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Azt a folyamatot, illetve a folyamat eredmé-
nyeként létrejövõ tudati képzõdményt,
melynek során egy csoport megalkotja a
számára jelentéssel bíró dolgok univerzu-
mát, Moscovici (1961) nyomán szociális re-
prezentációnak nevezik. A szociális repre-
zentációnak identitásképzõ funkciója is
van. Ez egyrészt abban nyilvánul meg,
hogy a csoport minden tagja osztozik ezek-
ben a reprezentációkban, másrészt abban,
hogy a csoport meghatározza tagjai számá-
ra, hogy a különbözõ reprezentációk kö-
zött milyen kapcsolatot létesíthet; vagyis
korlátozza az asszociációs szabadságot,
ezáltal elõír egy, a csoportra jellemzõ olyan
szemléleti módot, amely mentén a csoport
megkülönböztetheti magát más csoportok-
tól (Breakwell, 1993).

A szociális reprezentációk a csoportban
zajló interakciók során jönnek létre. A cse-
lekvéses helyzetekhez való kötöttségükkel
összefügg, hogy a reprezentációk gyakran
narratív formában jelennek meg. Az elbe-
szélõ forma különösen jellemzõ a csoport
múltjára, történetére vonatkozó reprezen-
tációk fenntartására és átdolgozására. Ezek
a narratívumok biztosítják a csoport törté-
netiségét és idõbeni folytonosságát (Bruner
és Fleischer-Feldman, 1996, László, 1997,
László és munkatársai, 2002).

Assmann (1999) az elbeszélés és identi-
tás kapcsolatát az emlékezet szempont-

jából vizsgálja. Nézete szerint minden cso-
portnak ki kell alakítania az emlékezés kul-
túráját, mely szükséges ahhoz, hogy a cso-
port folytonossá tegye identitását. Minden
kultúra létrehozza saját konnektív struktú-
ráját, egyfajta közös tapasztalati és cselek-
vési teret, amelyben megjelenõ élmények
késõbb emlékekké válnak, így kapcsolva
össze a jelent a múlttal.

Assmann (1999) az emlékezet kommu-
nikatív és kulturális formáinak megkülön-
böztetésével lehetõséget nyújt arra, hogy
betekintést nyerjünk a konnektív struktúra
kialakulásának folyamatába. A kommuni-
katív emlékezeti forma szigorúan idõhöz
kötött, amelyben a csoport tagjai kollektív
élményeikre az aktív kommunikáció révén
emlékeznek. Az emlékezet ezen formája az
idõk során jön létre, és hordozóival együtt
tûnik el. Assmann körülbelül negyven év-
ben határozza meg azt az idõintervallumot,
amely során a csoport tagjainak emlékezõ-
képessége kikerül az aktív kommunikáció
színterérõl, és átadja helyét a múlt szimbo-
likus alakzatainak, azaz a kulturális emlé-
kezet formáinak. A kulturális emlékezet
feladata a múlt tárgyiasított alakzatokban
való konzerválása.

Míg az archaikus társadalmakban a
konnektív struktúra koherenciáját a rítusok
határozták meg, az írásbeliség megjelené-
sével a rítus átadta helyét a textuális for-
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máknak. Ennek megfelelõen, amíg a törzsi
társadalmakban a hagyományõrzést a rítu-
sok ismétlése szolgáltatta, azt az írásos tár-
sadalmakban a kanonikus szövegek bizto-
sítják. Ezekben a kultúrákban a hagyo-
mányõrzés egyik formája tehát a kanoni-
kus szövegekre való emlékezés. Mind a
kommunikatív, mind a kulturális emléke-
zeti hagyományozás szempontjából az el-
beszélõ funkciónak kitüntetett jelentõsége
van. Sperber (1990) és Rubin (1995) a rítus,
illetve a szájhagyomány kapcsán a narratív
forma kognitív ökonómiájáról, az elbeszé-
lés megjegyzésének és kommunikációjá-
nak gazdaságosságáról beszél, míg mások,
mindenekelõtt Ricoeur (1984–85) az em-
beri tapasztalat és az elbeszélés izomorfiáit
hangsúlyozzák.

A kulturális emlékezet narratívumai a
csoport identitásának nemcsak átörökítõi,
hordozói, hanem egyszersmind a csoport-
identitás jellemzõinek kifejezõi is. Igaz ez
a hivatásos krónikások vagy történészek
által megörökített csoporttörténetekre, de
ugyanígy igaz a csoport történetérõl írott
fiktív elbeszélésekre is. Sõt, utóbbiak, azál-
tal, hogy a fikció szabadságára építve nyíl-
tan a befogadói azonosulásra építenek,
megjelenítik a csoport kívánatos identitás-
mintáit. Ez a jelenség elsõsorban a kultúr-
nemzeteknél figyelhetõ meg (Elias, 1987).
A kultúrnemzetek azon csoportja esetében,
ahol a nemzeti fejlõdés sajátos akadályok-
ba ütközött – mint amilyen a magyar nem-
zet is –, a történelmi regényeknek megnö-
vekedett szerepük van a nemzeti identitás
formálásában.

 Egyrészt olyan irodalmi mûveknek te-
kinthetõk, melyek hasonló tulajdonságok-
kal rendelkeznek, mint a kanonikus szöve-
gek: egy népcsoport múltját meghatározott,
fennmaradását segítõ, pozitív formában
rögzítik – ezáltal a kulturális emlékezet ré-
szének tekinthetõk. Másrészt olyan azono-
sulási mintákat is biztosítanak, amelyek

hozzásegítik a csoporttagokat a pozitív
nemzeti identitás kialakításához. A törté-
nelmi regények kanonikus funkcióját erõ-
síteni látszik az is, hogy az iskolás gyerekek
számára ezek kötelezõ olvasmányok.

Ugyanakkor ezek a regények inkább
az érzelmek, azonosulások révén hatnak
a nemzeti identitásra, mintsem a nemzetrõl
való tudás magasabb szintjén. Ez utóbbi
azért sem volna lehetséges, mivel a törté-
nelmi regények nem azonosak a történé-
szek történeteivel, hanem fikciók – de
ugyanúgy alá vannak rendelve a csoport
érdekeinek, mint a történettudomány.

A modern társadalmakban a kulturális
és a kommunikatív emlékezet közötti határ
elmosódott. Az írásos helyekhez és tár-
gyakhoz kötött történelmi hagyomány újra
és újra kommunikatív átértelmezésre ke-
rülhet, vagyis szociális reprezentációs fo-
lyamatok tárgyává válhat. A fikciós mûfa-
jokban a kultiváció jelenti egy elbeszélés-
nek a csoportidentitás szempontjából meg-
nyilvánuló aktuális jelentõségét. A tartósan
népszerû, sikeres történelmi regények
ezért a csoport számára tartósan fontos
identitásmintázatokat tükrözik.

A vizsgálat

Vizsgálatunkban a két legnépszerûbb ma-
gyar történelmi regényt, Gárdonyi Géza
Egri csillagok és Jókai Mór A kõszívû em-
ber fiai címû mûvét elemeztük.1  A vizsgálat
célja annak felderítése volt, hogy a nemzeti
identitás szociális reprezentációja hogyan
jelenik meg a szereplõk cselekedetein
keresztül.

1 A magyar történelmi regények kiadási gyakorisági
adatainak összegyûjtéséért Boka Gábornak, az OSZK
munkatársának tartozunk köszönettel. Az olvasási
gyakoriságra vonatkozó adatokat Nagy Attila, az
OSZK osztályvezetõje bocsátotta rendelkezésünkre.
Az Egri csillagok és A kõszívû ember fiai mindkét
adatsorban az elsõ két helyet foglalja el.
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Módszer

A regények elemzéséhez az Atlas-ti nevû
tartalomelemzõ programot használtuk. A
program kétféle elemzési eljáráshoz nyújt
lehetõséget: egy szószintû és egy maga-
sabb, koncepciószintû elemzéshez. A szó-
szintû elemzésben a program automatiku-
san kódol bizonyos, a vizsgálatvezetõ által
meghatározott szavakat, míg a másik szin-
ten a vizsgálat kérdésfeltevésének megfele-
lõen egy elõzetes koncepció alapján ma-
nuálisan történik a szöveg kódolása.

Elsõ lépésként, a szószintû elemzésben
kigyûjtöttük azokat a szereplõket, akik az
elõfordulási gyakoriságuk alapján központi
szerepet játszhatnak a nemzeti identitás
szempontjából. A következõ lépésben a
kigyûjtött szereplõket szövegkörnyezetük-
kel együtt további kódolásnak vetettük alá.
Olyan kódokat fogalmaztunk meg, ame-
lyek alapján a szereplõk cselekedetei a
vizsgálat céljának megfelelõen kódolható-
vá váltak. A cselekvések minõsítése asze-
rint történt, hogy milyen tulajdonságokra
épülnek, ill. milyen eredménnyel járnak.

A kódolásnál a következõ szempon-
tokat követtük:

• egy jeleneten belül egy szereplõnél
egy viselkedéstípust csak egyszer jelöltünk,

• ugyanabban a jelenetben ugyanaz a
szereplõ kaphatott még egy viselkedés-
kódot, ha az különbözött az elõbbitõl,

• azonos szereplõ más jelenetben sze-
repelhetett ugyanazzal a viselkedéskóddal.

Eredmények

A tartalomelemzés során mindkét regény-
ben természetes módon a szereplõk elõ-
fordulási gyakoriságával egyenes arányban
nõtt a kódolható viselkedések száma.
Ugyanakkor a két regény elemzésében né-
mileg eltérõ szempontokat alkalmaztunk,
ezért az eredményeket regényenként
mutatjuk be.

a) Egri csillagok
A regény leggyakrabban elõforduló sze-
replõi a férfiak között Bornemissza, Dobó,
Mekcsey és Török Bálint, a nõk között
kimagaslóan Cecey Éva. (1. táblázat)

Minden, nagy gyakorisággal elõforduló
szereplõ viselkedése egyértelmûen pozitív
tulajdonságokra utal. A viselkedések mö-
gött leggyakrabban meghúzódó tulajdon-
ságok az erõ, a kreativitás és tanulás, a ta-
pasztalat és bölcsesség és a morális szilárd-
ság. A viselkedések tulajdonságok szerinti
kódolását az alábbi példák szemléltetik:

Tanulás

„Gergely megállt. Megnézte a puskaport
és a kanócot, s a fejét rázta.

– Talán nem jó? – kérdezte Dobó.
– Jónak elég jó – felelte Gergely –, de

én engedelmet kérek, hogy azon a bás-
tyán, amelyiken leszek, magam készíttet-
hessem a bombákat.

– Mondd meg õszintén, ha tudsz jobbat!
Te tudós ember vagy, és itt a vár védelme
a fõ, nem a mellékes tekintetek.

– Hát én jobbat tudok – mondotta Ger-
gely. – Ezek a régi bombák sustorognak,
ugrálnak, elpukkannak, aztán végük. Én
magot teszek beléjük.

– Micsoda magot?
– Kis bombát, rézporba kevert olajos

csepût, vasport és egy darab ként. Az én
bombám csak akkor kezdi a munkát,
amikor elsült.

szereplõ gyakoriság

Bornemissza Gergely 929
Dobó István 744
Mekcsey István 262
Török Bálint 211
Cecey Éva 186
Egri nõk (kivéve Cecey Évát)    294

1. táblázat
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Dobó visszakiáltott a bombakészítõk-
nek: – Hagyjátok abba a munkát! Borne-
missza fõhadnagy úr vissza fog ide térni, és
aszerint dolgozzatok amint õ parancsolja.”

Erõ

„Itt vagy már? – kiáltott Zoltay. – Nem tör-
tént bajod?

Gergely a fejével intett, hogy nem.
– Leszúrtad a törököt?
Gergely a fejével intett, hogy le.
– Gyere a szívemre, te kis hõs! – kiáltot-

ta Zoltay lelkesen. És összeölelgette a
tizenöt esztendõs fiút, aki az imént tette le
a vitézség próbáját.”

Erkölcs

„A kaftánok között Török Bálintnak jutott
a legértékesebb. Bokáig érõ, nehéz, sárga
selyem volt az. A többi kaftán mind egy-
forma ibolyaszínû volt, és narancsszín
sárga selyembélésû. Az az egy naprafor-
gószínû selyem volt, és habos fehér selyem
a bélése. Maga az aranyfonalakból szõtt öv
olyan szálazott aprólék munka, hogy egy
emberéletbe kerülhetett, míg elkészült. A
gombok rajta, a nyaktól az övig, gyémánttal
körözött aranygombok. Hogy a házbeliek
összefutottak az ajándék csodájára, Török
Bálint mosolyogva rázta a fejét. – Jó lesz
paplannak.”

Tapasztalat

„Kapitány uram – mondotta a sarkantyúját
összepöndítve –, vagy kétszázan kimen-
nénk az éjjel.

– Hová a pokolba?
– Maklárra.
– Maklárra?
– Jó estét mondani a töröknek.
Dobó jókedvûen simított egyet a baju-

szán. Aztán az ablakzugba lépett. Mekcsey-
nek utána kellett lépnie.

– Hát – így felelt Dobó –, nem bánom.
A vár népére biztató az efféle.

– Éppen azért gondoltam magam is.
– Ha nagy a harci kedv, jól fog a kard.

De téged nem eresztelek el.
Mekcsey megrándult. Dobó nyugodtan

nézett rá.
– Te olyan vagy, mint a bika. Beleök-

lelsz minden fába, s egyszer csak majd nem
tudod kihúzni a szarvadat. Pedig neked vi-
gyáznod kell a fejedre, hogy ha én el talá-
lok esni, azonnal átvedd a vezérséget. Ezt
csak neked mondom.”

 A kódolt tulajdonságok azonban a férfi
szereplõk között egyenlõtlenül és egyol-
dalúan jelentek meg (2. táblázat).

A statisztikai elemzés eredményekép-
pen három viselkedési forma esetében
szignifikáns eredményeket kaptunk. Bor-
nemissza Gergelynél a tanulás (c2 = 20,667),
Dobó Istvánnál a tapasztalat (c2 = 39,361),
míg Török Bálintnál az erkölcs alapú vi-
selkedés (c2 = 7,882) egyértelmûen tipikus-
nak mondható (mindhárom esetben
p<0,05). Mekcsey Istvánnál külön nem
végeztünk statisztikai próbát, mivel nála
csak egyetlen viselkedési forma jelent meg
(erõ alapú viselkedés).

szereplõ viselkedés
Erõ Tanulás Tapasztalat Erkölcs

Bornemissza 2 20
Dobó 1 55
Mekcsey 4
Török 4 2 11

2. táblázat
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A nõi szereplõk esetében a feminin és
maszkulin viselkedések megjelenését ele-
meztük. Tekintettel arra, hogy a regény té-
mája a török elleni harc, nem meglepõ,
hogy a nõk esetében magas az agressziót
kifejezõ, maszkulin viselkedés aránya.
Ugyanakkor a nõk a nõi sztereotípiának
megfelelõ nõiességüket is megõrzik. Olyan
akciókat hajtanak ugyanis végre, amelyek-
ben az eredetileg feminin viselkedési for-
mákat kreatív módon maszkulin viselkedé-
si formákba transzformálják. Jellegzetes
példája ennek, hogy amíg a csata elõtt az
asszonyok a velük szemben elvárt viselke-
désnek megfelelõen gulyást fõztek, és azt
tették az uruk elé az asztalra, a csata közben
ezt a képességüket felhasználva hatalmas
üstökben szurkot fõztek, és azt vitték ki a
férfiaknak a vár falára – vagy közvetlenül
a török nyakába.

b) A kõszívû ember fiai

A szereplõk elõfordulási gyakoriságára vo-
natkozó adatokat a 3. táblázat  tartalmazza.
A forradalmárok oldalán zömében magya-

rok, a Habsburg-pártiak oldalán zömében
nem magyarok sorakoznak.

A szereplõkhöz kapcsolódó viselkedé-
sek, illetve e viselkedésekben kifejezõdõ
tulajdonságok elemzésére a korábbihoz
képest némileg kibõvített kategóriarend-
szert használtunk (4. táblázat).

A tulajdonságkészlet kibõvült az auto-
nómia, az autoritás és az emocionalitás tu-
lajdonságaival, illetve az egyes tulajdonság-
dimenziókban negatív tulajdonságok is
megjelentek, például a pozitív kognitív tu-
lajdonságokat, a tudást, a kreativitást és a
bölcsességet kiegészítették olyan negatív
tulajdonságok, mint az álnokság és a ra-
vaszság. Az egyes viselkedéscsoportokon
belül tehát a kódok tovább oszthatók asze-
rint, hogy pozitív vagy negatív értékkel ren-
delkeznek.

A kõszívû ember fiai esetében az ered-
mények nem az egyes szereplõk szintjén
értelmezhetõk, inkább a csoport és a tagjai
által közvetített tulajdonságai azok, ame-
lyek az értelmezés szempontjából releván-
sak (5. táblázat).

magyarok/ Habsburg-pártiak
forradalmárok

gyakoriság
nem-magyarok/

gyakoriság

Richárd 739 Alfonsine 121
Ödön 319 Antoinette 65
Jenõ 180 Rideghváry 93

Zebulon 179 Palvicz 66
Edit 156 Szalmás 66
Pál 108

Baradlayné 76

3. táblázat

KOGNITÍV szerzett tudás, cselszövés, tapasztalat
MORÁLIS becsület, segítés, önfeláldozás, hûség, kétszínûség
ERÕ bátorság-virtus, fizikai erõ, kitartás, passzivitás, gyávaság
AUTONÓMIA függetlenség, külsõ segítség, behódolás
AUTORITÁS vezetés, hatalom
EMOCIONALITÁS impulzivitás, bûntudat, bosszú, rosszindulat

4. táblázat
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Mindkét csoporton belül korreláció van
a nevek említési gyakorisága és a kapott
kódok gyakorisága között. A magyar cso-
porton belül a korrelációs együttható érté-
ke 0,925 (p=0,001), míg a nem-magyar cso-
portnál 0,814 (p=0,093). A pozitív és nega-
tív tulajdonságok eloszlását illetõen világos
képet mutat a 6. táblázat. (köv. oldalon)

Az ERÕ és az AUTONÓMIA kivételével
valamennyi tulajdonságkategória esetében
szignifikáns különbség mutatkozott a ma-
gyar/forrradalmár illetve nem magyar/
Habsburg-párti csoport között.

A szereplõk cselekvései nemcsak an-
nak a tulajdonságnak a pozitív vagy negatív

értéke szerint oszthatók tovább, amelyiket
egy adott cselekvés kifejez, hanem annak
alapján is, hogy egy adott cselekvés kime-
netele pozitív vagy negatív-e, vagyis siker-
rel vagy kudarccal járt-e a cselekvést végzõ
személy szempontjából. Elõnyhöz jutott-e
általa, vagy hátrány érte. Ez a felosztás lehe-
tõséget ad annak elemzésére is, hogy a két
csoportot az író mennyire mutatja be sike-
resnek vagy sikertelennek; illetve hogy a
siker és kudarc attribúciója milyen ténye-
zõkre vezethetõ vissza. Minél sikeresebb
egy szereplõ a regényben, annál érdeke-
sebbek azok a diszpozíciók – az elfogadás
szempontjából –, amelyek az adott szerep-
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kód
magyarok/ nem-magyarok/

forradalmárok Habsburg-pártiak

kreativitás 9 0
KOGNITÍV szerzett tudás 2 0

cselszövés 0 13

becsület 12 0
önfeláldozás 5 0
hûség 5 0

MORÁLIS
segít 10 0
kétszínûség 0 8
árulás 0 4

bátorság, virtus 21 2
fizikai erõ 5 1

ERÕ kitartás 2 0
passzivitás 2 0
gyávaság 14 5

függetlenség 5 0
behódolás 2 0

AUTONÓMIA
külsõ segítség 1 1
hiszékenység 4 0

AUTORITÁS
vezet 7 0
hatalom 0 3

bûntudat 1 0
rosszindulat 0 4

EMOCIONALITÁS bosszú 0 11
impulzivitás 3 1

                      összesen: 110 53

5. táblázat
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lõre jellemzõek. A cselekvés értéke ezáltal
két szinten határozható meg. Elõször ma-
gának a cselekvésnek is van egy értéke,
amit a viselkedések, illetve tulajdonságok
fenti csoportosítása mutat meg. Ez az adott
kultúra által meghatározott; valójában csak
ez nevezhetõ értéknek a szó eredeti értel-
mében. Másodszor a cselekvésnek értéket
ad az is, hogy pozitív vagy negatív kimene-
tellel zárulnak. Az érték mindkét szint ese-
tében az identitás szempontjából határoz-
ható meg, tehát az érték az, ami az identitást
pozitív irányban erõsíteni tudja.

A cselekvések kimenetel szempontjá-
ból történõ elemzése nehezebb, mivel
azoknak a szereplõre gyakorolt hatása leg-
többször a regény folyamán csak késõbb
mutatkozik meg. A tulajdonságok szem-
pontjából több olyan cselekvést is kódol-
tunk, amelyeket a kimenetel szempontjá-
ból nem lehetett biztosan azonosítani, ezért
itt kevesebb kódolt tétel jelenik meg. A táb-
lázatból látható, hogy a kódok bizonyos
része csak az egyik csoportnál jelenik meg,
és hogy a magyar szereplõk fõként pozitív
kódokkal szerepelnek.

viselkedés
magyarok/ nem-magyarok/ χ2 próba

forradalmárok /Habsburg-pártiak eredményei

pozitív negatív pozitív negatív

KOGNITÍV 11 0 0 8
χ2=19

p<0,001

MORÁLIS 32 0 0 12
χ2=44

p<0,001

ERÕ 28 16 3 5
χ2=1,921
p=0,16

AUTONÓMIA 5 7 0 1
χ2=0,677
p=0,411

EMOCIONALITÁS 0 4 0 16

AUTORITÁS 7 0 0 3
χ2=10

p=0,002

ÖSSZESEN 83 27 3 45
χ2=65,724
p<0,001

6. táblázat

csoport kimenetel χ2 próba eredménye
pozitív negatív

magyarok/forradalmárok 80 24 χ2=24,383

forradalmárok/Habsburg-pártiak 19 33 p<0,001

7. táblázat
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A szereplõk cselekedeteinek kimene-
tele szempontjából történt összehasonlítás
eredményeit a 7. táblázat  tartalmazza.

A khí-négyzet próbával való elemzés
szerint a csoporthoz tartozás és a cselek-
vések kimenetele között szintén van kap-
csolat (p< 0,001); a magyar szereplõk tettei
inkább pozitív kimenetellel járnak, míg a
nem-magyaroké inkább sikertelenek.

A magyar szereplõkbõl kirajzolódó kép
jelzi, hogy a csoport jó célokért küzd (MO-
RALITÁS, becsület), jó belsõ képességek-
kel (KOGNITÍV, kreativitás), de független-
ségi törekvésük nem elég erõs: vannak kö-
zöttük, akik félnek felvállalni a feladatot,
és ez utóbbiak okozzák magának a forra-
dalom bukását.

Értelmezés

Ricoeur (2001) a narratív közvetítés ön-
megértés-jellegét hangsúlyozza. Önma-
gunk azonosítása, azonosnak lenni önma-
gunkkal, egyben mindig feltételezi a má-
sikkal való azonosulást, amely története-
ken, elbeszéléseken keresztül jön létre. A
narratív közvetítés szerepe az identifikáció
révén kialakult személyiségalakzatok vál-
tozatainak megalkotása, vagyis az Én har-
madik személyû konstrukciója. Ennek
megfelelõen egy elbeszélés sikerességé-
nek záloga nemcsak tartalmában vagy for-
mai sajátosságaiban rejlik, hanem pszicho-
lógiai kompozíciójában is. Az Egri csillagok
sikerének egyik záloga, hogy fõszereplõi
a magyar nemzeti identitás szempontjából
kitüntetett tulajdonságokat (erõ, tudás, al-
kotás, bölcsesség, erkölcsiség) idealizáltan
képviselnek. A regény témája, a hõsies
harc, a gyõzelmes múlt felelevenítése is
minden bizonnyal közrejátszik a regény
tartós népszerûségében. Ez azonban ön-
magában még kevés volna a sikerhez. A
táblázatban jól látszik, hogy a pozitív tulaj-
donságok az erõ kivételével a szereplõk
között egyenlõtlenül oszlanak el. Bor-

nemissza a tanulást és kreativitást, Dobó a
tapasztalatot és bölcsességet, Mekcsey az
erõt, Török Bálint az erkölcsi szilárdságot
képviseli cselekedeteivel. Értelmezésünk-
ben azt valószínûsítjük, hogy ez a kompo-
zíciós eljárás, amit a regény szociálpszicho-
lógiai kompozíciójának nevezünk, jelentõs
mértékben járul hozzá a regény tartós sike-
réhez. A regény, kihasználva az elbeszélés
azonosulásra csábító kapacitásait, a cselek-
vésekbe kódolt csoporttulajdonságok
olyan idealizált és leegyszerûsített mintáit
kínálja, ami megkönnyíti az azonosulást.
Másrészt, legalább ilyen hangsúllyal, a sze-
replõknek a kompozícióban vállalt egyol-
dalúsága narratív eszközökkel teszi hang-
súlyossá, hogy együttesen alkotnak egy
csoportot, és az olvasóban az együttesen
képviselt tulajdonságokból összeálló nem-
zeti identitást erõsítik meg.

A kõszívû ember fiaiban  a saját csoport
és az idegen csoport idealizált szembeállítá-
sa valósul meg, bár a regény „hihetõségét”
emeli, hogy a magyar szereplõknek is van-
nak negatív értékû és kimenetelû tetteik. Jó-
kai tehát nem ábrázolja a magyar szereplõ-
ket abszolút pozitívan; a másik oldalról en-
nek ellenkezõje nem mondható el, mivel a
nem-magyar szereplõk (Palvitzot kivéve)
csak negatív értékû cselekvésekkel szere-
pelnek a mûben. Ez beilleszthetõ abba, aho-
gyan az emberek általában gondolkodnak
a saját és a másik csoportról: valószínûleg a
csoport tagjai inkább reflektálnak a saját
csoport – kevés – negatív vonására, mint a
másik csoport pozitív tulajdonságaira.

A magyarokról alkotott pozitív kép
összetevõi a bátorság-virtus, a becsület, a
segítségnyújtás, kreativitás, demokratikus
vezetés. A negatív értékû kódok közül a
gyávaság a leggyakoribb, két szereplõhöz
kötve. Emellett a hiszékenység, passzivitás,
behódolás fordul még elõ – mindkettõ az
ERÕ és AUTONÓMIA tárgykörébe tar-
toznak, és ezek esetén a pozitív elõfordulá-
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sok nem is tudják ellensúlyozni a negatí-
vakat. Ha az attribúció oldaláról közelítjük
meg ezeket az eredményeket, azt mond-
hatjuk, hogy a magyarok jó célokért küz-
denek (morális), jó képességekkel (kogni-
tív); függetlenségi törekvésük nem elég
erõs, és vannak köztük, akik félnek felvál-
lalni a feladatot, és ez utóbbiak okozzák
magának a forradalomnak a bukását. Bár
a forradalom elbukik, a regényben a ma-
gyar szereplõk tettei nagyrészt pozitív ki-
menetellel járnak, vagyis a cselekvõ szem-
pontjából sikeresek. Jókai tehát egy, a ma-
gyarok számára negatív végkifejletû törté-
nelmi eseményt úgy mutat be, hogy a ma-
gyar szereplõk általában számunkra pozitív
kimenetelû tetteket hajtanak végre, míg a
nem-magyarok cselekedetei inkább rosz-
szul végzõdnek (a cselekvõ szempontjá-
ból). Vajon ez a mintázat megfelel-e a „vesz-
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