. 
Minél jellegzetesebbek, szembetűnőbbek, hatékonyabbak ezek a szabály-
szerűségek, annál jelentősebb, szembetűnőbb a nemzetek közötti eltérés. 
Persze pusztán azzal, hogy kimutatunk bizonyos szabályszerűségeket, még 
nem adunk magyarázatot a különbségek eredetére, semmit sem mondunk 
arról, hogy mit takarnak ezek a szabályszerűségek, mi váltja ki, s mi tartja 
fenn őket. Márpedig az egyes tipológiák megítélése szempontjából éppen ez 
a perdöntő. S mivel az e kérdésekre vonatkozó válaszok korántsem egyön-
tetűek, sokféle tipológia jött — és jön — létre, amelyek ideológiai töltetük-
nél fogva szaktudományos szempontból is ingoványos területté teszik a 
„nemzeti jellem" kérdéskörét. 

Igaz, a sokféle tipológia közül egyesek rég hitelüket vesztették. Első-
sorban azok, amelyek a viselkedési szabályszerűségeket valamiféle faji sa-
játosságokra vezetik yissza. Semmiféle tudományos adat vagy megfigyelés 
sem szól amellett, hogy a különböző nemzetekhez tartozó emberek pszichés 
habitusukat megszabó eltérő genetikai örökséggel rendelkeznek. Ellenkezőleg, 
bizonyítottnak tekinthető, hogy az egyén neveltetése során, másokhoz fű-
ződő viszonyaitól függően tesz szert ilyen vagy olyan személyiségjegyekre, 
miközben elsajátítja egyúttal azokat a viselkedésformákat, cselekvéssémákat 
is, amelyek nemzeti közösségére jellemzőek. A korszerű szemléletet valló 
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nemzetkarakterológiai vizsgálatok általában megegyeznek abban, hogy a 
nemzeti sajátosságok a szocializációs rendszerek eltéréseiből fakadnak, s 
szorosan összefüggenek a népek eltérő társadalmi-fejlettségi színvonalával, 
történelmi örökségével, gazdasági-politikai viszonyaival, anyagi és szellemi 
kultúrájával stb. A „nemzeti jellemet" valamennyi esetben az etnikai kö-
zösségen belül túlsúlyban levő személyek „alapstruktúrája" fejezi ki. Vagyis 
a „nemzeti jellem" a korszerű tipológiákban a szocio-kulturális hatások által 
formált „alapszemélyiségre" jellemző vonásokat rögzíti. 

A népjellemzés vagy nemzeti karakterológia egy-egy ilyen „alapsze-
mélyiség" feltárására, körülírására vállalkozik. Szükségképpen csak hiányos, 
leegyszerűsített körülírására, hiszen egy közösség egészét létezésében és 
történelmi fejlődésében lehetetlen egyszerre megragadni. Nemcsak azért 
lehetetlen, mert az egyes emberek az általánostól mindig eltérnek, s mert 
egymástól magatartásukban, cselekvési sémáikban, életmegnyilvánulása-
ikban stb. jelentős mértékben különböznek, hanem az is bonyolítja a hely-
zetet, hogy osztályonként, társadalmi rétegenként rendszerint más és más 
általános jellemvonások kerülnek előtérbe. S végül a nemzetkarakteroló-
gusok dolgát jelentős mértékben megnehezíti az is, hogy az individuális 
variációk gazdag sokfélesége, illetve az egyes társadalmi csoportok speci-
fikus vonásai közül mindig az aktuális társadalmi, gazdasági, politikai álla-
potoknak megfelelő magatartási jegyek nyerhetnek eszmei-ideológiai meg-
erősítést. Ebből kifolyólag a nemzetkarakterológia által konstruált „alapsze-
mélyiség" olykor inkább csak a kívánatos, mint a tényleges „nemzeti jellem-
vonásoknak" a kifejezője. 

Tagozódott társadalmakban a „nemzeti jellemvonásokat" így csaknem 
lehetetlen egyetlen általános formulába, egyetlen „alapszemélyiségbe" zsú-
folni. A nemzet jellemzőnek vélt vonásait felrajzolva óhatatlanul saját osz-
tályhelyzetünkkel, nemzettudatunkkal kapcsolatos politikai, ideológiai érték-
orientációnknak adunk hangot. A népjellemzés kiküszöbölhetetlennek látszó 
gyengéje ez, hogy ti. azoknak az érzelmi, tudati sajátosságoknak tulajdonítunk 
mindig meghatározó fontosságot, amiket saját helyzetünkből kifolyólag 
adekvátnak tartunk. 

A másik, ehhez gyakorta társuló hiba a nemzethez tartozó egyének 
hasonlóságának abszolutizálása. A nemzetkarakterológusok gyakran hajlanak 
arra, hogy túlbecsüljék nemzeti közösségük homogenitását az individuális 
különbségek, valamint más nemzeti közösségekkel való hasonlóság rovására. 

A mondottakból korántsem következik az, hogy legjobb a nemzeti kü-
lönbségek vizsgálatáról lemondani. Hiszen, amint Kon írja, „eltérő termé-
szeti, társadalmi és kulturális feltételek között fejlődve a különböző népek a 
jellemek, gondolkodástípusok, viselkedésformák sokféleségét halmozzák 
fel"2. És ezekre a különbségekre végül is rá lehet és rá kell mutatni. De nem 
úgy, hogy eközben ne tulajdonítanánk a tapasztalt hasonlóságoknak ugyan-
olyan, vagy még nagyobb fontosságot. Elvégre a hasonlóság felismerése, 
lévén, hogy fejlettebb általánosító és összpontosító képességet követel (Vi-
gotszkij), sokkal lényegesebb és meghatározóbb ismérveket emel ki, mint az 

2 I. m. 
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önmagunkhoz mért különbségek érzékelése. Ez a nemzetkarakterológia 
egyik legfontosabb követelménye (kellene, hogy legyen). 

A „nemzeti jellemvonásokról" még így is csak viszonylagos érvénnyel 
mondhatunk valamit. Ugyanis legkevesebb két nép tulajdonságait kell össze-
vetnünk ahhoz, hogy egyikre, vagy másikra vonatkozóan valamilyen „sajá-
tosságot" megállapíthassunk. Minél több népet vonnunk be összehasonlító 
vizsgálatunkba, a megfigyelt „sajátszerűségekről" is mind nagyobb bizonyos-
sággal szólhatunk. Mivel azonban igen sokféle nép él ezen a világon, a vizs-
gálatba bevonható népek korlátozott száma miatt mindig viszonylagos marad 
állításunk. Összehasonlítási alap híján pedig, csak úgy, valamiféle „önvizs-
gálatra" támaszkodva, a nemzeti specifikumokról hitelt érdemlően semmit 
sem mondhatunk. 

Önmagában véve minden nép történelme eléggé bonyolult és ellentmon-
dásos folyamat ahhoz,, hogy az éppen megfigyelhető tulajdonságokról és jel-
lemvonásokról csak óvatosan nyilatkozzunk mint „nemzeti jellemvonásokról". 
Mert amit aktuálisan megfigyelünk, az a történelmi feltételek, a társadalmi 
átstrukturálódás, a gazdasági körülmények, a politikai helyzet stb. miatt csak 
átmeneti érvényű, s így csak ideiglenes jelleggel fogható fel a „nemzeti jel-
lem" valamiféle megfelelőjének. A történelmi fejlődés újabb szakaszaiban, 
a társadalom átrétegeződésével, a gazdasági és politikai élet megváltozásával 
új személyiségvonások jelennek meg, míg a korábbi tulajdonságok háttérbe 
szorulnak, megszűnnek. A népek közötti hasonlóságok és különbségek vizs-
gálatában ezért a tipikusnak vélt személyiségvonások összevetésénél, mintegy 
a nemzetkarakterológiai vizsgálatok újabb megszorításaként, a történelmi 
fáziseltolódások lehetőségét is figyelembe kell mindig venni. 

A nemzetiségi lét, a kisebbségi helyzet még bonyolultabb problémákat 
vet fel. Az új életfeltételek, kulturális hatások, érvényesülési lehetőségek s 
nem utolsósorban a társadalmi átrétegeződés hatására a nemzetiségi kö-
zösség arculata az anyanemzethez viszonyítva fokozatosan megváltozik. A 
más népekkel való együttélés, az intenzív kapcsolatok, mindennapi érintkezé-
sek következtében a korábbi specifikus vonások, magatartásmód, szokások 
stb. átalakulnak, és helyükben új, az adott társadalmi feltételekhez iga-
zodó, az együttélő népekkel közös vonások alakulnak ki. Olyan vonások, 
amelyek megerősödésével nemcsak a nemzetiségi közösségek változnak meg 
az anyanemzethez képest, hanem megváltoznak azoknak a nemzeteknek a 
tagjai is, akik homogén nemzeti közegük helyett a nemzetiségekkel élnek 
együtt. Az etnopszichológiára várna annak feltárása, tisztázása, hogy ez a 
folyamat például nálunk, Vajdaságban napjainkban hol tart, hogy az itt élő 
nemzetek és nemzetiségek kulturális kölcsönhatásának eredményeként a 
hasonlóságok és különbségek terén milyen változások következtek be a ko-
rábbi állapotokhoz képest. Nemcsak tudományos szempontból volna ennek 
nagy jelentősége, hanem gyakorlati vonatkozásban is, amennyiben az etno-
pszichológiai vizsgálatok a főbb személyiségdimenziók mentén, azok életvi-
teli vetületeként, segítenek eloszlatni azokat a magukat makacsul tartó elő-
ítéleteket, hiedelmeket, amelyek a mindennapi tudatban olykor túldimenzi-
onálják a nemzeti hovatartozás fontosságát, illetve hamis politikai-ideológiai 
tartalommal telítik a nemzettudat vállalását. 
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Vizsgálati szempontok 

A személyiség a maga teljességében túlságosan sokrétű ahhoz, semhogy 
empirikus úton közvetlenül vizsgálhatnánk. Ennek a körülménynek az éssze-
rű belátása régóta arra kényszeríti a kutatókat, hogy a személyiség egésze 
helyett csak egyes fontosnak vélt dimenzióival foglalkozzanak. Természe-
tesen arra vonatkozóan, hogy mi a fontos és meghatározó, nincs s nem is 
lehet teljes nézetazonosság. Az eltérő hozzáálások abból falcadnak, hogy vizs-
gálódásaik során más célokat tűznek ki maguk elé a kutatók, más az érdeklő-
dési körük, más elméleti és ideológiai előfeltevéseken nyugszik személyi-
ségelméletük. Az egyetértés hiánya, valamint a tárgy természete miatt a 
pszichológiának a személyiségre vonatkozóan máig sincs olyan egzakt le-
írási módszere, amely pontos mérések alapján lehetővé tenné számunkra két 
ember minden vonatkozásban való összehasonlítását. Egyéni ízlésünk, pszi-
chológiai alaptudásunk, eszmei-gondolati előfeltevéseink alapján kiemelhetünk 
természetesen néhány tulajdonságot vagy személyiségvonást, ami összeha-
sonlításunk alapjául szolgál, a kiemeléssel együtt azonban, épp bizonyos 
tulajdonságok kiemelése révén, jogtalanul hanyagolunk el tucatnyi más tu-
lajdonságot és személyiségvonást. Márpedig könnyen lehetséges, hogy a 
képességekben, érzelmekben, képzetekben, szokásokban, attitűdökben, in-
dítékokban és más szeméyliségfaktorokban megnyilvánuló, számunkra rejtve 
maradó különbségek sokkal fontosabbak és meghatározóbbak az egyének és 
népek élete szempontjából, mint az összehasonlításunk alapjául használt, 
általunk kiemelt fontosságúnak tartott személyiségvonások. 

Az etnopszichológiai vizsgálatok szempontjából nem kis gondot jelent 
az a körülmény, hogy a személyiségnek nincs olyan komponense, dimenzi-
ója, tulajdonsága stb., amely körül ne volnának értelmezési problémák, ter-
minológiai viták. A helyzetet csak súlyosbítja, hogy a módszertani kérdések 
sem tisztázottak kellőképpen, sokféle mérési technika van érvényben. Min-
deme nehézségek és hiányosságok alapján, úgy tűnhet, joggal ironizál Cattel 
a pszichológusokon, mondván, hogy a személyiség leírásával, valamint a 
különböző jellemek összehasonlításával való bajlódásunk olyan, mintha 
minden kémikus más-más módszert próbálna használni, mondjuk, a klór 
kimutatására, anélkül, hogy közös felfogásuk volna arra vonatkozóan, hogy 
mi is a klór tulajdonképpen.3 

Nem túl szerencsés dolog mellesleg a klór és a személyiség párhuzamba 
állítása Cattel példájában. Mint ahogy jogtalan a pszichológia elmarasztalása 
Allport részéről is, amidőn azt állítja, hogy a pszcihológia „messze elmaradt" 
a többi tudománytól abban, hogy képtelen volt feltárni alapegységeit, meg-
egyezni azok számában és természetében4. Mert ebben a megfogalmazásban 
Allport a pozitivista tudományfelfogás ismérveit kéri számon a pszicholó-
giától, holott tárgyköre sokkal sajátosabb annál, semhogy minden további 
nélkül beilleszthető volna a pozitivista tudományfelfogásba. Anélkül, hogy 

3 Vö. Raymond B. Cattel: Személyiségszerkezet: tágabb dimenziók. In : Típustanok és 
személyiségvonások. Gondolat, Budapest, 1978. 243. o. 

4 Gordon W. Allport: A személyiség alakulása. Gondolat, Budapest 1980. 333. o. 
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részletesebben foglalkoznánk az ezzel öszszefüggő elméleti problémákkal, 
itt csak egy-két gondolatra utalnánk. 

Még ha hipotetikusan, praktikus szempontok végett elfogadjuk is azt a 
tételt, hogy a személyiség viszonylag zárt és állandó struktúrákból tevődik 
össze, e struktúrákról és a struktúrákban testet öltő jellemvonásokról, tu-
lajdonságokról csak úgy állíthatunk bármit, ha eközben a struktúrát szervező, 
illetve az adott személyiségjellemzőket rögzítő élethelyzetekre, társadalmi 
körülményekre is kitérünk. Társadalmi háttér, a megélt és érzelmi vagy kog-
nitív szinten reprezentált viszonyok nélkül a személyiségstruktúrák és sze-
mélyiségvonások fikcióvá válnak. Valós tartalmuk helyett irracionális tarta-
lommal telítődnek, ezek az irracionális tartalmú fogalmak pedig elméletileg 
tarthatatlan konstrukciókba épülnek be. Nem egyszerűen arról van tehát szó, 
hogy nem ismerjük eléggé a személyiség fejlődésének pszichológiai törvény-
szerűségeit, vagy hogy a pszichés funkciókkal, személyiségvonásokkal stb. 
nem tudunk mit kezdeni, hanem az jelent problémát, hogy ezeknek a törvény-
szerűségeknek a magyarázata, a pszichés funkcióknak, személyiségvonásoknak 
az értelmezése társadalom- és emberfelfogásunknak van alárendelve. így 
valójában ideológiai okok miatt nincs lehetőség a személyiségre vonatkozó 
„közös felfogások" számonkérésére, s naivitás a klór és a vegyészek példa-
ként való felemlegetése. 

A személyiség ideológiai értelmezéséből fakadó nehézségek mellett az 
ember és a klór analógiáját kizárja az is, hogy a klórral szemben a pszicho-
lógia tárgya, az emberi személyiség, létezésének minden egyes pillanatában 
más és más, s épp időbelisége, élettörténete adja meg igazi arculatát. 

Az etnopszichológiai vizsgálatok megszervezésekor mindeme körül-
mény fokozott figyelmet kíván tőlünk. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a 
„nemzeti jellem" kutatásának számtalan buktatója mellett maga a pszicho-
lógia is újabb nehézségeket rejteget. 

Mivel a személyiséget, mint mondottuk, nem lehet a maga komple-
xitásában vizsgálni, bizonyos önkényességre egyszerűen rákényszerülünk. 
Választani kell, hogy a kínálkozó sokféle vonás közül melyeket részesítsünk 
kitüntetett figyelemben, azaz milyen személyiségdimenziók mentén végezzük 
összevetésünket. A választásunkban rejlő önkényességet, szubjektív érték-
feltevéseket némiképpen mérsékelni tudjuk, ha a vizsgálódás alapjául szol-
gáló tulajdonságok, személyiségvonások kiválasztása elsődlegesen nem-is a 
nemzeti sajátosságok kimunkálásához kíván igazodni, hanem más gyakorlati 
meggondolásokon nyugszik. A mindennapi élet számos olyan kérdést vet fel, 
amelyek önmagukban véve is indokolttá tesznek bizonyos szociálpszicho-
lógiai jellegű vizsgálódásokat és felméréseket, ezek a vizsgálatok és felméré-
sek, egyebek mellett, lehetőséget nyújtanak nemzeti szempontok szerinti 
összevetésre, kimutatásra is. Mindannyian tapasztaljuk például, hogy milyen 
sok az önbecslését, biztonságérzetét, pszichés egyensúlyát vesztett ember. 
Hogy milyen sokan nem boldogulnak a mindennapi stresszhelyzetekkel, 
s milyen különbözőképpen reagálják le az ebből származó szorongást, fe-
szültséget. E megfigyeléssel kapcsolatban feltehetjük magunknak a kérdést: 
vajon mi a magyarázata annak, hogy míg egyes személyek hatékony cselek-
vési stratégiával rendelkeznek, mások ugyanolyan természetű konfliktusaikat 
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képtelenek feldolgozni? Milyen szerepe van a sikeres alkalmazkodás, önér-
vényesítés, helytállás stb. elsajátításában a nevelési szokásoknak, szocia-
lizációs sémáknak, emberi kapcsolatoknak, végső soron a kultúrának? Más-
ként szocializálnak-e ebből a szempontból a különböző nemzeti és nemzeti-
ségi kultúrák? De felfigyelhetünk a magatartásokra, személyiségvonásokra — 
pontosabban ezek problematikusságára — más vonatkozásban is. Például az 
érdektelen magatartás, az önkezdeményezés és cselekvéshiány, a közügyektől 
való elfordulás kapcsán. És még ezer más tapasztalati megfigyelés adhat 
indíttatást az okok és összefüggések feltárását célzó kutatásra. Akármi is 
szolgáltasson azonban okot, az első kérdés rendszerint a tipológusnak szól, 
s valahogy így hangzik: vajon a kérdéses megatartásbeli, lelkiegészségügyi, 
társadalmi-közéleti jellegű jelenségek együtt járnak-e valamilyen sajátos 
személyiségalkattal, embertípussal? Ezt követően merülnek fel a szociál-
pszichológiai szempontú kérdések: mivel magyarázható ennek vagy annak a 
személyiségvonásnak, magatartásformának a kialakulása és térhódítása? 
Hogyan befolyásolja egyik vagy másik magatartásforma, az ilyen vagy olyan 
személyiségvonás az életszervezés esélyeit nemek, iskolai végzettség, nemze-
tiség, életkor stb. szerinti tagozódásban? 

Alábbi vizsgálatunk is egy ilyen, a gyakorlati élet által sürgetett kutatási 
program keretébe ágyazódik. Nem a nemzeti érzés és nemzeti tudat elvont 
tényezőinek feltárására irányuló szándék formálta tehát a fogalmi és elméleti 
váz kialakítását, hanem a társadalmi gyakorlat, vagy ha úgy tetszik, a minden-
napi élet pszichológiai, társadalomlélektani jellegű problémái. Fontos ezt 
tisztán látnunk, mert így természetszerűleg e vizsgálatoknak nem lehetett 
céljuk a „nemzeti jellem" tisztázása, vagy a nemzeti sajátosságok feltárása. 
Figyelmünk másra, ennél kevésbé elvont, szűkebb hatósugarú, de nem ke-
vésbé fontos kérdésre irányult. Arra kerestünk választ, hogy a nemzeti ho-
vatartozás, mint az emberek szokásait, magatartássémáit, pszichés habitusát 
meghatározó kulturális előfeltevések rendszere, milyen különbségeket, il-
letve hasonlóságokat mutat a különböző etnikumokhoz tartozó személyek 
életvitelében. Nem általában, az emberi megnyilatkozások végtelen soka-
ságában, nem a mindennapi élet valamennyi vonatkozásában, hanem megha-
tározott, problematikusnak vélt jelenségek kapcsán. Az érdekelt bennünket, 
hogy vajon a nemzeti hovatartozás az alkalmazkodással, önbecsléssel, önér-
vényesítéssel stb. kapcsolatban eltérő esélyeket kínál-e, vagy pedig ezek olyan 
jellemzői a személyiségnek, amelyek a nemzeti hovatartozástól teljes mérték-
ben függetlenek. 

Vizsgálatainkban a változók vagy faktorok négy típusát vettük figye-
lembe. Az alapjellemzők első csoportjában az egészségi állapottal, lelki-
egészségügyi problémákkal (alkoholizmus, neurózis) kapcsolatos adatokat 
dolgoztuk fel. Ezt követően, második lépésként, különböző személyiségdi-
menziók összevetésére került sor. A változók harmadik típusa a frusztrációs 
helyzetben tanúsított viselkedésre, a konfliktusok megoldásának különböző 
módozataira vonatkozik. S végül, negyedik lépésként, a társadalmi-közéleti 
aktivitásra vonatkozóan kerestük a nemzetek és nemzetiségek közti különb-
ségeket és hasonlóságokat. Az alábbiakban ezúttal csak a személyiségvizs-
gálatok eredményeiről fogunk számot adni. 
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Mielőttt azonban még a felmérés eredményeinek bemutatására rá-
térnénk, szólnunk kell egy-két szót a „mintáról", illetve a vizsgált populá-
cióról. A felmérésre egy olyan munkaszervezetben került sor, amelyben a 
dolgozók 80%-a magyar, 19%-a pedig szerb ajkú. A maradék 1% a nemzeti 
és nemzetiségi hovatartozás szempontjából 16-féle kategóriából tevődik össze. 
Mintánk alig tér el ezektől az arányoktól. A csekély — 1,96%-os eltérés abból 
fakad, hogy a felmérés során — a személyzeti adatlapokon szereplő bejegy-
séssel ellentétben — az egyes nemzetek és nemzetiségek tagjai közül többen 
vallották magukat jugoszlávoknak. A munkaszervezet szintjéhez viszonyítva 
így valamelyest csökkent a szerbek és az „egyéb" nemzetiségűek aránya, 
míg a magukat jugoszlávoknak vallók száma növekedett. 

Mintánk egyéb vonatkozásban is reprezentatív, amennyiben az adott 
munkaszervezet dolgozóinak 75%-át öleli fel, szám szerint ez 1150 főt jelent. 
A kimutatások megbízhatóságát illetően főként a magyarok és a szerbek 
vonatkozásában beszélhetünk pontos arányokról, míg az „egyéb" nemzeti-
ségűek és a „jugoszlávok" esetében, e csoportok csekély létszáma miatt, 
a százalékok enyhe pontatlanságaival, torzításaival lehet számolni. 

Kétségkívül imponálóbb lenne felmérésünk, ha mintánkban egyenlő 
arányban több nemzet és nemzetiség szerepelne. A vonzó elvi lehetőségek 
helyett azonban célszerűbbnek látszott a valóság feltételeihez igazodni, s 
elfogadni azt az eloszlást, ami adva volt számunkra. Meggyőződésünk ugyan-
is, hogy a valóságbeli viszonyokat nem szerencsés mindenáron belekény-
szeríteni a metodológiai elvek Prokrusztész-ágyába. Különösen akkor nem, 
ha ezzel csak növelnénk a hibalehetőségek forrását. 

• Csábítónak ígérkezett volna például egy több községre, vagy Vajdaság 
egészére kiterjedő reprezentatív minta összeállítása. Az objektív korlátozó 
körülmények mellett azonban — egy ilyen átfogó vizsgálat kivitelezése már 
okvetlenül kutatóintézeti hátteret feltételez — bizonyos elvi megfontolások 
is ellene szóltak az efféle ambiciózus terveknek. Ha a nemzeti összehason-
lító vizsgálatok alapjául szolgáló minta kiterjedne több községre, mi több, 
Vajdaság egészére, bármennyire ügyelnénk is arra, hogy az egyes nemzetek 
és nemzetiségek képviselői a különböző községeken, helyi közösségeken, 
munkaszervezeteken stb. belüli arányokat híven tükrözzék, s bármilyen 
nagy gondot fordítanánk is emellett arra, hogy mintánk életkori, iskolai 
végzettségi, családi állapot szerinti stb. megoszlása a valóságbeli viszonyok-
nak megfeleljen, mindeme gondos körültekintés ellenére számos olyan té-
nyező maradna rejtve előttünk, amely kérdésessé tenné a nemzeti hasonló-
ságokra és eltérésekre vonatkozó eredményeink hitelét. Megtörténhetne 
ugyanis, hogy nemzeti sajátosságnak értelmeznénk azt, ami valójában az 
egyes községek gazdasági fejlettségi szintkülönbségének, az eltérő kultu-
rális örökségnek vagy az egyes munkaszervezeteken belüli önigazgatási 
viszonyok fejlettségének a következménye. De hasonlóképpen befolyásol-
hatná eredményeinket a mintában szereplő egyének kellőképpen nem tisztá-
zott származása, a környezetnyelv ismeretére vonatkozó információk hiánya, 
az endogám és vegyesházasságok általunk nem tudott aránya és a vegyes-
lakosságú környezet ezernyi más figyelmen kívül hagyott vonatkozása. A 
szokásos paraméterek figyelembevételével hiába állítunk mi reprezentatív 
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mintát össze, ha kiragadva éltető környezetükből az embereket, éppen a 
jellemüket, magatartásukat meghatározó viszonylatoktól vonatkoztatunk el. 
Ahhoz, hogy mintánkból maximálisan kiszűrhessünk minden szennyeződést, 
s az éltető viszonylatoktól se vonatkoztathassunk el, legcélszerűbb, ha régóta 
együttélő emberek közösségeit vesszük górcső alá. Ez esetben is rejtve ma-
radhatnak előttünk a viselkedés szempontjából releváns paraméterek, ame-
lyeket tévedésből a „nemzeti jellem" valamiféle megnyilvánulásának tekin-
tünk, de százszor nagyobb ennek a veszélye a nagy migrációs körzetekben, 
az ország legkülönbözőbb vidékeiről összesereglett embereknek otthont adó 
városokban, a létszámukban gyorsan változó, felduzzasztott üzemek-
ben stb. 

A nemzeti és nemzetiségi megoszlás viszonylagos állandósága mellett 
maga az arány sem lényegtelen a nemzeti kultúrák kölcsönhatása szempont-
jából. Ha ránézünk Vajdaság etnikai térképére, azt látjuk, hogy a nemzetek 
és a nemzetiségek eloszlását illetően szinte áttekinthetetlenül szövevényes 
a helyzet. Már községi szinten is, de még inkább az lebontva helyi közös-
ségekre, munkaszervezetekre, érdekközösségekre stb. Ez a bonyolult valóság 
a társadalomlélektan szempontjából azt jelenti, hogy ennyiféle a nemzeti 
és nemzetiségi kultúrák kölcsönhatásának feltételrendszere; ennyiféle „helyi 
sajátosságot" figyelhetünk tehát meg az együttélő nemzetek és nemzetiségek 
lelkületében. Lehet, hogy túlságosan halvány vonások ezek, ám mégsem 
volna szerencsés figyelmen kívül hagynunk őket egy több községet vagy 
Vajdaság egészét reprezentálni kívánó mintában. 

A tarka etnikai térképet a továbbiakban még ki kellene egészítenünk 
az itt élő népek strukturális rétegeződöttségének, foglalkoztatottsági szint-
jének, gazdasági helyzetének, iskoláztatási lehetőségeinek mátrixával is. A 
társadalmi-strukturális helyzet aránytalanságai ugyanis az eltérő nemzetiségi 
aránynál is meghatározóbb szerepet játszanak a kultúrák kölcsönhatásának 
folyamatában és a nemzeti sajátosságok változásában. Nehezen teljesíthető 
kívánalmak a hibalehetőségek újabb forrásaival. 

De felesleges is talán az ambiciózusabb tervek buktatóit tovább sorol-
nunk. A fentebb mondottak alapján is belátható, miért nyújthat a „kevesebb" 
— például egyetlen kollektíva — „többet" a nagy, átfogó területeket repre-
zentáló mintánál. Igaz ugyan, hogy ha etnopszichológiai vizsgálódásunk 
alapjául egyetlen munkaszervezet szolgál, eredményeink nem jogosítanak fel 
a tartományunkban élő szerbek, magyarok s más nemzetiségű lakosok egészét 
érintő általánosításokra. Ez a vitathatatlan hátrány — az általánosítás le-
hetőségének hiánya — azonban vitathatatlan előnnyel jár: a nemzeti sajátos-
ságokkal kapcsolatos kimutatásunk közelebb marad a realitáshoz. Kevesebb 
emberre vonatkozóan bár, de megbízhatóbb információkkal szolgálhatunk. 

Lássuk ezek után, hogy a nemzeti hovatartozás mint az embereknek 
általunk kiemelt megkülönböztető vonása milyen mértékben jelent szemé-
lyiségtípusban, magatartásformában kifejeződésre jutó csoportsajátosságot, 
közösséghez való tartozást. 
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A pszichológiai típuskutatásról 

Annak ellenére, hogy elméletileg a pszichológiai típuskutatás proble-
matikus volta régóta nyilvánvaló, bizonyos esetekben mégsem zárkózhatunk 
el egyik vagy másik típusban gyakorlati alkalmazásától. Általában azért 
folyamodunk hozzájuk, mert a mindennapi emberismeretnél mégiscsak 
megbízhatóbb fogalmi keretet nyújtanak az emberek jellemének meghatáro-
zásához, diagnosztizálásához. Ezzel magyarázható az a paradox helyzet, 
hogy bár a típusok létének feltételezése ellentmond legjobb ismereteinknek, 
és semmiféle ésszerű érv sem szól a személyiség állandó és lényegi megha-
tározóiként értelmezett struktúrák keresése mellett, mégis, az ember jellem-
zésének, szakszerű és gyors megítélésének igénye miatt Galenus, azaz mintegy 
2000 év óta nem tudjuk nélkülözni a típusfogalmakat, az emberi megnyil-
vánulások, tulajdonságok sokféleségét néhány lényeges vonásra, alapténye-
zőre redukáló teszteket és karakterológiákat. 

Minthogy más helyütt már részletesen foglalkoztunk a típustanok és 
személyiségvonások problematikájával5, ezúttal ne mélyedjünk el ismételten 
abban, hogy tulajdonképpen mik a típusok, ha létüket egyszersmind két-
ségbe vonjuk, hogy az egyes tulajdonságok mögött személyiségstruktúrák 
vagy személyi függőségi viszonyok állnak. Az egyszerűség kedvéért fogadjuk 
itt el feltételesen, munkahipotézisként, hogy a különböző típustanok többé-
kevésbé jól körvonalazott feltevéseket fogalmaznak meg az emberi különb-
ségek okaira vonatkozóan, s hogy ezeket a feltevéseket kísérletekkel megfe-
lelőképp ellenőrizték és igazolták. 

Ilyenformán legfeljebb arra vonatkozóan tartozunk magyarázattal, hogy 
miért esett választásunk éppen Eysenck személyiségtipológiájára, amikor 
Kretschmerétől Jungéig, Sheldonétól Pavlovéig tucatnyi más típustan is 
kínálta magát. Nos, Eysenckre elsősorban gyakorlati meggondolásokból esett 
választásunk. Szükségünk volt ugyanis egy megbízhatónak látszó, a pszi-
chológiai gyakorlatban széleskörűen alkalmazott, bevált, etnikai összeha-
sonlító vizsgálatok végzésére is alkalmas, a hazai populációra standardizált 
személyiségdiagnosztikai módszerre, amelynek felvétele egyszerű, gyors, 
csoportos vizsgálatok is végezhetők vele, és végül, amelynél a kapott ered-
mények számszerűek, lehetővé téve így számunkra a számítógépes adatfel-
dolgozást. És Eysenck személyiségdiagnosztikai módszere maradéktalanul 
eleget tesz a fenti követelményeknek. Egy további megszorítást is beleértve, 
ami nem kevésbé fontos szempont volt számunkra. 

A típustanokkal szemben tanúsított minden nagyvonalúságunk ellenére 
az alkalmazásra kerülő teszt kritériumának tartottuk, hogy az általa szerzett 
információk felhasználhatóak legyenek anélkül is, hogy a teszt alapjául szol-
gáló koncepciót maradéktalanul el kellene fogadnunk. A pszichológiai gya-
korlatban jól ismert jelenségről van egyébként itt szó. -Különös módon ugyanis 
a személyiségdiagnosztikai tesztek gazdag arzenáljából főként azok terjedtek 
el és váltak népszerűvé a mindennapi gyakorlatban, amelyeknél az eredmények 

5 Vö. Hódi Sándor: Magatartásformák és társadalmi viszonyok. Forum Könyvkiadó, Új-
vidék, 1983 
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interpretálása függetleníthető a teszt összeállítójának személyiségfelfogásától, 
illetve eszmei alapállásától. 

De lássuk, melyek a személyiség fő dimenziói Eysenck tipológiájában, 
és hogyan történik meghatározásuk. 

Eysenck az emberi viselkedés és magatartás leírásában kezdetben két 
személyiségvonás fontosságát emeli ki: a neuroticizmus vagy emocionális 
bizonytalanság (N) és az extraverzió-introverzió (E) dimenziót. Megítélése 
szerint meglepő egyezést találunk e két személyiségvonás kombinációiként 
leírható tulajdonságok és a temperamentumok régi tanai között. Minden-
esetre — mint mondja —, ha e két dimenzió nem tekinthető is a személyiség 
egyedüli helyes és lehetséges meghatározási módjának, csak ezekről a sze-
mélyiségvonásokról mondható el, hogy létezésüket számos szerző különböző 
módszerekkel újra és újra kimutatta6. Ezeknek a meghatározó jelentőségűnek 
vélt személyiségvonásoknak a kialakulását Eysenck az idegrendszeri folya-
matok eltérő működési arányával, a gátlási és izgalmi folyamatok geneti-
kusan determinált túlsúlyával magyarázza. Elgondolása szerint azok á sze-
mélyek, akikben az izgalmi folyamatok vannak túlsúlyban: „akikben az 
izgalmi potenciál gyorsan fejlődik ki és erős", introvertáltakká válnak, és 
neurózis esetén disztimiás tüneteket produkálnak, míg velük ellentétben 
azok a személyek, akikben a gátlási folyamatok dominálnak: „akikben a 
gátlás gyorsan fejlődik ki, erős és lassan oszlik el", extravertáltakká válnak, 
neurózis esetén pedig hisztériás, pszichopátiás viselkedési zavarokat figyel-
hetünk meg náluk7. 

A későbbiek során Eysenck, miután nagyszámú viselkedési tendenciát, 
magatartásmódot és személyiségvonást bonyolult statisztikai számításoknak, 
korrelációs elemzésnek és faktoranalízisnek vet alá kérdőívén, újabb sze-
mélyiségdimenziókkal egészíti ki a meglevőket, a „pszichotikusságot" mérő 
(P) és a „szociabilitást-disszimulációt" ellenőrző (L) skálával. 

Eysenck személyiségdiagnosztikai tesztje formáját tekintve kérdőív, ki-
töltésének módja a kérdésekre adott „igen" vagy „nem" válaszok bekariká-
zása. A laikusok, de gyakran maguk között a pszichológusok között is sokan 
aggályossá válnak, ha tudomásukra jut, hogy valamilyen felmérés kérdőíves 
formában történt. Ez az aggályoskodás abból fakad, hogy tévesen úgy vélik, 
a válaszok értékelésénél minden esetben azok objektív igazságtartalma kerül 
feldolgozásra, márpedig ha így van, gondolják, akkor mi garantálja a fel-
mérést végző számára, hogy a kérdőíveket kitöltő személyek őszintén vála-
szoltak. 

A személyiségdiagnosztikai célokat szolgáló kérdőíveket azonban nem 
célszerű összetévesztenünk az egyszerű ankét-lappal^ Ez utóbbinál csakugyan 
a válaszok közvetlen információs tartalmán van a hangsúly, amit a válaszadó 
őszintesége nagymértékben befolyásol. A korszerű pszichológiai teszteknél 
azonban, még ha formájukat tekintve kérdőívek is, a helyzet némiképpen 
más. Hadd világítsuk ezt meg közelebbről mindjárt Eysenck példájával. 

6 Hans J. Eysenck: A személyiség és az Eysenck-démon. In : Típustanok és személyiségvo-
nások. Gondolat, Budapest, 1978. 191. o. 

7 I. m. 
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Arra a kérdésre például, hogy „Gyakran fáj-e a feje?", milyen választ 
lehet adni? Mennyire kell az ember fejének fájni ahhoz, hogy azt már fej-
fájásnak lehesen mondani, és hányszor, milyen intenzitással kell fájnia ahhoz 
(naponta? hetente? havonta?), hogy „gyakorinak" lehesen mondani? Egy 
érzékenyebb, feszültebb, nyugtalanabb ember, aki állandóan önmagát figyeli, 
sokkal hamarabb, kisebb ingerküszöbnél észlelhet magán fájdalmat, s haj-
lamos gyakoriságát is túlhangsúlyozni. Amit egy ilyen személy csaknem 
„szüntelen" fejfájásnak tart, azt egy nála érzelmileg kiegyensúlyozottabb, 
egészségével kevésbé elfoglalt ember talán „fel sem vesz", vagy múltával 
hamarabb megfeledkezik róla, mindenképpen „ritkább" jelenségnek tart. Az 
„igazságot" tehát a kérdésre adott válaszból, akár igenlő a válasz, akár tagadó 
valójában nehéz, talán nem is lehet pontosan megtudni. De különösebben 
nincs is rá szükség. Sokkal fontosabb az, hogy a megkérdezett személy hogyan 
vélekedik, s hogyan nyilatkozik magáról. 

Eysenck számára a kérdőív összeállításakor az a korábbi vizsgálatai 
során nyert felismerése volt a vezérlő szempont, hogy erre a kérdésre a di-
agnosztizált neurotikusok sokkal gyakrabban válaszolnak igennel, mint az 
egészséges kontrollcsoporthoz tartozó személyek. Ebből kifolyólag feltételezte 
hogy az érzelmileg labilis személyek általában hajlamosabbak e kérdésre 
„igen"-nel válaszolni, mint az érzelmileg kiegyensúlyozottabbak. Feltétele-
zését matematikai statisztikai módszerekkel igazolta, amit később mások is 
ellenőriztek és igazoltak. 

A kérdőívben számos olyan kérdés van, amelyekről Eysenck korábban 
ugyanígy megállapította, hogy a válaszadástól függően milyen összefüggés-
ben állnak meghatározott személyiségvonásainkkal8. A kérdésekre adott 
válaszok elvont vagy objektív igazságtartalma ennek a várt összefüggésnek 
a valószínűségi szintjét érdemben nem befolyásolja. Más szóval, a szubjektív 
önjellemzés egyáltalán nem zárja ki a lehetőségét annak, hogy a kapott indi-
viduális értékeket összevethessük az előzetesen összeállított reprezentatív 
mintákkal, és hogy a megfelelés vagy eltérés arányában következtethessünk 
bizonyos személyiségvonások meglétére, erősségére vagy hiányára. 

Extraverzió-introverzió 

A személyiség fő dimenziójaként értelmezett extraverzió-introverzió 
fogalompár kétségkívül olyan személyiségvonásokat határol körül, amelyek 
döntő szerepet játszanak az ember társadalmi magatartásában és az egyéni 
életszervezés sajátosságaiban. Joggal érdekelhet tehát bennünket, hogy e 
fontos alapvonások tekintetében mutatkozik-e eltérés a különböző nemzeti-
ségű személyek között, s ha igen, vajon ennek alapján beszélhetünk-e vala-
miféle sajátos „nemzeti karakter jegy ékről"? 

De mielőtt még az összehasonlításokba kezdenénk, hadd szögezzük le: 
a valóságban az emberek sohasem olyan végletesen extravertáltak vagy in-
trovertáltak, mint maguk a pszichológiai típusok. Az extraverzió-introverzió, 

8 Hans J. Eysenck: Crime and Personality, Routledge — Kegan Paul, 1964 
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mint Eysenck mondja, „dimenzióként értelmezhető, mely az egyik véglettől 
a másikig terjed, s áthalad a középső területen, ahol az emberek sem nem 
ilyenek, sem nem olyanok. Az empirikus adatok szerint a legtöbb ember 
a középső sávba sorolható"9. 

Ennek szellemében célszerűnek látszott mindjárt három „sávra" oszta-
nunk az extraverzió-introverzió dimenziót, és a kapott E-értékek nagyságától 
függően minden személyt e három sáv valamelyikébe sorolnunk. Nemzetiségi 
megoszlásban az alábbi eredményt kaptuk. 

AZ EXTRAVERZIÓ-INTROVERZIÓ NEMZETISÉGEK 
SZERINTI MEGOSZLÁSA 

nemzetiség introvertált semleges extravertált 

magyar 31% 38% 31% 

szerb 28% 36% 36% 

\ 
jugoszláv — 50% 50% 

egyéb 30% 35% 35% 

n=1148 

Amint a táblázatból látjuk, az egyes sávok között nagyjából arányos az 
eloszlás: hozzávetőleg ugyanannyi extravertált személy van, mint introver-
tált, és náluk valamelyest magasabb a semleges sávba tartozó személyek 
aránya. Szigorúbban szemügyre yéve az adatokat, mégis megállapíthatjuk, 
hogy a magyarok között valamivel több az introvertált személy, mint a szerbek, 
jugoszlávok és egyéb nemzetiségű személyek között, illetve hogy a szerbek, 
jugoszlávok és egyéby nemzetiségűek között több az extravertált, mint a 
magyarok között. Noha az eltérés nem túl jelentős, alig néhány százalék, 
az extraverzió-introvezió tengelyen valamiféle enyhe polarizáció mégis meg-
figyelhető. A kérdés csupán az, hogy milyen jelentőséget tulajdoníthatunk 
ennek, hogy a fenti megállapításon túl feljogosít-e bennünket más követ-
keztetésekre? 

E kérdés eldöntésében a már ismert matematikai statisztikai eljárások 
segítenek bennünket. Ha a kapott /2-érteket a ^-eloszlás táblázatból leolvas-
suk, azt kapjuk, hogy p < 0,30-nál. Más szóval ez azt jelenti, hogy a két változó, 
a nemzeti hovatartozás és az extraverzió-introverzió dimenzió meglehetősen 
gyenge korrelációban van egymással. Azt az állítást is megkockáztathatnánk, 
hogy a két változó független egymástól, egyelőre azonban ez még megala-
9 Hans J. Eysenck: A személyiség és az Eysenck-démon. I. m. 190. o. 
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pozatlan és elhamarkodott lépés volna. A matematikailag bizonyított vagy 
éppen kizárt összefüggések ugyanis csodálatos metamorfózison tudnak 
átmenni annak megfelelően, ahogyan az adatokat rendezzük, csoportosítjuk. 
Elég, ha az extraverzió-introverzió dimenzión a középső sáv szélességét 
megváltoztatjuk, a számítások eredményei máris mást mutathatnak. Márpedig 
e sáv szélességének meghatározása kizárólag rajtunk múlik, nekünk kell 
eldöntenünk, hogy a kapott E-értékeket mettől meddig soroljuk ide. Szűkítve 
ezt a sávot _ csökkenthetjük, szélesítve meg növelhetjük a semleges típusú 
személyek számát, ami természetesen jelentősen módosítja az extravertáltak 
és introvertáltak arányát. 

Hogy a középső sáv önkényes meghatározásából származó „hibák" 
lehetőségét minimálisra csökkentsük, legcélszerűbb, ha ezt az osztályt egy-
szerűen megszüntetjük. Megtehetjük, hiszen elvileg semmi akadálya ennek. 
Igaz, hogy ezáltal minden személy vagy introvertálttá, vagy extravertálctá 
válik, ám e nem túl jelentős hiányosság ellenében adataink a nemzeti ösz-
szehasonlító vizsgálat szempontjából pontosabbá és megbízhatóbbá válnak. 
Egyébként is, felfoghatjuk a dolgot úgyis, hogy az extravertált és introvertált 
személyiségvonások eszményi keveredési arányánál, az abszolút atípusos 
magatartásnál a valóságban egy kicsit vagy introvertáltabb, vagy extravertál-
tabb minden ember. Mivel az E-értéket minden egyes személynél számszerűen 
kapjuk meg, ezeknek az értékeknek az alapján az egyes etnikai populációkra 
vonatkozóan könnyűszerrel kiszámíthatjuk az extraverzió-introverzió dimenzió 
számtani középértékét. Ily módon végre olyan mutató birtokába jutunk, 
amely nemcsak hogy lehetővé tesz számunkra bizonyos ellenőrző számításokat, 
hanem közvetlenül is felhasználható különböző nemzetek összehasonlítá-
sára. 

De bevonhatunk vizsgálatainkba más, új szempontokat is, amelyek 
eredményeinket tovább pontosíthatják. A mindennapi tapasztalat is kön-
nyen meggyőzhet bennünket arról, hogy magatartásukat, személyiségvoná-
saikat tekintve a férfiak és a nők jelentős mértékben különböznek egymástól. 
Ez a különbség nyilván az etnikai összehasonlító vizsgálatok során sem lehet 
elhanyagolható szempont, hiszen nem tudhatjuk, hogy ez az eltérés különböző 
nemzeteknél milyen arányú. Nem biztos, hogy különböző nemzetiségű 
férfiak és nők egyforma mértékben térnek el egymástól. S különben is, mivel 
nemtelen emberek nincsenek, aligha célszerű a férfiak és a nők eredményeit 
összemosnunk, személyiségvonásaikat együtt tárgyalnunk, ha a nemek közötti 
-eltérés már a mindennapi tapasztalat számára is nyilvánvaló. E meggondolá-
sokból vontuk be vizsgálatainkba a nemi hovatartozást is mint újabb vál-
tozót. 

A számtani középértékre vonatkozóan, nemek szerinti bontásban, ren-
delkezésünkre állnak egyébként szlovén és angol populáción végrett felmérések 
eredményei10. Ezekkel kiegészítve és összevetve saját felmérésünk eredményeit, 
átfogóbb betekintést nyerhetünk az extraverzió-introverzió „nemzeti vonat-
kozásaiba". 

10 Leon Lojk: E. P. Q. (Eysenckov upitnik licnosti) Ljubljana, 1979 
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AZ E-ÉRTÉK KÜLÖNBÖZŐ NEMZETEKNÉL 

nemzetiség nők 
n 

férfiak 
n 

nemzetiség 

számtani 
közép 

átl. 
eltérés 

n 
számtani 

közép 
átl. 

eltérés 

n 

angol 12,60 
I 

+ 0,17 3262 13,19 + 0,43 2312 

magyar 10,48 —1,95 154 11,86 —0,90 766 

szerb 12,22 —0,21 48 12,05 —0,71 146 

szlovén 11,90 —0,53 480 12,35 —0,41 491 

jugoszláv 15,00 + 2,57 1 15,00 + 2,24 6 

egyéb 10,50 + 1,93 5 12,18 —0,58 22 

n=7693 

Mi az, ami az E-dimenzió középértékét feltüntető táblázatból megál-
lapítható? 

Férfiaknál és nőknél egyaránt az angolok bizonyulnak a legextravertál-
tabbnak, a magyarok viszont a legintrovertáltabbnak. Közöttük helyezkednek 
el a szlovének, szerbek és a zömükben szintén valamilyen szláv nemzethez 
tartozó „egyéb" nemzetiségűek, jelentéktelen eltéréssel egymástól. 

Az a sajátos körülmény, hogy a szláv nemzeteknél csaknem azonos 
középértéket kapunk — a férfiaknál például alig 0,30 a két szélső érték közötti 
eltérés —, míg az angolok és a magyarok ennél az „etnikai tömbnél" jelentős 
mértékben extravertáltabbak, illetve introvertáltabbak, mintha a nemzeti 
karaktervonások halvány megjelenésére utalna. Olyasféle következtetéseket 
sugallva, hogy e különbségek mögött nyilván az eltérő kultúrák éreztetik 
valamiként hatásukat. Bár ennek a gondolatfűzésnek is volna némi jogalapja, 
mégis inkább képzeletünk szárnyalásáról vallana, mintsem a valóság lényeges 
vonatkozásairól. Körültekintőbb mérlegelés után ugyanis inkább azon kell 
csodálkoznunk, hogyan lehetséges, hogy az extroverzió-introverzió eloszlása 
a legkülönbözőbb nemzeti csoportokban ennyire egyforma, hiszen az E-közép-
értékekben mutatkozó különbségek csaknem elhanyagolhatóak. Az egy vagy 
másfél pontértéknyi különbségnek már csak azért sem lehet különösebb 
jelentőséget tulajdonítanunk, mert a nemek között, azonos nemzeten belül, 
legalább ekkora eltérés tapasztalható. Kivételt a szerb nők jelentenek ez 
alól, akik a szerb férfiaknál egy árnyalattal extravertáltabbak. Nem kisebb 
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talány ennél, hogy a magyar férfiaknál, a magyar nőkön kívül más nemzeti-
ségű nők is egyaránt extravertáltabbak. Tűnődhetünk ezeken a furcsaságokon 
vagy az adatokból kihámozható más sajátosságokon, végső összefoglalásként 
mégsem mondhatunk mást, mint azt, hogy az extraverzió-introverzió tekin-
tében sem a nemi, sem a nemzeti hovatartozás nem meghatározó fontos-
ságú. 

Természetesen tudományos szempontból ez a konklúzió még bizonyí-
tásra szorul. Ennek érdekében a nőket és férfiakat különválasztva és az E-értékek 
alapján az adatokat csak két osztályba sorolva, elvégeztük a szükséges számí-
tásokat. A %2 próbák eredményei szerint a nemzeti hovatartozás és az 
extraverzió-introverzió dimenzió között érzékelhető ugyan némi összefüg-
gés, amennyiben a nők esetében a p<0,20-nál, a férfiaknál pedig <0,50-nél, 
de a kapott szignifikanciaszintek a két változó kapcsolatára alapozó hipo-
tézisek igazolására korántsem elégségesek. Más szóval ennek alapján sem az 
extraverzió, sem az introverzió nem tekinthető valamely nemzet sajátos-
ságának. 

Affektivitás 

Az affektivitás az emberi magatartás egyik legfontosabb meghatározója. 
Eysenck joggal tekinti az N-faktort, vagyis a „neuroticizmus" mutatóját 
az extraverzió-introverzió tényezővel azonos fontosságú személyiségdimenzió-
nak. És igazat kell adnunk neki abban is, hogy az ember természetének — 
viselkedésének és magatartásának — leírásában ez a két dimenzió hasznosít-
ható a legjobban. Legfeljebb az ember természetének eysencki értelmezésétől 
kell ismételten elhatárolni magunkat. Attól a felfogástól, mely szerint az 
ember eleve a rá jellemző természettel jön a világra, amit a társadalom leg-
feljebb serkenthet vagy gátolhat „kibontakozásában". 

Az N-dimenziót úgy kell valahogy elképzelnünk, hogy merőleges az 
extraverzió-introverzió tengelyre, ami által négy „mező" jön létre, a négy 
klasszikus temperamentum — kolerikus, szangvinikus, melankolikus, fleg-
matikus — által jelölhetően. Ezek a Galenus-féle klasszikus temperamentumok 
a két tengely metszéspontjához „közel" helyezkednek el, míg tőlük valamely-
est „távolabb", Eysenck modellje szerint a „külső körön", más személyiség-
típusok foglalnak helyet. Ezek az újabb keletű típusok a korszerű személyiség-
vizsgálatok eredményeit összegzik, s ugyanakkor jelentős megegyezést mutat-
nak a négy klasszikus temperamentum tulajdonságegyütteseivel. 

Eysenck elképzelése szerint minden személy elhelyezhető ebben a 
sajátos koordináta-rendszerben, és igazán csak e kétdimenziós keretben 
elfoglalt helye alapján jellemezhető11. Ahogyan azt már az extraverzió-intro-
verzió dimenzió esetében is említettük, a legtöbb ember az N-skálán — 
„neuroticizmus vagy emocionális bizonytalanság — normalitás, szilárdság 
dimenzión" — is valahol a középső sávba, vagyis e koordináta-rendszer 
origó tájára kerül. A két tengely metszéspontjában elhelyezkedő személyeket 
tulajdonképpen nehéz volna jellemeznünk, mivel ezek se nem extravertáltak, 
11 Hans J. Eysenck: A személyiség és az Eysenck-démon. I. m. 186. o. 
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se nem introvertáltak, de nem is szilárdak, s nem is bizonytalanok magukban. 
De kolerikusnak, flegmatikusnak, melankolikusnak és szangvinikusnak sem 
mondhatjuk őket, mert egyik típushoz sem tartoznak egy árnyalattal sem 
jobban, mint a másikhoz. Az origótól távolodva egyre könnyebbé válik a 
dolgunk, a vizsgált személyre vonatkoztatható személyiségvonások mind 
karakterisztikusabbá válnak. 

A magas N-értékkel rendelkező személyek Eysenck leírásában általában 
aggályoskodóak, rosszkedvűek, vakmire mindig panaszkodnak. Gyakran 
szenvednek álmatlanságban, sebezhetőek, érzékenyek, könnyen fellobban-
nak, az elszenvedett sérelem sokáig megüli tudatukat. Ha a magas N extra-
verzióval társul, az ilyen személyek türelmetlensége, érzékenysége még 
fokozottabb; indulatosak, agresszívak. Ha introvertáltak, akkor inkább maguk-
bazárkózóak, öngyötrőek, depressziósak. 

A magas N-értékkel rendelkező személyek legfőbb jellemvonása, hogy 
állandóan aggódnak valami miatt, mindig foglalkoztatja őket valami, valami, 
ami érzésük szerint rosszul végződhet számukra, s e balsejtelmük miatt 
szüntelenül szoronganak. 

Velük ellentétben az alacsony N-értékkel rendelkező személyek nehezen 
hozhatók ki sodrukból, s ha ez elő is fordul, hamar visszanyerik nyugalmukat. 
Érzelmi életük visszafogottabb, ennek ellenére, ha extravertáltak, elevenek 
és fogékonyak, ha introvertáltak, gondosak, pedánsak, komolyak, Általában 
csendes, kiegyensúlyozott emberek, „kis dolgokra nem adnak", hangulatuk 
szinte változatlan. 

A típusok leírása után lássuk, hogy nemzetiségi hovatartozás szerint 
az N-faktort illetően milyen különbségek vagy hasonlóságok tapasztalhatók. 

AZ N-ÉRTÉKEK NEMZETISÉGEK SZERINTI MEGOSZLÁSA 

nemzetiség alacsony N-érték átlagos N-érték magas N-érték 

magyar 48% 27% 25% 

szerb 43% 32% 25% 

jugoszláv 67% 33% 

egyéb • 46% 42% 12% 

n=1148 

A kiegyensúlyozott, egészséges életvitel veszélyeztetése szempontjából 
különösebb jelentőséggel rendelkező mutató tekintetében, a magas N-értékek 
arányát illetően a szerbek és a magyarok között nincs különbség, ez mindkét 

* i 
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populációnál 25%. Az egyéb nemzetiségűek körében az affektivitásuk által 
„veszélyeztetettek" aránya még kisebb, mindössze 12%. A jugoszlávok 
lelkivilága a legkevésbé „harmonikus" e téren, nemcsak azért, mert a magas 
N-érték aránya itt 33 %, hanem mert átlagos N-értékű személy köztük nincs is. 

Az alacsony N-érték vagy az érzelmi szilárdság tekintetében viszont 
szintén ők vezetnek. A szerbek és a magyarok között e téren 5 százalékos az 
eltérés, az egyéb nemzetiségűek e két etnikai csoport között helyezkednek el. 

Elvégezve a '/}—számításokat az N-értékekben tapasztalható különb-
ségek alacsony szignifikanciaszintet eredményeznek — p<0,50-nél —, 
vagyis a neuroticizmus és a nemzeti hovatartozás között nem mutatható ki 
szoros összefüggés. 

Célszerűnek látszott az N-faktorra vonatkozóan is középértéket számolni, 
egyrészt hogy ezúttal is összevethessük eredményeinket a rendelkezésünkre 
álló szlovén és angol mintavétel eredményeivel, mésrészt hogy a középérték 
alapján végzett újabb számítások meggyőzzenek bennünket iménti követ-
keztetésünk helyességéről. 

AZ N-FAKTOR KÖZÉPÉRTÉKE KÜLÖNBÖZŐ 
NEMZETEKNÉL 

nemzetiség 
nők 

n 
férfiak 

n 
számtani 

közép 
átl. 

eltérés 
számtani 

közép 
átl. 

eltérés 

angol 12,74 ' + 0,17 3262 9,83 —0,14 2312 

magyar 11,68 —0,89 154 9,06 —0,63 766 

szerb 11,79 —0,78 48 9,41 —0,28 146 

szlovén 11,78 —0,79 480 10,24 + 0,55 491 

jugoszláv 14,00 + 1,43 1 7,83 —1,86 6 

egyéb 13,08 + 0,51 5 7,86 —1,83 22 

n = 7693 

Mit mondhatunk el az N-faktor középértékeit féltüntető táblázatról? 
Mindenekelőtt a nemek közötti eltérés a szembetűnő, mintha adataink 

igazolnák azt az általánosan elterjedt vélekedést, mely szerint a nők érzelmileg 
kiegyensúlyozatlanabbak a férfiaknál. Tény, hogy a nők, nemzeti hovatarto-
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zásra való tekintet nélkül, minden etnikai csoportban magasabb N-értékkel 
szerepelnek a férfiaknál. A nemek közötti különbség azonos nemzetiségűeknél 
a jugoszlávok és az egyéb nemzetiségűek csoportjában a legnagyobb, az 
alacsony létszámból fakadó torzulások miatt azonban ezt az arányt lehet 
a legkevésbé megbízhatónak elfogadni. A tényleges helyzetet inkább az 
angolokra, magyarokra, szerbekre és szlovénekre vonatkozó adatok érzékel-
tetik: a különbség a nemek között minden nemzetnél csaknem azonos pont-
értékű. 

Különböző nemzetiségű, de azonos nemű személyek között (a jugosz-
lávokat és az egyéb nemzetiségűeket kivéve) különbségről jószerével nem is 
beszélhetünk. A magyar, szerb és szlovén nőknél, illetve az angol, magyar 
és szerb férfiaknál jószerével szonos középértékeket kapunk. Az angol nőknél 
és a szlovén férfiaknál tapasztalhatunk valamelyest magasabb pontértéket, 
de ez az eltérés sem számottevő, nem tesz ki egy egész pontértéket sem. 

Az N-középértékre vonatkozóan elvégzett statisztikai számítások ered-
ményei szerint az emocionalitás és a nemzeti hovatartozás kapcsolatára vonat-
kozó szignifikanciaszint elhanyagolható: a férfiaknál a p<0,50-nél, a nőknél 
a p<0,90-nél. Más szóval felmérésünk tükrében személyiségjegyeink egyik 
legfontosabb meghatározója, az emocionális stabilitást, illetve emocionális 
bizonytalanságot jelölő N-faktor függetlennek bizonyult a nemzeti hovatar-
tozástól. 

Rugalmasság — rigiditás 

Eysenck a személyiségvonások mérésére alkalmazott kérdőívét használata 
során bővíti, újabb kérdésekkel egészíti ki. Ilyen további kiegészítésként 
vezeti be az ún. pszichotikus-skálát is. A pszichotikus-skála újabb, fontos 
személyiségvonások feltérképezését teszi számunkra lehetővé, feltéve, ha 
tisztában vagyunk vele, hogy mit is mér. Ez a személyiségdimenzió ugyanis 
az extra-introverzióhoz és a neuroticizmushoz viszonyítva kevésbé ismeretes 
és több félreértésre nyújt lehetőséget. 

A magas P-értéket adó személyek körülírása, sajátos jellemvonásaik 
felrajzolása a szakmai és a köznyelv eltérő fogalomhasználata miatt kissé 
körülményes. Az első félreértésre mindjárt a skála elnevezése szolgáltathat 
okot. A pszichotikus-skála ugyanis, elnevezése ellenére, nem a pszichotikus 
vonások erősségét méri egy-egy személyiségben. Eysenck és munkatársai 
a normális viselkedés jegyeit kívánták meghatározni, abnormális szimptó-
mákkal, pszichopatológiai esetek kiszűrésével nem foglalkoztak. Pszichotikus 
vonások jelenlétére vagy meglétére legfeljebb a skála extrém értékeket nyújtó 
eseteiben gondolhatunk, ám — hangsúlyozzuk — Eysencknek és munkatár-
sainak nem állt szándékukba ezek kiszűrése sem. Ők a normalitás viselkedés-
jegyein belül maradva kíséreltek meg meghatározott vonásokat, viselkedési 
tendenciákat elkülöníteni. 

A pszichotikus-skálával kapcsolatos másik neházség az, hogy a kapott 
értékekből nem következtethetünk egyenes arányban a P-skálával mért 
magatartási jegyeknek és viselkedési tendenciáknak a feltétlen jelenlétére. 
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Pontosabban: a skála által kapott értékekből nem következtethetünk e maga-
tartási jegyek és viselkedési tendenciák személyiségen belüli jelentőségére. 
Tucatnyi más, előttünk rejtve maradó jellemvonások tompíthatják vagy 
felerősíthetik a kapott P-érték magatartásformáló szerepét. 

Ez az individuális esetekre vonatkozó bizonytalanság azonban, a szerzői 
elgondolások szerint, a csoportos vizsgálatoknál elveszti jelentőségét. Hogy 
a P-érték ténylegesen jelez valamit, azt a diagnosztizált pszichotikusokkal 
és kriminális cselekményeket elkövető személyekkel végzett vizsgálatokkal 
hitelesítették. Ezeknél a csoportoknál a P-skálán kapott értékek szignifikánsan 
nagyobbak, magasabbak a normál populáció átlagértékeinél. 

A P-skála alkalmazása azon a hipotézisen nyugszik, hogy ami a szélső-
séges szociális viselkedést tanúsító csoportok összevetésénél nyilvánvaló, 
magas szignifikanciaszinttel igazolható, az tendenciaként az egyedi eseteknél 
is jelen van. Mivel számunkra a P-skála értékeinek individuális értelmezése 
amúgy sem fontos, a korábbi személyiségdimenziókhoz hasonlóan ezt a 
mutatót is felhasználhatjuk etnopszichológiai vizsgálatainkban. 

Eysenck a laikusok számára, a félreértések elkerülése végett, a pszicho-
tikus-skálával mért két szélső értéket megjelenítő viselkedési típus elnevezésére 
vonatkozóan a „rugalmas — rigid", illetve az „engedékeny — engedetlen" 
kifejezéseket javasolja. A teszt alapján tulajdonképpen csak a rigiditás vagy 
engedetlenség mértékére vonatkozóan kapunk adatokat: az engedékenységre 
a kis fokú engedetlenség, a rugalmasságra a rugalmatlanság hiánya utal. 

A rigiditással vagy engedetlenséggel jelölt viselkedés mögött persze 
sok minden megfér: eltérő tulajdonságokból, attitűdökből, szokásokból 
stb. tevődhet össze. A körülményekhez és más személyekhez nehezen alkal-
mazkodó, az egyéni érdekekért és a vélt igazságért egyedül harcoló, „ret-
tenhetetlen és tántoríthatatlan", főként az amerikai filmekből ismeretes 
„hős" éppen annyira rigid, keményfejű, engedetlen és rugalmatlan, mint az 
érzelmei hiányát durvasággal és gorombasággal kompenzáló, hozzátartozóit 
és beosztottjait kíméletlenül gyötrő, állandóan rendreutasító vagy bántalmazó 
szadista. És persze rigid, engedetlen a maga módján a másokból gúnyt űző, 
folyton áskálódó, maga körül konfliktusokat szító pszichopata. A magas 
P-értékkel rendelkező személyek egyaránt lehetnek hűvösek, érzelmtelenek, 
tartózkodóak és heves affektivitásúak, féktelenek, összeférhetetlenek, indu-
latosak, agresszívak. 

A rigid vagy engedetlen személyek úgy viselkednek, mint akiknél a 
szocializáció bizonyos fokú hiányt szenvedett. Mégsem szerencsés velük 
kapcsolatban a szocializáció zavarára hivatkozni, mert noha a rájuk jellemző 
magatartási jegyek nyilvánvalóan az elszenvedett kisebb-nagyobb szérelmek 
kompenzálásaként alakulnak ki, a túlzottan engedékeny, rugalmas maga-
tartásból sem következtethetünk egyértelműen a szocializáció „teljes sikerére". 
Szocializációs hibákat sejtethet a nagyfokú puhaság és engedékenység is, 
főként ha ez a tulajdonság önértékelési bizonytalansággal, cselekvési bátortalan-
sággal, akaratgyengeséggel és tartásnélküliséggel párosul. Felvethetnénk 
azt a gondolatot is, hogy a puhaság. — keménység, vagy engedékenység — 
engedetlenség személyiségdimenzió pólusain elhelyezkedő, tehát szélsőséges 
értékeket mutató személyek helyett a középső sávba sorolható egyének visel-
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kedésjegyeit tekintsük „normának": sikeresnek, szerencsésnek. A szocializáció 
sikerességére vagy sikertelenségére való utalás azonban ebben az esetben 
is bonyolult kérdéseket vet fel12. A szocializáció sikeres vagy sikertelen voltát 
ugyanis csak a társadalmilag kívánatos magatartásformákon tudjuk lemérni. 
A kívánatos és elvárt magatartásformák viszont mindig valamilyen osztály, 
réteg érdekeltségéhez kötődnek, a társadalmi-gazdasági viszonyok sajátos-
ságait, az adott kultúra éppen uralkodó értékjegyeit fejezik ki. Nyilvánvaló, 
hogy az eltérő társadalmi fejlődés, gazdasági-politikai helyzet és kulturális 
örökség következményeként különböző népeknél más-más lehet ugyanazok-
nak a magatartási jegyeknek a szerepe és társadalmi megítélése. A P-értékek-
ben rejlő különbségekből így, amerínyiben különböző nemzetek összevetésé-
ről van szó, nem a szocializáció sikeres és selejttermékeinek arányára követ-
keztethetünk, hanem az eltérő nemzetiségű személyek viselkedését meghatá-
rozó szocializációs rendszerek jellegzetességeire. 

A puhaság — keménység (rugalmasság-merevség, engedékenység-
engedetlenség) dimenzió értelmezési nehézségeitől függetlenül tekintsük 
most meg, hogy a kapott értékek alapján milyen hasonlóságok és eltérések 
figyelhetők meg különböző etnikai csoportok között. 

A P-ÉRTÉKEK NEMZETISÉGEK SZERINTI 
MEGOSZLÁSA 

nemzetiség alacsony P-érték átlagos P-érték magas P-érték 

magyar 61% 20% 19% 

szerb 43% 30% 27% 

jugoszláv 50% 17% 33% 

egyéb 42% 21% 37% 

n=1148 

A fenti adatok tükrében a nemzetek közötti különbségek nyilvánvalóak. 
A magyarok között 18 százalékkal több az engedékeny, mint a szerbek, vagy 
az egyéb nemzetiségűek körében. Ez az eltérés mindenképpen számottevő, 
de nemcsak önmagában véve a különbség érdemel figyelmet, hanem az a 
sajátos körülmény is, hogy a puha, engedékeny személyek aránytalanul 
magas százalékban szerepelnek a magyar populáción belül is, amíg ez a 
szerbekről és egyéb nemzetiségűekről nem mondható el. A P-eloszlás tüze-
tesebb szemügyre vételénél kitűnt számunkra az is, hogy a magyarok 3 száza-

12 Lásd Hódi Sándor: Deviáns-normális. Híd, 1982. 10. szám 
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lékánál a P-érték nullával egyenlő, azaz ennyien „abszolút" mértékben engedé-
kenyek. A szerbek és egyéb nemzetiségűek körében 0 P-érték nem fordult 
elő. A magyarok további 9 százalékánál a P-érték mindössze (egy) I. A szerbek 
4 százaléka, az egyéb nemzetiségűek 3 százaléka adott ilyen alacsony értéket. 

Jelentős eltérés tapasztalható a magas P-értékek tekintetében is. A 
•magyarok között fele annyi a rigid, engedetlen személy, mint az egyéb nemzet-
ségűek csoportjában. A szerbek a 27%-os értékkel e két etnikai csoport 

között helyezkednek el, a jugoszlávok a 33%-os aránnyal inkább az egyéb 
nemzetiségűekhez állnak közelebb. 

Ezeknek az arányeltolódásoknak a következtében természetes, hogy 
különbségek tapasztalhatók az átlagos P-értékek eloszlása terén is. Amíg a 
jugoszlávok, magyarok és egyéb nemzetiségűek körében átlagos P-értékkel 
viszonylag kevesen rendelkeznek, a szerb nemzetiségűek többsége, 30 százalék, 
éppen ebbe a sávba kerül. 

Ezeket a különbségeket érzékeltetik, csak más formában, a várt és a 
kapott gyakoriságok közti eltérések is. Evégből célszerűnek látszik a y}—próba 
alapjául szolgáló konfingenciatáblázat mellékelése, ami egyúttal arra vonat-
kozóan is felvilágosítással szolgálhat számunkra, hogy melyik cella milyen 
mértékben járul hozzá a nullhipotézis elvetéséhez. A nuilhipotézis ez esetben 
az, hogy a nemzeti hovatartozás és az engedékenység—engedetlenség személy-
iségdimenzió függetlenek egymástól. 

Minthogy a x2—próba összértékét a cellék közepén álló számok szolgál-
tatják, a kontingenciatáblázatból közvetlenül leolvashatjuk, hogy melyik 
cella milyen mértékben járul ehhez hozzá. De mivel általában véve mindegyik 
cellában magas értéket kapunk, összehasonlítgatásukkal nem érdemes különö-
sebben fáradoznunk. 

A P-ÉRTÉKEK NEMZETISÉGEK SZERINTI MEGOSZLÁSA 
(kontingenciatáblázat) 

nemzetiség ! alacsony P-érték átlagos P-érték magas P-érték össz. 

magyar 
563 608120 

2,2118 
528,8 1169,64 

184 230000 
1,2800 
200 256 

173 219880 
1,7324 

191,2 331,2 
920 

szerb 
84 129556 

7,2864 
112,65 820,82 

58 49000 
5,5671 

42,60 237,2 

54 46844 
4,3234 

40,73 176,1 
196 

egyéb 
14 22474 

1,5707 
19,54 30,69 

8 8500 
0,0503 
7,39 0,37 

12 8126 
3,4566 

7,06 24,4 
34 

együtt 661 250 239 - 1150 

A kontingenciatáblázatban a jugoszláv és az egyéb nemzetiségűeket 
együtt szerepeltetjük, s mivel ide csatoltuk annak a 2 személynek az eredményét 
is, akik nem határozták meg nemzetiségükei, ezúttal mintánk teljes, mind 
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az 1150 fő szerepel benne. A kapott értéket, ha a y}—eloszlást ábrázoló 
táblázatból leolvassuk, azt kapjuk, hogy p<0,001-nél, ami egyértelműen 
azt jelenti, hogy nullhipotézisünket el kell vetni, mert a két vizsgált változó, 
a nemzeti hovatartozás és rugalmasság-rigiditás dimenzió nem független 
egymástól. Ezt az eredményt azonban, a magas szignifikanciaszint ellenére, 
egyelőre még fenntartással kell fogadnunk. Mielőtt még a nemzeti hovatartozás 
és a vizsgált személyiségvonás összefüggésére vonatkozóan a fenti következte-
tést teljes értékűnek nyilvánítanánk, az adatok szokásos átrendezésével ellenőrzi 
próbának keli alávetnünk. 

Lássuk azonban előbb a P-faktorra vonatkozó középértékeket, nemek 
szerinti bontásban különböző nemzeteknél. 

A P-FAKTOR KÖZÉPÉRTÉKE KÜLÖNBÖZŐ NEMZETEKNÉL 

nemzetiség • 
nők 

n 
férfiak 

n nemzetiség • számtani 
közép 

átl. _ 
eltérés 

n számtani 
közép 

átl. 
eltérés 

n 

angol 2,63 —0,42 3262 3,78 —0,50 2312 

magyar 2,93 —0,12 154 4,05 —0,23 765 

szerb 4,77 + 1,72 48 5,48 
• 

+ 1,20 146 

szlovén 5,76 + 2,71 480 6,67 + 2,39 491 

jugoszláv 7,00 + 3,95 1 5,33 + 1,05 6 

egyéb 4,60 + 1,55 5 6,54 + 2,26 22 

n=7693 

A táblázatban szereplő adatok szerint az angol nők a „legpuhábbak", 
legengedékenyebbek, míg a szlovén férfiak a „legkeményebbek", legengedet-
lenebbek. A szlovén férfiak és a szlovén nők között egyébként nem sok különb-
ség van. Az angol és a szlovén nők közötti eltérés valamivel több mint 3 
pontérték. Nemcsak ez a nagy eltérés szembetűnő, hanem az a „csoportosulás" 
amely egyfelől az angol és a magyar, másfelől a szláv nők között megfigy-
elhető. 

A férfiaknál ugyanez a tendencia érvényesül, csak kisebb eltérésekkel. 
Az angol és a szlovén férfiak szolgáltatják itt is a két szélső értéket, nem egészen 
3 pontérték különbséggel. A nemek közötti eltérés ezúttal érdekes módon 
nem túl jelentős, de a nők, az egy jugoszláv nőt kivéve, az azonos nemzetiségű 
férfiaknál „engedékenyebbek". 
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Az egyes nemzetek közti különbségek akkor sem tűnnek el, ha az átla-
gos P-értékek sávját megszüntetve a számtani középérték alapján minden 
személyt vagy az engedékenyek vagy az engedetlenek közé sorolunk be. 

A RUGALMAS ÉS A MEREV SZEMÉLYEK NEMZETISÉG 
SZERINTI MEGOSZLÁSA 

nemzetiség 
nők 

n 
férfiak 

n nemzetiség 
rugalmas merev 

n 
rugalmas merev 

n 

magyar 56% 44% 154 58% 42%' 765 

szerb 37% 63% 48 38% 62% 146 

egyéb 17% 83% 6 46% 54% 28 

n=1147 

Elvégezve a'/}—próbákat azt kapjuk, hogy a nők esetében a p < 0,05-nél, 
a férfiaknál a p<0,001-nél, vagyis az eredmény a nőknél és a férfiaknál egy-
aránt szignifikáns. Mivel az adatok nagymértékű átrendezése ellenére a két 
változó közötti korreláció megmarad, a nemzeti hovatartozás és a vizsgált 
személyiségdimenzió összefüggésében nincs okunk továbbra is kételkedni. 
Más kérdés, hogy ezt az összefüggést miként lehet értelmezni. 

A P-faktor eredményei valamelyest az extraverzió-introverzió dimenzión 
kapott eredményekre emlékeztetnek bennünket, azzal, hogy ezúttal a különb-
ségek jelentősebbek, az összefüggések egyértelműbbek. Nincs kizárva, hogy 
a két skála egymással szoros korrelációban levő személyiségvonásokat mér, 
más szóval, hogy az extraverzió és a merev, kemény, engedetlen magatartás, 
illetve az introverzió és a hajlékonyság, engedelmesség, rugalmasság ugya-
nazokat a szocializációs hatásmechanizmusokat tükrözik más-más formában. 

Az eredmények alapján arra lehetne következtetni, hogy a magyaroknál 
a nevelési elvek, szocializációs sémák szigorúbbak, merevebbek, amelyek 
nemcsak az ellenkezést és a szembeszegülést nem tűrik, hanem sok esetben 
az egyéni akaratmegnyilvánulás és önkezdeményezés csíráit is letörik. Ennek 
a rigorózus, autoritatív nevelési elvnek a következményeként zömében befelé-
forduló, fegyelmezett, engedékeny magatartású személyek jönnek létre, 
nem ritkán az önkezdeményezés és önállóság hiányával, a cselekvésvállalási 
készség minden jele nélkül. Egyáltalán nem jelenti ez azt, hogy ez a kemény, 
túlkondicionáló nevelési gyakorlat a szerbek vagy más nemzetek számára 
teljesen idegen volna, vagy hogy a magyarokra kizárólag ez a hozzáállás 
volna jellemző. Erról szó sincs: legfeljebb a tendenciák eltérő erősségéről 
beszélhetünk, a szocializáció ilyen vagy olyan sajátosságainak túlsúlyáról, 

8 25 

V 



782 H Ó D I S Á N D O R 

melynek következtében az egyik etnikai populációban több, a másikban 
kevesebb rugalmas, illetve merev, engedetlen magatartású személy mutat-
ható ki. 

Mivel az eddigiek során ez az első eset, amikor a nemzeti hovatartozás 
és a vizsgált változó között szoros korreláció mutatható ki, talán nem árt 
hangsúlyoznunk magának az összefüggésnek az értelmét. A magas korreláció 
véletlenül sem azt jelzi, hogy pl. az adott vonatkozásban minden magyar 
engedékenyebb volna egy kicsit minden szerb nemzetiségű személynél. 
Ilyen értelemben egyáltalán nem lehet különböző nemzetek között semmi-
féle eltérést sem kimutatni. Az egyes személyiségtípusok gyakoriságában 
mutatkozó eltérések alapján kizárólag azt lehet eldönteni, hogy mely típusból 
van több vagy kevesebb a várható valószínűségi értéknél, illetve, hogy az 
egyes etnikai csoportok között tapasztalható különbség e téren nagyobb-e 
a véletlennel magyarázható eltérésnél vagy sem. 

Szociabilitás — disszimuláció 

Bár, mint korábban jeleztük, a korszerű személyiségdiagnosztikai tesztek-
nél az egyes kérdésekre adott válaszok objektív igazságtartalma közvetlenül 
nem játszik meghatározó szerepet a tesztek kiértékelésében, ezek a vizsgáló 
módszerek rendszerint mégis rendelkeznek olyan beépített, rejtett mutatókkal, 
amelyek segítségével következtetni lehet a válaszadó őszinteségére, a kérdésekre 
kapott válaszok megbízhatósági szintjére. Ez a „hazugság-leleplezés" a vizs-
gálat célkitűzésétől és jellegétől függően néha kifejezetten kulcsfontosságú 
információ lehet. De ettől függetlenül is az őszinteségdisszimuláció mint 
beállítódás, szokás, viselkedési stratégia önmagában véve is jelentős személyi-
ségmutató. Az Eysenck-féle kérdőívben személyiségünknek ezt az aspektusát 
az ún. L-skála tárja fel. Értelmezése a P-skálánál is bizonytalanabb, körül-
ményesebb. 

Ezúttal a bizonytalanság, valamint a félreértések lehetősége abból fakad, 
hogy az L-skála voltaképpen nem is egy, hanem két személyiségtulajdonságot 
mér. Az őszinteségre való hajlam, illetve a disszimuláció (alakoskodás, kép-
mutatás) volna az egyik tulajdonságpár. A másikról csak közvetve szerez-
hetünk tudomást, s éppen ezekből a személyiségvonásokból. Úgy is fogal-
mazhatnánk, hogy az őszinteség-disszimuláció dimenzió egy rejtettebb és 
mélyebb személyiségdimenziót jelenít meg. 

Az önszépítés igénye, vagy nevezzük így: az önmegítélésben tapasztal-
ható nagyfokú szubjektivitás, elfogultság (a disszimuláció magyar meg-
felelője az „alakoskodás", a „képmutatás" túlságosan erős kifejezések ide) 
olyan motivációs háttérből fakad, amely szoros összefüggésben áll a szociális 
elvárásokhoz igazodó viselkedéssel általában. Ha a szociális elvárásoknak 
való megfelelés igénye a személyiségben túl erős, ez a késztetettség a tárgyi-
lagosság rovására megy: lerontja az adekvát helyzetmegítélést és a tárgyilagos 
önértékelés esélyét. Ami fordítva is érvényes: minél inkább ragaszkodik 
valaki önértékelésében és helyzetmegítélésében a tárgyi igazsághoz, annál 
kevésbé kíván a külső elvárásoknak megfelelni, annál hajlíthatatlanabb maga-
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tartásában és ítéleteiben. A notórikus hazudozók és a konok pereskedő, 
igazságukért és jogaikért folyton zsörtölődő queruláns személyek egyformán 
elutasítást váltanak ki magukkal szemben környezetük részéről. 

Eysenck vizsgálatai során azt tapasztalta, hogy amíg a gyermekeknél 
az L-skálával mért pontszám az életkorral' párhuzamosan csökken, addig 
velük ellentétben idősebb személyeknél az életkor előrehaladtával fokozatosan 
nő. Különösen magas pontértéket kapunk a pályázatra jelentkező személyek-
nél, akik évekig várakoznak megfelelő munkahelyre, illetve elhelyezkedési 
lehetőségre. Részükről egyébként a disszimulálás természetes, önsorsrontó 
színezete lenne ebben a helyzetben a tárgyilagosságra való törekvésnek, a 
személyi gyengeségek kendőzetlen beismerésének. A disszimuláló személyek 
egyébként tulajdonképpen ilyesféle helyzetben érzik mindig magukat. 

Az L-skála egyénekre vonatkoztatott értelmezése nem javasolt, külön-
böző csoportok összehasonlítása során azonban jól hasznosítható. Jól haszno-
sítható például olyan szempontból, hogy az átlag L-értékek alapján követ-
keztetni tudunk arra, melyik csoport adatait fogadjuk el irányadónak. Az 
alacsonyabb L-értéket nyújtó csoportra vonatkozó egyéb adatokat is valamelyest 
megbízhatóbbnak tarthatjuk, mint a magasabb átlaggal rendelkező csoport 
adatait. De fontos információkat szolgáltathat számunkra az L-érték másik 
jelzett értelmezési síkja is, amennyiben éppen a magas átlag alapján követ-
keztethetünk a társadalmi elfogadásra, „megfelelni-akarásra" irányuló tenden-
ciák erősségére egy-egy csoportban. 

A fenti meggondolásokból célszerűnek látszott az L-skálán kapott 
értékeket is összehasonlítani nemzeti vonatkozásban. 

AZ L-ÉRTÉKEK NEMZETISÉG SZERINTI MEGOSZLÁSA 

nemzetiség alacsony L-érték átlagos L-érték magas L-értek 

magyar 14% 38% 48% 

szerb 12% 43% 45% 

jugoszláv 17% 33% 50% 

egyéb 15% 54% 31% 

n = 1 1 5 0 

Ami az L-értékeket feltüntető táblázatból a legszembetűnőbb: a szociális 
függőség minden etnikai csoportban magas, a társadalmi elvárásokhoz foko-
zottan igazodni kívánó személyek aránya jóval nagyobb, mint az elsősorban 
önnön meggyőződésükre alapozó, helyzetmegítélésükben szilárdan kitartó 
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személyeké. E tekintetben az egyes etnikai csoportok közti hasonlóság olyan 
nagy, hogy ehhez képest az eltérések jelentőségüket vesztik. 

Ha a nemzetek között mégis differenciálni kívánnánk, talán azt mondhat-
nánk, hogy a magyaroknál a két szélső L-érték jobban kifejezésre jut, mint 
a szerbeknél vagy az egyéb nemzetiségűeknél. Ez utóbbi csoportra egyéb-
ként az átlagos L-értéket nyújtó személyek túlsúlya a jellemző, míg a jugoszlá-
voknál, a magyaroknál és a szerbeknél a magas L-értékű személyek vannak 
többségben. 

A kérdés ezúttal is az, hogy vajon milyen jelentőséget tulajdoníthatunk 
az L-értékben mutatkozó eltéréseknek. A y} -próbák eredményie szerint 
jelentőséget kell tulajdonítanunk nekik. Mivel a p<0,01-nél , ez azt jelenti, 
hogy a két vizsgált tényező, a nemzeti hovatartozás és a szociabilitás-disz-
szimuláció személyiségdimenzió nem teljesen független egymástól. Erre 
az összefüggésre azonban új fényt vetnek az L-átlagértékek, különösképpen 
ha adatainkat összevetjük — miként korábban is — a szlovén és angol popu-
lációk átlagértékeivel. 

AZ L-FAKTOR KÖZÉPÉRTÉKE KÜLÖNBÖZŐ NEMZETEKNÉL 

nemzetiség 
nők 

n 
férfiak 

n nemzetiség 
számtani 

közép 
átl. 

eltérés 

n 
számtani 

közép 
átl. 

eltérés 

n 

angol 7,73 —1,27 2462 6,80 —2,89 1624 

magyar 14,27 + 5,27 154 13,46 + 3,77 766 

szerb 14,89 + 5,89 48 14,00 +4,31 146 

szlovén 13,16 +4,16 480 11,95 - + 2,26 491 

jugoszláv 14,00 + 5,00 1 12,00 + 2,31 6 

egyéb 15,40 + 6,40 5 12,00 + 2,31 22 

n = 7 2 0 5 

Az L-átlagértékekre vonatkozóan minden eddigi személyiségdimen-
ziónál nagyobb eltéréseket tapasztalunk a különböző etnikai csoportok között. 
Pontosabban ezúttal az angol populációra kapott átlagértékek és a többi 
etnikai csoport átlagértéke között van megmagyarázhatatlannak látszó nagy 
különbség. Hogyan lehetséges, hogy amíg a magyarok, szerbek, szlovének, 
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jugoszláv és egyéb nemzetiségűek között gyakorlatilag jelentéktelen az eltérés, 
ezek átlagához viszonyítva az angolok csak fele olyan értékkel szerepelnek? 
És mivel mindkét nemnél ugyanez a tendencia figyelhető meg, ez kizárja 
a tévedés lehetőségét. 

Érdekes ugyanakkor, hogy a férfiak és a nők közötti különbség kisebb 
a korábbi személyiségdimenzióknál tapasztalt eltéréseknél, alig tesz ki egy 
pontértéket. Ez a nemek között elmosódó különbség még inkább növeli az 
egyes etnikai csoportok között mutatkozó eltérés jelentőségét. 

Az L-faktor feltehetően olyan személyiségtulajdonságot mér, amely a 
korábban tárgyalt szemlyiségdimenzióknál közvetlenebb kapcsolatban áll 
az angol, illetve a közép-kelet-európai társadalmák és kultúrák jellegzetes-
ségeivel. Anélkül, hogy e kultúrák történelmi és társadalomlélektani hát-
terének kibontásába kezdenénk, pusztán adataink értelmezésénél maradva 
is megkockáztathatjuk azt a véleményt, hogy az angol polgári társadalom 
demokratikusabb hagyományaival szemben a közép-kelet-európai népeknél, 
úgy tűnik, máig erősebbek a társadalmi kötöttségek, nagyobb fokú a társa-
dalmi elvárásoktól — politikai és ideológiai követelményektől, a magatartás 
külső értékelésétől — való függőség. Ha a magas L-értékeknek kizárólag 
eme „szocializációs" értelmezési lehetőségére figyelnénk, sajátos helyze-
tünket magyarázhatnánk esetleg úgy is, hogy mindez egy „közösségibb" 
élet, szorosabb összetartozás és nagyobb egymásrafigyelés következménye. 
Csakhogy tudjuk, a magas L-értékek mást is jelentenek. Olyan személyi 
késztetések felerősödését jelzik, amelyek az adekvát önértékelés és tárgyilagos 
helyzetmegítélés rovására juthatnak csak kifejezésre. 

Megtehetjük azt is, hogy nem tulajdonítunk különösebb fontosságot 
az L-faktorban mutatkozó eltéréseknek, illetve eltekinthetünk az angol 
populációra vonatkozó értékektől. Ez esetben kizárólag arra keresünk választ, 
hogy bármit is mérjen az L-skála, kimutatható-e általa számottevő különb-
ség a mintavételünkben szereplő nemzetek és nemzetiségek között. Hogy 
az összehasonlítás egyszerűbb és pontosabb legyen, ezúttal is felszámoljuk 
a semleges L-értékek osztályát, vagyis vagy őszintének, vagy disszimuláns-
nak minősítünk minden vizsgált személyt. 

AZ ŐSZINTE ÉS DISSZIMULÁNS SZEMÉLYEK 
NEMZETISÉG SZERINTI MEGOSZLÁSA 

nemzetiség 
nők 

n 
férfiak 

n nemzetiség 
őszinte disszimu-

láns 
n 

őszinte disszimu-
láns 

n 

magyar 47% 53% 154 45% 55%. 766 

szerb 50% 50% 48 44% 56% 146 

egyéb 50% 50% 6 57% 43% 28 

n = 1148 
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A táblázat alapján már ránézésre is nyilvánvaló, hogy az egyes nemzeti-
ségi csoportok között a vizsgált személyiségdimenzió tekintetében nincs 
különbség. Ellenkezőleg. Meglepő, hogy a nőknél és a férfiaknál egyaránt 
milyen nagyfokú hasonlóság tapasztalható az őszinte, illetve a disszimuláns 
személyek arányát illetően. 

A különböző nemzetiségű nők között egyébként mindössze 3%^os 
eltérés figyelhető meg, azzal, hogy voltaképpen a magyar nőknél mutat 
ennyivel magasabb értéket a szociális elfogadásra irányuló késztetettség. 
A szerb és magyar férfiak közötti különbség még kisebb, 1 %, az egyéb nem-
zetiségű férfiak azonban 13%-os eltérést mutatnak tőlük, ennyivel több 
közöttük az őszinte, illetve ennyivel kevesebb a disszimuláns személy. 

A %2-próbák eredményei csak megerősíthetnek bennünket abban, amit 
már a táblázat alapján is egyértelműnek vélhettünk. A nőkre vonatkozóan 
a p<0,90-nél, ami gyakorlatilag kizár mindennemű feltételezett összefüg-
gést a nemzeti hovatartozás és a vizsgált személyiségdimenzió között. A 
férfiaknál a p<0,30-nál , ami szintén elhanyagolható szignifikanciaszint, s 
nem valószínűsít semmiféle összefüggést. 

Az L-átlagértékek alapján történő csoportosítás és számítás tehát csök-
kenti, vagy csaknem teljesen elmossa azt az egyébként sem jelentős különb-
séget, amit az adatok három osztályba való sorolása kapcsán tapasztalhattunk. 
Az ellenőrző próbák szükségesnek bizonyultak mégis, mert a nullhipotézis 
elvetéséhez korábbi eredményünk alapján nem juthattunk volna el, ugyanak-
kor az L-faktor és a nemzeti hovatartozás közti összefüggés kimondásához 
sem. Feltételként szabtuk, hogy az összefüggés kimondásához az eloszlás 
terén tapasztalható különbségeknek kifejezésre kell jutniuk akkor is, amikor 
az átlagértékek révén e különbségeket a legjobban elmossuk. Ezt a meg-
szigorítást, mint ahogy a legnagyobb fokú metodológiai körültekintést is, 
etnikai összehasonlító vizsgálatok esetében elmaradhatatlannak tartjuk. 

R E Z I M E 

Tipovi l icnosti — nacionalne karakteristike 

U vezi zajednistva naroda i narodnosti najvaznije pitanje sa aspekta psihologije pos-
tavlja se ovako: da li postoji izm.edu pripadnika razlicitih naroda i narodnosti takva odre-
dena, empiricna razlika, na osnovu kője bismo mogli govoriti o zajednickim psihickim oso-
binama, o „karakterű" pojedinih naroda, odn. pojedinih narodnosti. Postojanje nacional-
nih karakteristika evidentno je za svakidasnju svest. Medutim, do kője mere konkretna 
ispitivanja opravdaju te zamisli koji se temelje na svakidasnjim zapazanjima, uopstenjima i 
predrasudama? 

U prvom delu ove studije autor se bavi teorijskim i metodoloskim problemima na-
rodnostno-psiholoskih istrazivanja. Zatim se daje prikaz rezultata jednog empirijskog 
istrazivanja. Tacnije receno, jednog dela ovíh rezultata u kojem se trazilo odgovor na pi-
tanje kakve slicnosti i razlike pokazuje nacionalna pripadnost kao sistem kulturalnih pret-
postavki kője odreduju obicaje, seme stavova, stalne psihicke osobine coveka itd. u karak-
ternim crtama ljudi koji se etnicki razlikuju, ali zive u istoj sredini, cak i rade u istoj radnoj 
organizaciji. Komparativna istrazivanja vrsena su na cetiri dimenzije licnosti, prema- Ej-
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zenkovoj tipologiji. To su neuroticizam ili emocionalna nesigurnost /N / ; ekstraverzija — 
introverzija /E/; rigidnost /„tvrdost"/ -7- popustljivost /P/ ; socijabilnost — disimulacija 
/ L / . 

Istraživanja su vršena god. 1981. Relativno velik uzorak od 1150 ljudi predstavlja 
75% radnika u kolektivu koja je služila kao osnova za psihološko ispitivanje. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

Personentypen — nationale Eigenschaften 

Im Zusammenhang mit dem Zusammenleben der Nationen und Nationalitäten 
ergibt sich eine psychologisch sehr wichtige Frage: gibt es bei den Individuen die zu ver-
schieden Nationen und Nationalitäten gehören solche bestimmte, empirisch beweisbare 
Unterschiede, die die Feststellung über das Vorhandensein von bestimmten nationalen 
Charakteristika rechtfertigen? Könnte man über eine gemeinsame psychische Struktur 
sprechen? Im alltäglichen Bewußtstein ist das Vorhandensein der nationalen Charakteris-
tika evident. Aber in wie weit können diese aufalltäglichen Beobachtungen und Verallge-
meinerungen basierte Vorstellungen auf Grund von konkreten Untersuchungen bewiesen 
werden? 

Im ersten Teil dieser Studie befaßt sich der Autor mit den obigen theoretischen und 
methodologischen Fragen der völkerpsychologischen' Untersuchungen. Dann folgen die 
Ergebnisse einer empirischen Bewertung. Genauer, wir haben nur Teilergebnisse bewertet, 
welche die Frage beantworten sollten, wasfür Ähnlichkeiten und Unterschiede kommen 
zum Vorschein bei Menschen die unterschiedlicher Nation angehören, was ohne Zweifel 
die Sitten, die Verhaltensshemen, den psychologischen Habitus usw. als ein kulturelles 
Voraussetzungsystem vor bestimmt, und welcherart sind diese Ähnlichkeiten und Unter-
schiede bei Menschen die zwar etnisch aus unterschiedlichen Kreisen kommen, aber in 
einer gemeinsamen Umgebung leben, im gleichen Betrieb arbeiten. Die komparativen 
Untersuchungen haben wir aufgrund von vier Personendiemnsionen durchgeführt, Ey-
sencks Typologie entsprechend. Das sind die Neurozität oder die emotionelle Unsicher-
heit /N / ; die Extraversion und Introversion /E/; die Rigidität /Härte/ — Nachlässigkeit 
/P/; die Soziabilität und die Dissimilation /L/. 

Die Untersuchungen wurden 1981 durchgeführt. Die 1150 Personen dienten als 
Bewertungsmuster und diese Zahl betrug 75% des untersuchten Kollektivs. 
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