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Az emberi megismerés vagy gondolkodás
egyik alapformája az elbeszélõ mód. Ezért
úgy értelmezem a narratív pszichológiai
megközelítést, mint az emberi gondolko-
dás, a tapasztalatok szervezésenek, illetve
a világ konstruálásának egy módját. E meg-
közelítés magára a pszichológiára is alkal-
mazható, hiszen elbeszélõ szöveg lehet
például egy másik pszichológus szövege
is, aminek sajátosságait narratív megközelí-
tésben lehet vizsgálni (Halász, 1998). A teo-
retikus és empirikus kutatások során egy-
aránt a következõ fogalmak kerülnek kö-
zéppontba: olvasó szemlélet, elbeszélés,
történet, perspektíva. Látni fogjuk, hogy
ugyanezen fogalmak kerülnek elõtérbe a
képek narratív elemzése kapcsán is.

1. Narratív szemlélet és képelemzés

Indokolt-e és érvényesíthetõ-e az olvasói
szemléletmód a képekkel való találkozás-
ban? – teszi fel a kérdést Thomka Beáta a
Narratívák sorozat elsõ kötetének beveze-
tõjében. (Thomka, 1998, 7. o.) A kérdés két-
féle módon is értelmezhetõ. Egyrészt,
amennyiben a narratívumot s az ahhoz ren-
delt „olvasói szemléletmódot” az emberi
megismerõ tevékenység egy lehetséges
módjának tekintjük, akkor természetesen
igennel kell válaszolni, hiszen a megismerés
nemcsak verbális, de vizuális is. Ezért felté-
telezhetjük, hogy a képi mûbefogadás során
is érvényesül az elbeszélõ/narratív megis-
merési mód a befogadó részérõl. Másrészt

viszont nem ilyen egyértelmû, hogy a képek
elemzésére vállalkozó kutatás során mód-
szertanilag miként érvényesíthetõ a narratív
szemlélet. Jelen kutatás igyekszik ez utóbbi
kihívásnak is megfelelni.

Feltételezem, hogy bizonyos korlátok
közt mindaz, amit a narratívumról tudunk,
fenntartható, kiterjeszthetõ a képekre is. Fel-
vethetõ a „kép mint szöveg” analógia. Az
olvasva nézés kifejezés így például azt je-
lenti, hogy a képeket is „kiolvassuk”, „elol-
vassuk”. Ez implikálja, hogy a látás nem pil-
lanatnyi explorálás, hanem idõben kiterjedõ
folyamat. S ahogyan egy elbeszélés olvasása
során kibomlik a történet, ugyanígy az álló-
képbõl is egy történet fejthetõ ki.

Az idõbeliség kérdése a képek kapcsán
azért is figyelmet érdemel, mert az olvasást
rendszerint idõigényes folyamatnak szok-
ták tekinteni, a látást pedig nem. Az elbe-
szélõ képértés szempontja dacol ezzel a
kategorizálással: feltételezi, hogy a képet
is olvassuk. Ez a fajta idõbeliség lesz a nar-
ratív szemléletmód egyik kulcsmozzanata.

A kép és a szöveg nem feltétlenül kü-
lön-külön jelenik meg, gyakoribb az együt-
tes elõfordulásuk, s ebbõl következik,
hogy számolni kell a kép és szöveg egy-
másra hatásával. Különösen igaz ez a mû-
vészi alkotások (pl. festmények) esetében,
ahol a kép címe ad gyakran jelentést (illetve
többletjelentést) a képnek. A szöveg (azaz
cím) kijelöli a témát és kijelölheti a perspek-
tívát is.
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További fontos fogalom tehát a pers-
pektíva fogalma: kinek a nézõpontja alap-
ján bontakozik ki a történet? A szöveg- és
képelemzés esetén egyaránt fontos: a nar-
rátor/történetmondó helyzete, a festõ/el-
beszélõ nézõpontja, az olvasó/nézõ pozí-
ciója, a szövegolvasói/képolvasói tudat
szerepe (v.ö. Thomka, 1998). A perspektí-
va ilyen megkülönböztetései meghatáro-
zóak lehetnek egy narratív szempontú kép-
elemzésben. A helyzetet tovább bonyolítja,
hogy itt a perspektíva nem azonos a mûvé-
szettörténész perspektívafogalmával.

Az olvasó szemléletmód megbontja a
kép és a nézõ, a befogadó és a mûalkotás,
a tartalom és a forma dualizmusát, és a tár-
sas jelenségek szintjén feloldja azt a néze-
tet, miszerint a mûbefogadás az idõ és tér
egy diszkrét pontját töltené csak ki. Ezzel
szemben azt állítja, hogy a kontextus, az
emlékek, a korábbi tudás stb. egy-egy mû-
alkotás befogadása során kiemelkedõen
fontos tényezõkként vannak jelen.

Tehát ugyanúgy olvasunk képeket is,
mint történeteket, részeire bontva, ugyan-
akkor egészként észlelve: mindkét modali-
tásban releváns az idõi kiterjedés (múlt,
jelen, jövõ), vannak szereplõk, helyszínek,
és van cselekvési sor.

2. A narratív szemlélet
és a csoportidentitás

2.1. Történelem és narratívum

A történelem narratív pszichológiai vizsgá-
lata abból a halbwachsi gondolatból indul
ki, miszerint minden egyes emlék társadalmi
eredetû. A narratív pszichológia a társas kon-
strukcionista irányzatban gyökerezik, ahol
hangsúlyozottan fontos a társas, társadalmi
tényezõk tárgyalása (Bodor, 2002). A törté-
nelmi emlékezet is e társas, társadalmi köze-
gen keresztül konstruálódik, s ennek egyik
kitüntetett módja az elbeszélés. Ezen a pon-
ton találkozik a történelem tudománya és a
narratív pszichológia.

Az elbeszélõ forma tekinthetõ úgy, mint
az idõ megtapasztalásának alapvetõ módja
(Ricoeur, 1984–85). Ennek a tapasztalatnak
azonban az embercsoportok életére vonat-
kozó további következményei is vannak.
„A társadalmi emlékezet a múltról szól, de
a jövõre irányul, a közösségnek a bizonyta-
lan jövõ ellenében történõ megtartását
szolgálja.“ (László 2003, jelen kötet) Ez a
megfontolás már elõvételezi azt az elkép-
zelést, ami a történelemrõl való diskurzus-
nak, a történelem történeteinek nagy ható-
erõt tulajdonít a nemzeti identitás kialakulá-
sában és fenntartásában.

A közösségek közös reprezentációkat
alakítanak ki a világ jelenségeirõl. Ezen szo-
ciális reprezentációk rendelkeznek egy figu-
ratív maggal, más néven „képszerû maggal”,
mely köré a narratív séma szervezõdik (Mos-
covici, 1976, idézi László, 1999). E képszerû
mag úgy is értelmezhetõ, hogy milyen vizu-
ális kép jelenik meg elõttünk azt a szót hall-
va, látva, hogy pl. klónozás. Egy ilyen kép-
szerû magot a festmények közvetlenül befo-
lyásolhatnak, illetve megjeleníthetnek. A
történelmi festmények tehát valószínûleg jól
közelítik a történelem szociális reprezentá-
cióját, vagy annak fontos elemét képezik.
Egy közösségnek a történelmérõl való kö-
zös, megosztott tudása a közösség önmagá-
val való azonosságának megélését biztosítja.
Mindezek alapján a történelem szociális re-
prezentációjának vizuális elemeit vizsgálva
a nemzeti identitásra következtethetünk. A
festményeket illetõen most már a következõ
kérdés körvonalazódik: Milyen a történe-
lem, illetve a történelmi események szociális
reprezentációja, és hogyan valósul meg képi
elbeszélésük?

2.2. Nemzeti identitás és narratívum

A szociálpszichológiában általánosan elfo-
gadják Turner (1998, 333. o.) definícióját a
társadalmi azonosságtudatról: Eszerint a
szociális identitás „az egyén tudása arról,
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hogy bizonyos társadalmi csoportokhoz
tartozik, együtt ennek a csoporthoz tartozás-
nak számára való bizonyos érzelmi és érték-
jelentõségével.” A nemzeti csoporthoz tarto-
zásról, vagyis a nemzeti identitásról a szo-
ciálpszichológusok gyakran kimutatják,
hogy az emberek szociális identitásának
egyik meghatározó alkotóeleme (vö. Cse-
peli, 1992).

A csoportidentitás egyik lehetséges nar-
ratív pszichológiai megközelítését kínálja
Pataki (1999). Eriksonra támaszkodva leír-
ja, hogy az identitás alakulásához nélkülöz-
hetetlen egy csoporthoz tartozás érzése,
egy kulturális egység megtapasztalása. Úgy
véli, a csoportidentitás társadalmi észlelhe-
tõségé és átvételé módjának tárgyalásakor
alkalmazható a narratív megközelítés. „A
csoportidentitás egyik – tehát nem kizáró-
lagos – létmódját és észlelhetõ megjelenési
alakját a csoportnarratívumok hordozta
tartalmak, szimbolikus jelentések és uta-
lásrendszerek alkotják.” (579. o.)

2.3. A magyar nemzeti identitás
narratív pszichológiai elemzése

László és munkatársai (2002) történelmi
események elbeszéléseinek narratív pszi-
chológiai elemzésével foglalkozó tanulmá-
nya a következõ mintázatokat találta:

• vesztettünk, de gyõztünk,
• gyõztünk, de vesztettünk,
• gyõztünk és gyõztünk,
• vesztettünk és vesztettünk.
Ez arra utal, hogy a történelmi elbeszé-

lések nem fehéren-feketén egyértelmûek,
inkább ellentmondásosak. Feltételezhet-
jük, hogy ez az ambivalencia megtalálható
a képi narratívumokban is.

2.4. Képi narratívum
és magyar nemzeti identitás

A magyar mûvészettörténet tudósai számos
aspektusból igen alaposan feltárták, hogy
a magyar képzõmûvészetben miként jele-

nik meg a történelem. Erre példa a Történe-
lem – kép címû kötet (Mikó – Sinkó 2000),
mely egyszerre tanulmányok gyûjteménye
és kiállításkatalógus. A történelmi tárgyú
mûvek kapcsán született írások bemutatják
és elemzik a mûvek jellegzetességeit. Az
elemzések alapján különbözõ csoportok
különíthetõk el. Ilyenek például a nemzeti
szenvedéstörténet képei, a történeti kép
mint sajtóillusztráció, allegorikus történe-
lemképek, az állami történeti reprezen-
táció.

Megfogalmazódik a kérdés, vajon mit
tehet még ehhez az óriási ismeretanyaghoz
a pszichológia? Marosi (2000, 11. o.) a törté-
nelem, történet és kép együttes tárgyalásá-
ról így ír: „aztán ott van még a »kép«: szó
szerint értendõ-e, tollal, ecsettel érzékelte-
tett formák útján megvalósított síkbeli vagy
faragott-mintázott ábrázolásként, vagy csak
mentális, képzeleti képként, vízióként,
amelyet az egyes elbeszélésekbõl s a törté-
nések egymásutánjából alkotunk magunk-
nak.” A narratív pszichológia és a szociális
reprezentáció-elmélet az utóbbi perspektí-
vából tekintve a képekre, hozzájárulhat ah-
hoz, hogy érthetõvé váljon, miként szerve-
zõdnek a társas, társadalmi közegen ke-
resztül a történelem elbeszélései, s e narra-
tívumok képi magja milyen pszichológiai
tartalmú identitásmintákat képvisel.

A képzõmûvészet területére is kiter-
jeszthetõnek tûnik tehát a nemzeti identitás
narratív szervezõdésének feltárására tett
törekvés. Így történelmi tárgyú vizuális mû-
alkotások is elemzés tárgyává tehetõk. Az
elemzés a következõ kérdésekre irányul:
amennyiben hasonló ambivalenciát, illetve
a veszteségek és gyõzelmek sajátos kombi-
nációját tapasztaljuk, akkor mit mond ez a
nemzeti identitás alakulásáról? Miért fontos
a nagy veszteségeket ugyanúgy megörökí-
teni, nekik emléket állítani, mint a nagy
gyõzelmeknek? Mi rejlik a mûvészettörté-
nészek által is megfogalmazott heroizálás-
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búsulás ellentmondásossága mélyén? S a
történelem ilyen reprezentációja hogyan
illeszthetõ a nemzeti identitás formálódá-
sához?

3. Történelmi képek a nemzeti identitás
kialakulásának hajnalán

3.1. Az elemzett képek kiválasztásának
szempontjai, a képek bemutatása

A magyar képzõmûvészet történetében
kézenfekvõnek tûnik, hogy történelmi mû-
vek legtisztább megfogalmazásban a histo-
rizmusnak nevezett korszakban születtek.
Bár a historizmus Marosi Ernõ szerint nem
azt a pár évtizedet jelenti, amire alkalmazni
szoktuk, hanem régebbre nyúlik vissza. A
hagyományozást, a motívumok, szimbó-
lumok fennmaradását, továbbadását, elter-
jedését is historizmusnak tekinti (Marosi,
2002). Az általunk kiemelt 19. századi tör-
ténelmi festészet ebben a folyamatban he-
lyezhetõ el. Az úgynevezett historizmus ek-
kor egyetemesen elterjedt volt, Magyaror-
szágon pedig uralkodó irányzat lett a mû-
vészetekben. Ezt az idõszakot bizonyos
szempont szerint azonban mégis érdemes
leválasztani a Marosi által javasolt, tágan
értelmezett historizmus jelenségérõl. Annál
is inkább, mivel ez az idõszak a „nemzetté
válás” folyamatában kiemelt fontosságú. S
ez az a szempont, ami miatt jelen esetben
indokolt kifejezetten a 19. századdal foglal-
kozni.

A képeket, a fentebbi megfontolások
alapján, a 19. század magyar történelmi tár-
gyú festményeibõl válogattam ki. Az elem-
zésbe bekerült képek albumokban gyak-
ran szereplõ, azaz sokszor reprodukált, vá-
szon alapú olajfestmények. Ennek alapján
21 festmény közelebbi elemzését végez-
tem el. (1. sz. melléklet: A képek listája)

A historizmus évtizedeinek nagyjából a
19. sz. második felét tekintik. Legnagyobb
alakjai: Benczúr Gyula, Madarász Viktor,
Székely Bertalan, Than Mór (Bodnár, 1987).

Az elemzendõ festmények kiválasztásában
azonban az a szempont is szerepet játszott,
hogy ne csak a korszak legnépszerûbb mû-
vészeinek munkáiból válogassunk. Ily mó-
don valamivel reprezentatívabb mintát le-
het vételezni abból a meglehetõsen össze-
tett, sok tényezõ által befolyásolt képzõ-
mûvészeti világból, mely politika és célzott
megrendelések révén erõsen meghatáro-
zott volt. A képek eme jellemzõi is hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy a nemzet közös narratí-
vumainak vizsgálatára alkalmasak legyenek.
Azzal a feltevéssel élek tehát, hogy egy kép
egyrészt a festõ, a megrendelõ és a feltéte-
lezett befogadó történeti tudatát, másrészt
a kollektív emlékezet nyomát formázza.

3.2. Elemzés

A kvalitatív kutatásoknak számos válfaja
létezik a társadalomtudományokon belül.
Bármiféle teoretikus perspektívát vallanak
magukénak, közös törekvésük, hogy ne
kívülrõl vigyék rá a „szövegre” az elemzési
szempontokat, hanem engedjék, hogy a
„szöveg” maga mutassa meg, hogy mi rejlik
benne (Denzin, Lincoln, 1994). Ennek a
hozzáállásnak a vizuális változatával pró-
bálkoztam az elemzés során. A reproduk-
ciókat szemlélve négy jellegzetesség volt
szembetûnõ a képek tartalmára vonatko-
zóan. Ezek a tartalmi jellegzetességek vagy
különbségek képezték a festmények rend-
szerezésének alapját. A képeket ennek
megfelelõen csoportokba soroltam, melye-
ket a következõ címkékkel illettem: pozitív
történelmi eseményt megjelenítõ, negatív
történelmi eseményt megjelenítõ, emble-
matikussá vált figurákat ábrázoló és tör-
ténelmi esemény nélküli történelmi fest-
mények. Illusztrációként mindegyik cso-
portból egy-egy kép látható, a fenti felso-
rolás sorrendjében.

Az elemzés következõ lépéseként ki-
alakítottam egy kategóriarendszert, ami
alapján a festményeket az elbeszélõ mód
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1. Madarász Viktor: A bujdosó álma (Thököly álma)
2. Madarász Viktor: Zách Felicián
3. Székely Bertalan: II. Lajos holttestének megtalálása
4. Benczúr Gyula: Budavár visszavétele 1686-ban

   1    2

   3

   4



72

Magyar Tudomány • 2003/1

kategóriáinak segítségével lehet vizsgálni.
Az alkalmazott kódok rendszerét mutatja
be az 1. táblázat. Látható, hogy három fõ
oszlopba rendezhetõek a kódok. E három
oszlop bevezetését az elbeszélést elbeszé-
léssé tevõ alapvetõ kategóriák indokolták:
a tér, az idõ és a személy. Érdekes módon,
ezek a nyelvi kifejezések deiktikus váltók-
nak nevezett osztályába tartoznak. Ezek
„jelentése csak a kimondás személyközi
kontextusának vagy kimondójának értéke-
lésével fogható fel.” (Bruner, 1992, 180. o.)

Ezt követõen a három fõ kategóriát a
képi elbeszélés különféle realizációi alap-
ján differenciáltam. Ezért a tér változóján be-
lül különbséget tettem a zárt, távlatokat nem
megengedõ terek és a nyílt, messzire tekintõ
terek között. Az idõ változója a címben
aposztrofált esemény és a valójában meg-
jelenített cselekvés idõi viszonyára reflektál.
Így ez a kategória különbséget tehet az áb-
rázolt kép az eseményt megelõzõ, az ese-
mény közbeni és az utáni viszonyához. A
személy változójával az elbeszélés dinami-
kus aspektusa ragadható meg, ezért ezt az
aktivitás-passzivitás dimenzió mentén bon-
tottam fel. Ezt kiegészíti a tablókód, mely a
hõs egy kimerevített, beállított helyzetét jelzi.
A személy változójánál a fõszereplõt (az ese-
mény hõsét) célozza a kódolás.

A festmények kategóriákként egy-egy
kódot kaptak, s ezeket összegzik a 2., 3.,
4. és 5. táblázatok.

A továbbiakban a négy csoportba sorolt
képek narratív tulajdonságait mutatom be
csoportonként.

A pozitív eseményeket
megjelenítõ festmények

A képek nagy része az esemény közben,
illetve végén mutatja be az eseményeket.
A hõsök aktívak, illetve tablószerûen kime-
revített pozícióban ábrázoltatnak. Itt talál-
ható a legtöbb elõretekintõ és nem zárt tér.
A gyõzelem pillanatait rögzítik, a múlt di-
csõítésével a hasonló folytatás reményét
hangsúlyozzák: a dicsõ jövõ eljövetelét. E
képek pozitív, optimista kisugárzásúak, a
cselekményt a legszebb pillanatában a tér
tágasságával, dinamikusan mutatják, s a
tablószerû képek külön erõsítik a jelenet
(esemény) nagyszerûségét. Ezek a haza
vitrinjébe való képek.

A negatív eseményeket
megjelenítõ festmények

E képek az elõbbiekkel ellentétben: zárt
terekben, nem elõretekintõ, távlatokat nem
nyújtó terepeken, a kudarcos esemény
után láttatják a világot. A hõsök helyett ha-
lottakat találunk, s passzív vagy kimereví-
tett alakokat, illetve az is elõfordul, hogy
nem szerepel hõs a képen. A bukás, a vesz-
teséggel való szembesülés keserû, de
mégis patetikus pillanatai ezek. Implikálják
a kilátástalanságot.

TÉR      IDÕ SZEMÉLY

táj esemény fõhõs
 - elõretekintõ - elõtt - aktív
 - nem elõretekintõ - közben - passzív

- végén - tabló
belsõ tér - után - halott
 - zárt
 - (ablakkal, ajtóval) tördelt

1. táblázat • Kategóriák
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POZITÍV ESEMÉNYEKET
TÉR IDÕ SZEMÉLY

MEGJELENÍTÕ FESTMÉNYEK

Benczúr: Budavár visszavétele 1686-ban belsõ (tördelt) végén tabló
Than: Imre király elfogja lázadó öccsét táj (nem elõretekintõ) végén tabló
Székely: Egri nõk táj (elõretekintõ) közben aktív
Benczúr: Vajk megkeresztelése belsõ (zárt) közben aktív

2. táblázat • Pozitív eseményeket megjelenítõ festmények kódolása

NEGATÍV ESEMÉNYEKET
TÉR IDÕ SZEMÉLY

MEGJELENÍTÕ FESTMÉNYEK

Madarász: Dózsa népe táj (nem elõretekintõ) után halott
Madarász: Zrínyi és Frangepán

belsõ (zárt) után passzív
      a bécsújhelyi börtönben
Székely: Mohács táj (nem elõre) végén –
Székely: II. Lajos holttestének megtalálása táj (nem elõre) után halott
Madarász: Zrínyi Ilona Munkács várában belsõ (zárt) után tabló
Madarász: Hunyadi László siratása belsõ (zárt) után halott

3. táblázat • Negatív eseményeket megjelenítõ festmények kódolása

EMBLEMATIKUS FIGURÁKAT
TÉR IDÕ SZEMÉLY

MEGJELENÍTÕ FESTMÉNYEK

Székely: Dobozi Mihály és hitvese táj (nem elõretekintõ) közben aktív
Madarász: Dobozi táj (nem elõretekintõ) közben aktív
Orlai-Petrics: Zách Felicián belsõ (tördelt) közben aktív
Madarász: Zách Felicián belsõ (zárt) elõtt élõ
Wagner: Dugovics Titusz önfeláldozása táj (elõretekintõ) közben aktív

5. táblázat • Emblematikus figurákat megjelenítõ festmények kódolása

TÖRTÉNELMI ESEMÉNY NÉLKÜLI
TÉR IDÕ SZEMÉLY

TÖRTÉNELMI FESTMÉNYEK

Wagner: Izabella királyné búcsúja Erdélytõl táj (elõretekintõ) passzív
Madarász: A bujdosó álma belsõ (zárt) passzív
Liezen-Mayer: Magyarországi Szent Erzsébet belsõ (tördelt) aktív
Székely: Thököly Imre menekülése belsõ (zárt) aktív
Dósa: Bethlen Gábor tudósai közt belsõ (zárt) aktív
Székely: V. László és Czillei belsõ (zárt) – illetve passzív

4. táblázat • Történelmi esemény nélküli történelmi festmények kódolása

Illés Anikó • A magyar történelmi festészet…
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Történelmi eseményeket nem ábrázoló
történelmi festmények

Ezeken a képeken nincs konkrét történel-
mi esemény, így nincs mihez viszonyítani
az idõt. Az teszi érdekessé a képeket, hogy
valamilyen gondolatot, lelkiállapotot mu-
tatnak meg, ezek idõtlenek, mindig érvé-
nyesek. Hasonlatosak a szentek ábrázolá-
sához, némileg allegorikusak. Ezt erõsítik
a zárt terek is, amelyek néha kivehetetle-
nek, elmosódottak. Az e képeken megele-
venedõ kis jelenetek nem jelentõsek, in-
kább csupán utalnak a történelmi háttérre.
Mégis történelmi festmények, hiszen a tör-
ténelemrõl való közös, megosztott tudást
elõfeltételezik, s a kollektív emlékezet tar-
talmaira utalnak. Az ilyen közvetlenül tör-
ténelmi eseményre nem vonatkozó fest-
mények vonatkozásában nemcsak az idõ,
hanem a helyszín is gyakran azonosítha-
tatlan. Ez az idõtlenség és helytelenség még
könnyebbé teszi az azonosulást a pozitív
hõssel. Azonban nem mindegyik képen je-
lenik meg egyértelmûen pozitív hõs: pél-
dául az V. László és Czillei címû festmény,
mely éppen a nem cselekvést, az ország
ügyeinek elhanyagolását mutatja be, tulaj-
donképpen a „hõs” hiányát érzékelteti. A
szereplõk lehetnek aktívak és passzívak,
attól függõen, hogy az ábrázolt érzés, esz-
me illetve jelenség örvendetes vagy sem.
Összegezve az mondható: a zárt terek és a
váltakozó aktivitás a még nyomokban
meglevõ reményrõl tudósítanak egy alap-
vetõen vesztes helyzetben.

Emblematikus figurákat
megjelenítõ festmények

Az ebbe a csoportba sorolt képek sem kife-
jezetten történelmi eseményeket jeleníte-
nek meg, azért kerültek külön az elõbbi-
ektõl, mert a hõseik nem úgy történelmi
alakok, hogy életük vagy tetteik a történe-
lem „csinálóivá” tette volna õket, inkább

emblematikus figurák. Olyan alakok, akik
köré legenda szövõdött. Valamilyen törté-
nelmi eseményhez kapcsolható a történe-
tük, de attól külön életre kelt. Ezek a hõsök
aktívak, esemény közben ábrázoltatnak, a
tér pedig nem kap különösebb szerepet
történetük elbeszélésében: nem elõrete-
kintõ tájban vagy belsõ terekben vannak.
Mindegyik jelenet a még be nem követke-
zett, de a szemlélõ számára jól ismert tragi-
kus végzettel fejezõdik be. A halál elõtti
utolsó percek, pillanatok aktív, dinamikus
ábrázolásai ezek: a veszteség egy-egy bátor
pillanatát mutatják be.

4. Az eredmények integrálása
a nemzeti identitás és történelemtudat
narratív pszichológiai keretébe

A képek elemzésébõl származó következ-
tetésként elsõsorban az mondható el, hogy
az elbeszélést meghatározó három tényezõ
– a tér, az idõ és a személy változója – men-
tén a képek csoportjai különböznek egy-
mástól. Az eljárás során nyert mintázatok,
amelyek a képek egy-egy csoportjára jel-
lemzõek, további következtetések levoná-
sát engedik meg. Az alábbiakban ezeket a
következtetéseket vázolom fel, utalva né-
hány, nemzeti identitásra vonatkoztatható
pszichológiai elméletre.

A képek bizonyos csoportjaira igaz,
hogy a csoporttulajdonság idealizált formá-
ját jelenítik meg, amit aztán azonosulásra
kínálnak fel. Ilyenek a pozitív történelmi
eseményt megjelenítõ képek, s az emble-
matikus figurák képei. Az elõbbi csoport
festményei gyõztes környezetben, dicsõ-
séggel jelenítik meg a nemzet nagyjait, illet-
ve nagy cselekedeteit. Az utóbbiak egy
vesztésre álló helyzetben, egy nagy bukás-
ban láttatják a kívánatos, dicsõ viselkedés
mintáját. Ezek a festmények ebben a vonat-
kozásban emlékeztetnek azokra a történe-
tekre, amelyeket László és munkatársai
(2002) találtak, jelesül a „vesztettünk, de
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gyõztünk” mintázatra. A bukás oka az emb-
lematikus figurákat ábrázoló képeknél jel-
legzetes attribúciós mintát követ: a környe-
zetben található. Ilyen például a túlerõ, az
elnyomó hatalom. A nemzetet megjelenítõ
alak jó, erkölcsös, bátor: a kudarc így külsõ
tényezõkkel magyarázható, nem belsõ
okokkal, ezzel fenntarthatóvá válik a nem-
zet pozitív értékelése, ami a nemzeti ön-
azonosság erõsítése szempontjából elõnyös.

Azonban olyan jellegzetességek is mu-
tatkoztak, amelyek nem egyértelmûen a
„nagyok vagyunk” sémájára mûködnek.
Ilyenek a negatív történelmi eseményeket
megjelenítõ képek. Miért ilyen hangsúlyos
a negatív események megjelenítése, ráadá-
sul kiemelve az esemény tragikusságát? Er-
re a kérdésre többféle pszichológiai magya-
rázat is adható. Az egyik a klinikai pszicho-
lógiából merít: A poszttraumás stressz-zavar
tünetei és az abból való felépülés módja
Herman (1997) szerint nemcsak egyedekre,
individuumokra jellemzõ, hanem egy egész
társadalom vagy közösség is mutathatja e
tüneteket, és küzdhet a felépülésért.

A poszttraumás stressz-zavar szakiro-
dalma négy lépcsõfokban jelöli ki a trauma
elszenvedésétõl a teljes felépülésig tartó
utat. Ez az út a sokk – nyugtalanság – gyász
– felépülés folyamatán át vezet. Ezen az
úton kitüntetett szerepe van az emlékezés-
nek. Az emlékezésnek számos formája
megjelenhet: az újraátélés, az elfojtás, sûrí-
tés, torzítás, az emlék megosztása mások-
kal, az emlék integrálása a traumát megelõ-
zõ élettörténetbe stb.

Marques, Paez és Serra (1997) a portu-
gál történelem és társadalom esetében vizs-
gálta e kérdést. Eredményeik megerõsítik
azt a hipotézist, hogy a traumaként is fel-
fogható nemzeti veszteségek még évtize-
dek múltán is feszültséggel terhelik és meg-
osztják a társadalmat, különösen, ha az in-
tézményes felejtés és elhallgatás eszközei-
vel a hatalom gátolja a felépülést. A felépü-

lés folyamatát segítheti viszont a bûnösök
megnevezése, az elkövetett bûn kimondá-
sa, s az áldozatoknak szentelt emlékezés
(például: emlékmûvek).

Magyarország az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc bukását követõen,
a nemzeti identitás erõsödése idején, a fen-
tiek értelmében, poszttraumás stressz-za-
varban élt. Az elszenvedett veszteség köz-
vetlenül nem volt megjeleníthetõ, ezért for-
dultak az emberek – esetünkben a festõk
– az újraátélés és a gyász metaforikus mód-
jához. Ez a metaforikus mód, amely a múlt
történelmi eseményein keresztül éli újra a
jelen tragédiáját, a nemzeti identitás alaku-
lásában nagy szerepet kapott: a nemzet
integritásának visszanyerését, kiépítését
támogatta.

A múlt negatív eseményeinek teljes tra-
gikumukban való feltárása egy másik funk-
ciót is betölthet. Lewin (1975) a csoportko-
hézióról való elméletének kitüntetett pont-
ja a fenyegetés megjelenése. Ha ugyanis a
csoport fenyegetett helyzetbe kerül, akkor
érezhetõen megnõ a kohézió. A nemzeti
identitás vonatkozásában ennek az a tanul-
sága, hogy a veszteségek, a nagy vereségek
(például a törököktõl elszenvedettek) pre-
zentálása a lehetséges veszélyt és a hozzá
kapcsolódó fenyegetettség érzését hívja
elõ. Ez a fenyegetettség összetartást indukál
a csoportban, erõsíti a nemzeti érzéseket
és a nemzeti önazonosságot.

A történelmi esemény nélküli történel-
mi festmények csoportját nem annyira az
aktív szereplõk, s nem is csak a dicsõ tettek
jellemzik. Szereplõi sem aktivitásukban,
sem motívumaikban, sem elért eredmé-
nyeikben nem homogének. Közös ben-
nük a (zömmel) zárt tér, s a konkrét hely
és idõ marginális szerepe. Az idõtlenség, s
a térbeli bizonytalanság homálya borítja el
ezeket a képeket. Ez a megjelenésmód, az
idõ elszakadt fonala a gyász jellemzõje. A
gyász fentebb a poszttraumás stressz-zavar

Illés Anikó • A magyar történelmi festészet…
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felépülési szakaszainak egyikeként került
említésre. Így feltehetõ, hogy a kollektív
gyászmunkában tölti be szerepét az e je-
gyeket hordozó festmény.

Összefoglalva: történelmi tárgyú festmé-
nyek narratív pszichológiai elemzése diffe-
renciáltabbá teheti az elképzeléseket arról,
hogy a nemzeti identitás miként formálódik.
Továbbá válaszolhat arra a kérdésre, hogy
a kultúra nagy, közös narratívumait hogyan
jelenítik meg olyan festmények, melyek tár-
gyukban a történelmet választották.

Az elemzés során kimutathatóak voltak
bizonyos jellegzetes narratív minták, ame-
lyek a történelem felidézése által a nemzeti
identitás erõsödése és integritása felé vezet-
nek. Az eredmények összhangban vannak
Gyáni (1999) elgondolásával, miszerint a
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nemzeti identitás „a már történelemmé vált
múlt felidézése és örökségének immáron
tudatos és programszerû vállalása.” (13. o.)

Az eredmények értelmezésekor a szo-
ciálpszichológia és a klinikai pszichológia
elméletei is szerepet kaptak. Jelentõségük
nem feltétlenül a múlt, sokkal inkább a
jelen megértéséhez mérhetõ. A társadalmi
trauma ugyanis mindig igényli az emléke-
zést. A titkosítás és az intézményes elhall-
gatás egyéb hatalmi eszközei, valamint az
informális elhallgatás és tagadás az integ-
ritás helyett a megosztást és a nacionaliz-
must erõsítik.

Kulcsszavak: narratív pszichológia, nem-
zeti identitás, a kép mint elbeszélés, histo-
rizmus, trauma.
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