
 

AETAS 23. évf. 2008. 2. szám  188 

A történeti sztereotìpiakutatás új útjai  
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ihre Stereotypisierung. Beiträge zur Histo-

rischen Stereotypenforschung, Peter Lang 

Europäischer Verlag der Wissenschaften, 

Frankfurt am Main, 2007. 535 oldal 

 

A nemzeti észlelésekről és sztereotìpiákról 

szóló kötet egy 2001-ben szervezett konfe-

rencia előadásainak anyagát tartalmazza. A 

referátumok a németek és a szlovákok tuda-

tában elő sztereotìpiákat, önképet vizsgálják 

eltérő történelmi korokban, különböző for-

rástìpusokon. A könyv hat fejezetre tagoló-

dik (Módszertani alapvetések, Sztereotìpiák 

„en passant” – Hétköznapok és társadalmi 

reprezentáció, Zsidóképek, Történelemké-

pek – Világképek, Manipuláció – Legitimá-

ció – Orientáció: Mire használja a politika a 

sztereotìpiákat?, Szlovákok és németek – 

Ön- és idegenészlelés). A kötet szerkezete, 

tagolása összességében logikus, igaz, egy-

két ìrás más fejezetbe jobban beilleszthető 

lenne. A tanulmányokat egységes kötetté – 

az eltérő témák ellenére – az azonos sztere-

otìpiafogalom szervezi, melyet az első ta-

nulmányban olvashatunk. Az ìrásokról álta-

lánosságban elmondható, hogy legtöbbjük 

bőséges szakirodalmat, jegyzeteket tartal-

maz, bár kevésbé a sztereotìpiakutatással 

kapcsolatos irodalmakat találunk a lábjegy-

zetekben, inkább az adott kutatási témához 

kötődőek szerepelnek szép számban. A kö-

tet bemutatja, hogy milyen tìpusú forráso-

kon keresztül, milyen sokféle témában nyì-

lik lehetőség a sztereotìpiák kutatására.  

A könyv szerzői nem csak történészek 

közül kerültek ki, hanem etnográfusok, ant-

ropológusok, művészettörténészek, szláv fi-

lológiával foglalkozók, nyelvészek, ami sok-

szìnű, több nézőpontú betekintést ìgér a 

nemzeti észlelések és sztereotìpiák témájá-

ba. A kötet egyik szerkesztője, Hans 

Henning Hahn oldenburgi történészpro-

fesszor már korábbi munkáiban is foglalko-

zott a sztereotìpiakutatással (Historische 

Stereotypenforschung: methodische 

Überlegungen und empirische Befunde. 

Oldenburg, 1995.), s a Mitteleuropa – 

Osteuropa sorozat ötödik kötetét is ő szer-

kesztette hasonló témában (Stereotyp, 

Identität und Geschichte. Die Funktion von 

Stereotypen in gesellschaftlichen Diskur-

sen. Frankfurt am Main, 2002.). A könyv 

másik szerkesztője Elena Mannová pozso-

nyi történész, aki a polgárság történetén kì-

vül a kollektìv tudat problémáival foglalko-

zik (Hannes Stekl – Elena Mannová 

(Hrsg.): Heroen, Mythen, Identitäten. Die 

Slowakei und Österreich im Vergleich. 

Wien, 2003.).  

A kutatásmódszertanról szóló fejezet két 

tanulmányt tartalmaz, melyek nem mutat-

nak közös vonásokat. Kutatásmódszertani 

segìtséget csak az első munka nyújt, mely-

ben Hans Henning Hahn tizenkét tételen 

keresztül definiálja a sztereotìpia fogalmát, 

megadja azokat a feltételeket, amelyeknek 

teljesülniük kell ahhoz, hogy egy észlelést 

sztereotìpiának nevezhessünk. A cikk hasz-

nos rendszerező információkkal és kritéri-

umokkal szolgál a sztereotìpiakutatás iránt 

érdeklődő olvasónak. A fejezet második ìrá-

sa egy nyelvészeti elemzés, a szlovák nyelv-

ben élő olyan szóösszetételeket vizsgálja 

Ľubor Klárik, melyekben valamely nemzeti-

ség is szerepel, s ezeknek az eredetét és 

sztereotip jelentését tárja fel. A téma inkább 

a hétköznapokkal kapcsolatos sztereotìpiá-

kat vizsgáló második fejezetbe illett volna. 

A „Sztereotìpiák „en passant” – Hétköz-

napok és szociális reprezentáció” cìmű má-

sodik fejezet öt tanulmánya a hétköznapi 

élet öt teljesen különböző területén, eltérő 

forrásanyagon keresztül mutatja be az át-

lagember leegyszerűsìtő észleléseit és azok 
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hatását. Olvashatunk az ételek neveiben 

előforduló sztereotìpiákról, a textil falvédők 

képi és szöveges megjelenìtéseinek sztereo-

tip vonásairól, a szegénységgel és jóléttel 

kapcsolatos észlelésekről, illetve arról az ál-

talánosìtásról, hogy az északi emberek nem 

tudnak énekelni, és végül Dana Bořutová 

tollából a 19–20. század épìtészetének nem-

zeti jellemzőiről. Ezen utolsó tanulmány ki-

vételével, mely kevésbé nyújt új információ-

kat a kutatás számára, a másik négy tanul-

mány jószìvvel ajánlható a témák iránt ér-

deklődő olvasónak.  

E második rész első tanulmánya Elena 

Mannová ìrása, aki a 19. század végi, 20. 

századi szlovák szakácskönyveket elemzi, az 

ételek neveiben előforduló nemzetiségeket, 

városok és országok neveit kutatja. A szerző 

megfigyelései szerint a különböző nemze-

tekről, városokról elnevezett specialitások, 

azok megjelenése és eltűnése egyes idő-

szakokban nagymértékben tartalmazhatnak 

sztereotìpiákat a másik nemzetről. Jó példa 

erre, hogy a német városokról, tájegységek-

ről elnevezett ételek az első világháború 

után eltűntek a szakácskönyvekből. Hason-

ló példa, hogy az Osztrák–Magyar Monar-

chia megszűnése után, a szlovák nemzeti 

ébredés időszakában a magyarokról elneve-

zett ételek a magyar nevek helyett semleges 

megnevezéseket kaptak (például nem ol-

vashatunk ezekben a szakácskönyvekben 

„debreceniről”). A tanulmány tárgyalja még 

a vallásokról, foglalkozásokról és a társa-

dalmi csoportokról elnevezett ételeket, 

majd a „halušky” és a „strapačky” szlovák 

nemzeti étellé válásának folyamatát mutatja 

be, amely szoros összefüggésben áll a szlo-

vák önkép kialakulásával. A cikk érdekes, 

jól tagolt, az elemzés tárgya és célja ponto-

san meghatározott.  

A következő cikkben Oľga Danglová 

vizsgálja a textil falvédők képi- és felirat-

anyagát. Főként a szlovák falvédők jellegze-

tességeit keresi a szerző, azokat hasonlìtja 

össze a magyar, cseh és német falvédőkkel. 

Elemzése azért is lehet érdekes, mert ezek a 

falvédők a nők ìzlését, értékeit, érzelmeit fe-

jezik ki leegyszerűsìtett és idealizált formá-

ban, s a mindennapi élet sztereotìpiáit tar-

talmazzák. A falvédőhasználat rövid törté-

neti áttekintése után Danglová témánként 

halad, a különböző országokból származó 

falvédők gyakoriságait vizsgálja az adott 

témában, a motìvumok eredetére is meg-

próbál rávilágìtani, s felhìvja a figyelmet ar-

ra, hogy a magyar és a cseh befolyás jelen-

tős volt a szlovák falvédőkészìtőkre. Az álta-

la felhasznált szakirodalom nagyobb része is 

magyar nyelvű. A témák sokszìnűek (példá-

ul a nő konyhai szerepe, értékei, szerelem, 

házasság, család, gyermek, vallás, patrio-

tizmus), kidolgozásuk inkább felsorolás jel-

legű. Sok képi illusztrációt találhatunk a ta-

nulmányban, valamint idézett falvédőfelira-

tokat is, melyek szìnesìtik, gazdagìtják a 

munkát.  

A 19. századi és 20. század elejei képeket 

elemzi Gabriela Dudeková a szegénységről, 

a szegénység fogalmának átalakulásáról, ìgy 

a sztereotìpiák hatását az állami szociális 

támogatórendszerre, emellett a szerző a kor 

adakozóiról kialakult kortárs véleményekkel 

is foglalkozik. A főként nemesi–polgári 

származású adakozók esetében kiemeli a 

szerző, hogy a társadalmi presztìzs vallási–

etikai aspektusokkal a segìtő önképének 

szakralizálásához vezetett, s nem az adako-

zás állt a középpontban, hanem vagy a 

presztìzs megőrzése, vagy a szociális fel-

emelkedés szándéka, amit a kortársak éle-

sen bìráltak. A szegénység fogalmának vál-

tozását is végigkìséri Dudeková a középkori 

vallásos képtől kezdve, melyben a szegény-

séghez még a szakralitás tartozott és nem a 

megvetés, egészen a megvetés kikristályo-

sodásáig, amikor a szegényt már munkake-

rülőként ìtélték el. A szerző elemzi továbbá 

a szlovákok azon önképének kialakulását, 

mely szerint a szlovák paraszti, plebejus 

nép, ahogy a gazdag zsidókra vonatkozó 

sztereotìpiákat is. Sok forrást közöl, mind a 

szegényekről és gazdagokról kialakult kor-

társ véleményekről, mind az állami szociál-

politikai intézkedésekből, rendeletekből.  
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Elszakadva a szlovákokkal, illetve az 

Osztrák–Magyar Monarchiával kapcsolatos 

témáktól Heike Müns azt a németekről, he-

lyesebben északiakról szóló képet vizsgálja 

meg, mely szerint északon nem zenélnek, 

nem énekelnek. A sztereotìpiává alakult 

mondat („Frisia non cantat”) állìtólag Taci-

tustól származik, de a szerző nem bukkant 

ennek a mondatnak a nyomára a római ìró-

nál. Az északról és délről szóló sztereotìpiák 

már a felvilágosodást megelőzően is létez-

tek, Németországban Goethe korában erő-

södtek fel, s Itália mint a klasszicizmus 

mintaországa a vágyott úticélok legfonto-

sabbika lett. A déli országokhoz kapcsolódó 

észlelések egyike volt a muzikalitás, a fény, 

a szìnekért való lelkesedés, mìg északot a 

köddel, az ének és a zene helyetti szörnyű 

zajokkal, kultúrahiánnyal, de becsületes-

séggel és tisztasággal párosìtották. A tanul-

mány ìrója utazási leìrásokat elemez, s 

ezekben a kialakult képek megnevezett oka-

it is keresi (például az éghajlat eltérései), il-

letve felvázolja az északról kialakult sztereo-

tìpiák változását. A 19. században a falusi 

élet a német identitáskeresésben felértéke-

lődött, a tartományi himnuszok „északi” ér-

tékeket soroltak fel (szabadság, tisztaság, 

becsület, hűség), északot, a természet szép-

ségeit (Északi-tenger) a kezdődő turizmus is 

barátságosabbá tette. Ennek ellenére ez a 

sztereotìpia máig hat, a politikusok beszé-

deikben szükségét érzik például ezen kép 

rendszeres cáfolatának.  

A „Zsidóképek” cìmű harmadik fejezet 

mindkét tanulmánya a zsidókról alkotott 

negatìv sztereotìpiákat tárja fel különböző 

tìpusú források alapján, eltérő történelmi 

korokban. A cikkìrók azt vizsgálják, hogy 

azok az általuk választott forrásokban meg-

találhatók-e, illetve a kútfők mely sztereotì-

piákat emlìtik. Az első ìrásban Birgit Bruns 

a francia nyelvű források német fordìtását 

nem közli, ìgy annak ellenére, hogy témája 

– zsidó sztereotìpiák a felvilágosodás kori 

enciklopédiákban és lexikonokban – érde-

kes, nem minden olvasó számára érthetők a 

primer források, csak a cikkìró következte-

tései hozzáférhetők. Tobias Weger tanul-

mánya talán ezért is inkább figyelemremél-

tó. A szerző a krakkói és a prágai útikalauz-

okkal foglalkozik a 18. századtól a városok 

második világháborús német elfoglalásáig 

(1943, illetve 1939), s a zsidó negyedről szó-

ló leìrásokat elemzi. A krakkói leìrásokban a 

leggyakoribbak a másság, keletiség és exoti-

kusság sztereotìpiái egészen a nácizmus 

kezdetéig, amikor a németek felsőbbrendű-

sége, a rossz higiéniás viszonyok leìrása je-

lent meg, legitimálva a náci hódìtást, a gettó 

lerombolását. A prágai zsidónegyed leìrása-

iban a nyomorúságos kinézetet, a kereske-

delmi és pénzügyi tevékenységek leìrását 

azonosìtotta Weger sztereotìpiaként, illetve 

a már emlìtett keleti eredetet, tisztátlansá-

got. Mindkét város leìrásakor a gettó szű-

kössége, elzártsága is megjelenik negatìv 

észrevételként, mint ahogy az intenzìv ke-

reskedelmi tevékenység is. Weger kiemeli és 

idézetekkel alátámasztja, hogy a modern 

német nyelvű útikönyvek a holokausztkuta-

tás eredményeit, illetve a holokauszt bor-

zalmait nem kellő részletességgel tárgyalják, 

csupán statisztikai adatokat közölnek egy-

egy mondatban. A tanulmány felépìtése lo-

gikus, tagolt, jól illusztrált mind források-

kal, mind képekkel, térképekkel, és gondo-

latokat ébreszt az olvasóban.  

A „Történelemképek – Világképek” cì-

mű negyedik fejezetben a szerzők 19–20. 

századi történészek munkáit vizsgálják. A 

fejezet három ìrása Németországgal és egy a 

kelet–nyugati konfliktussal foglalkozik. Ki-

vételt az utolsó tanulmány képez, melyben 

Rainer Grübel egy orosz utazó, Vasilij V. 

Rozanov a 20. század első negyedében la-

pokban publikált ìrásainak Németország-

képét elemzi. Az első itt hosszabban bemu-

tatásra kerülő cikk a kelet–nyugati konflik-

tust, tehát egy politikai–világnézetbeli el-

lentét hatását bemutató tanulmány alapos-

sága miatt is figyelemre méltó, a második a 

felekezeti hovatartozás eltérő észlelésekhez 

vezető hatását tükrözi a történelmi munká-

kon, mìg a harmadik a történészek sztereo-

tìpiákra támaszkodó téves képeire világìt rá. 
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Az utóbbi két cikk Németországban ma is 

élő sztereotìpiákat vizsgál, ami még érdeke-

sebbé teszi a tanulmányokat. 

Jens Breder „Az ideológiai fronton” cì-

mű tanulmányában két ókortörténész 

(Ernst Kornemann, Vladimir S. Sergeev) 

1920 és 1940 között keletkezett munkáit 

elemzi olyan szempont alapján, hogy a szer-

zők köteteire hogyan hatottak a kelet–

nyugati ellentét sztereotìpiái. Sorra veszi a 

két ókorász életművének köteteit az adott 

témákban (a görög és római örökség új 

funkciói a 20. századi történetìrásban, a 

Római Birodalom bukásának bemutatása, a 

szlávok szerepe), kimutatva a közismert, a 

kelet–nyugati konfliktusra jellemző sztereo-

tip vonásokat a fasiszta, illetve a szovjet 

ideológia eltérő értelmezése szerint. A cikk 

feltűnően sok irodalmat ajánl mind a kuta-

tott témával, mind a kor német és orosz his-

toriográfiájával kapcsolatban, az idézett bő-

séges mennyiségű források jól szemléltetik 

a szerző megállapìtásait.  

Egy tipikusan Németországra jellemző 

témát választott Stephan Scholz: Szent Bo-

nifác missziós munkájának eltérő protes-

táns és katolikus megìtélését tárja fel a 

nemzetképződés szempontja alapján. Jól 

felépìtett tanulmányát a szerző a római ka-

tolikusok Bonifác-képének bemutatásával 

kezdi, akik a misszionáriust a 19. század kö-

zepén már a németek apostolának, illetve a 

németség megteremtőjének nevezték, s a 

reformációt a szent nemzetegyesìtési törek-

véseinek árulásaként értelmezték. A „kon-

zervatìv–ortodox protestáns” szerzők Boni-

fác szerepét hasonlóan értelmezik, igaz, a 

németség szerintük elkövette azt a hibát, 

hogy nem elég korán tért vissza a szent által 

hirdetett evangéliumhoz. Írásaikban Luther 

a misszionárius utódaként jelenik meg, ez a 

protestáns csoport fontosnak tartja a néme-

tek vallási egységének újrateremtését, mint 

ahogy ezt a katolikusok is hangsúlyozzák. A 

„liberális protestáns” szerzők Bonifácban a 

németség eredeti jellemének lerombolóját 

látják, aki a németeket alávetett néppé tette. 

Megìtélésük szerint a német jellemzőkhöz 

és a szabadsághoz való visszatérés lehetősé-

gét Luther ezzel szemben jelenìtette meg.  

Ugyancsak történetìrók által kialakìtott 

sztereotip képeket elemez Rudolf Holbach. 

Olyan pozitìv sztereotip vonásokat keresett, 

amelyeket a szerzők a Hanzáról jegyeztek le, 

s nemzeti jellemzőként alkalmaztak a né-

metségre. A 19. és 20. században a történet-

ìrók a Hanzát az erővel, tenni akarással, bá-

torsággal, vakmerőséggel, kitartással, békés 

tevékenységgel kötötték össze, ezen irányzat 

csúcspontját a náci történetìrás jelentette. 

Elkülönìtettek egy észak-német kereskedő-

tìpust, aki kitűnik becsületességével, s épp 

az augsburgi Fuggerek ellentettje. Az észak-

német kereskedők megjelennek mint kultú-

raközvetìtők a kevésbé kulturált skandináv 

és szláv népek felé. Holbach figyelemremél-

tó megállapìtása, hogy máig ható, a tudo-

mányos munkákat is befolyásoló sztereotì-

pia az, hogy a Hanzát csupán a tengeri ke-

reskedelemmel azonosìtják, pedig a Hanza 

kiterjedt szárazföldi kereskedelmi hálózattal 

is rendelkezett.  

A „Manipuláció – Legitimáció – Orien-

táció: Mire használja a politika a sztereotì-

piákat?” cìmű rész három tanulmánya közül 

kettő valóban a sztereotìpiák manipulatìv 

hatását mutatja be 20. századi politikai 

konfliktusokban, a Csehszlovákia kettéválá-

sát követő időszakban, illetve a hideghábo-

rúban. A fejezet harmadik tanulmánya, Eva 

Hahn ìrása a Kelet-Európáról szóló sztereo-

tip vonásokat vizsgálja a hidegháború korá-

ból Eugen Lemberg munkáiban, azonban ez 

az ìrás véleményem szerint a kötetben ke-

vésbé logikus helyen található, mert a „Tör-

ténelemképek – Világképek” cìmű fejezetbe 

jobban beilleszthető lenne.  

 Katarìna Popelková ìrása egy az új 

cseh–szlovák határ mentén fekvő település 

sorsáról szól, a szerző az 1994–1998 közötti 

időszakot tekinti át mind az egyes szemé-

lyek szintjén, mind a politikai reprezentáció 

sìkján. A tanulmány jó példát szolgáltat ar-

ra, hogy az egyén beállìtódásai miként vál-

toztak meg a média, illetve a politika hatá-

sára a közelmúltban, miként alakulnak ki, 
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mélyülnek el egy falun belül az egymásról 

alkotott nemzeti sztereotìpiák ott, ahol ad-

dig az emberek békében éltek. A határprob-

léma bemutatását a vita kimenetelének le-

ìrása követi, majd a szerző a médiában meg-

jelent cseh és szlovák véleményekből közöl 

válogatást. A logikusan felépìtett tanul-

mányt illusztrációk, térképek teszik még 

követhetőbbé. A téma közelmúltbeli, ami 

növeli érdekességét, aktualitását, miközben 

bemutatja a sztereotìpiák hatóerejét. 

Hans Henning Hahn „Sztereotìpiák ván-

dorúton” cìmű tanulmánya a kötet egyik 

legbővebben illusztrált ìrása, amely az ame-

rikaiakról alkotott képeket keresi a hideg-

háború korában a cseh és lengyel sajtóban 

(1948–1952). A tipikusan amerikai sztereo-

tìpiák mellett (dollár, imperializmus stb.) 

1948-ban új jelenséggel találkozhat a kuta-

tó: sztereotìpiákon keresztül kapcsolatokat 

állìtanak fel a sajtóban az amerikaiak és a 

Harmadik Birodalom között. Ezek szerint 

az amerikaiak a náci politika folytatói, örö-

kösei, később pedig már úgy ábrázolják 

őket, hogy ők mindig is nácik voltak. A ná-

cik és az amerikai politika párhuzamai úgy 

jelennek meg – hìvja fel a figyelmet Hahn –, 

hogy a németekről és tetteikről szó sem 

esik. 1952 azért tekinthető a kommunista 

országokban határkőnek, mert majd Sztálin 

halála folytán és a koreai háború befejezté-

vel a propagandának a következő években 

már nem volt szüksége ilyen durva sztereo-

tìpiákra. Hahn állìtásait jól szemléltetik az 

idézett cikkek és a kiválasztott karikatúrák, 

a választott téma a kötet talán legérdeke-

sebb témájának bizonyult.  

A kötet utolsó fejezete a „Szlovákok és 

németek – Ön- és idegenészlelés” cìmet vi-

seli, s négy tanulmányt tartalmaz, melyek a 

szlovákokban idegenekről élő sztereotìpiá-

kat tárják fel, s nagy figyelmet fordìtanak a 

magyarokkal szemben élő előìtéletekre is. 

Ezek a tanulmányok inkább összegző jelle-

gűek, kevésbé jellemzők az elemzések, új 

eredményeket, érdekes kutatási témákat 

nem tartalmaznak, a magyar történetìrás 

eredményeivel azonban nem minden eset-

ben állnak összhangban. Eva Krekovičová a 

szlovák politikai elit sztereotìpiáit vizsgálja, 

Dušan Škvarna cikkében a szlovák kultúrá-

ban élő sztereotìpiák eredetét és makacssá-

gát elemzi. Figyelemreméltó – főként a ma-

gyar olvasó számára – a szerző egyik záró-

gondolata, mely szerint a felsorolt negatìv 

sztereotìpiák igen élénken élnek még ma is 

a szlovákok tudatában. Magdaléna Parìková 

a szlovákok és a németek egymásról élő 

sztereotìpiáit mutatja be felsorolásszerűen. 

Hans Henning Hahn záró tanulmánya a 

szlovákokról kialakult sztereotip vonásokat 

(alulbecsülés, érdektelenség a szlovákokkal 

szemben, történelemnélküliség) tárja fel a 

német irodalomban a 19–20. században, 

számos forrással illusztrálva, de ez a tanul-

mány is kevésbé részletes, mint a szerző kö-

tetben megjelent előző két munkája.  

A könyv egyaránt hasznos olvasmány le-

het azoknak, akiket egy-egy emlìtett téma 

érdekel, az általában igen bőséges jegyzetek 

és bibliográfia folytán, ahogy azon olvasók-

nak is, akiket maga a sztereotìpiakutatás 

foglalkoztat. A sztereotìpiákkal érdemes a 

történésznek is foglalkoznia, mert az egy 

nemzeten belül, a több nemzet, illetve tár-

sadalmi csoport közötti kapcsolatokat azok 

erősen befolyásolták a múltban és hatnak a 

jelenben is. A szerkesztő bevezető tanulmá-

nyában kiemeli, hogy a sztereotìpiakutatás 

interdiszciplináris tudomány, sok új impul-

zust vihet a történettudományba, ha az a 

kutatási témái, tárgyai közé eddig kevésbé 

használt forrásokat is beenged, illetve a for-

rásokat más módszerekkel elemezi. A szte-

reotìpiakutatást a modern mentalitástörté-

net részeként értelmezi, melynek célja, hogy 

ne csak leìró, hanem elemző is legyen.  
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