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Sokat segíthetnek az emberek természettudomá-
nyos érdeklődésének felkeltésében, az iskolák ilyen 
tárgyú nevelésének támogatásában ezek az intézmények, 
A már működő Science Genter-ek talán egyre ritkábbá 
fogják tenni a ma már általánossá vált szituációkat: 
egy egy új háztartási gép. kezelését a lo éves gyerek 
mutatja meg szüleinek, /mert azok nem mernek hozzá-
nyúlni/, miközben soha nem hallott még igazi vissz-
hangot, vagy soha nem figyelte meg, hogyan szórja a 
fényt az üveggolyó. 

Ha ezek után valaki kedvet érez hozzá, hogy 
meglátogasson egy Science Center-t, ehhez még sajnos 
külföldre kell utaznia, Münchenben, Londonban és Párizs-
ban találhatók a hozzánk legközelebb eső ilyen jelle-
gű intézmények, A belépőjegyek ára nem háládja meg 
az átlagos múzeumi belépti díjat. Az egész családnak 
igazi, tartalmas szórakozást nyújtanak a Science Center-ek. 

Somos Béla 

Mit tudnak más kontinensek lakói Magyarországról? — 

Mint ismeretes, a négy égtáj felöl évente 
többszáz külföldi diák érkezik Magyarországra azzal 
a céllal, hogy egyetemi tanulmányokat folytasson. Az 

k Elhangzott a Második Nemzetközi Hungarológiai 
Kongresszuson, Bécsben 1986, szeptemberében 
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egyetem megkezdése előtt a hallgatók egy évet a Nemzet-
közi Előkészítő Intézetben nyelvtanulással töltenek. 

A külföldi diákok magyarországi jelenléte le-
hetőséget ad arra, hogy képet kapjunk: milyen fogal-
mak, képzetek alakultak ki a távoli földrészek és 
országok lakóiban földrészünkről, szűkebb környezetünk-
ről, közép-Európáról ill. Magyarországról. 

Egy hosszabb vizsgálódás első lépéseként az el-
múlt tanévben felmérést végeztünk, egyrészt, hogy tá-
jékozódjunk hallgatóink ismereteiről, másrészt azért, 
hogy a szerzett adatokat oktatómunkánk szervezésekor, 
tanítási programjaink elkészítésekor figyelembe vegyük. 

A négy kérdés, amire hallgatóink válaszoltak 
a következő volt: 

1. Milyen fővárosok vannak ea Duna mellett? 
2. Milyen népek élnek, milyen országok vannak 

Kö zép-Euró pában? 
3. Mit tudott Közép-Európa - s ezen belül 

Magyarország - történetéről, mielőtt 
idejött? 

4. Soroljon föl néhány magyar történelmi sze-
mélyiséget! 

Az első két kérdés - lényegében bevezető, "be-
melegítő", bátorító jellegű, volt, /mivel erre a több-
ségnek kell tudnia válaszolni/, s - a válaszoló térbeli, 
földrajzi tájékozottságát volt hivatott megmutatni. A 
fa kérdésnek a harmadikat véltük, a válaszok tartalmi 
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mélységét tekintve ennél várhattuk a legnagyobb szó-
ródást. A negyedik kérdés részben a harmadik kiegészí-
tését képezhette. 

A feltett kérdések megválaszolására 25-3o perc 
állt rendelkezésre; 36 ország 194 diákjának a vála-
szait gyűjtöttük össze. /Itt is köszönetet mondok 
azoknak a kolleganőimnek, kollegáimnak, akik ebben a 
munkában közreműködtek./ A válaszolók között Afrika 
14 országát 38 fő képviselte, 15 ázsiai országot lo? 
hallgató, s 7 latin-amerikai országot 28 diák, /21 
válaszoló nem írta föl, hogy honnan jött/. 

I. Az első - Milyen fővárosok vannak a Duna mellett? -
kérdésre adott válaszok értékelése: 

Egy várost sem nevezett meg 7 ember 
Egy várost nevezett meg 67 ember 
Kettőt nevezett meg 54 ember 
Hármat nevezett meg 44 ember /ebből azon-

ban 28 pontat-
lan válasz 
van/ 

Négyet nevezett meg 16 ember /ebből hibás 
15 válasz/ 

Hat diák öt Duna melletti fővárost jelölt meg. 
Az, hogy Budapestet 167 diák fölírta Duna menti 

fővárosként, nyilvánvaló; a kérdés inkább az, hogy 27 
válaszoló miért nem írta föl. Minden bizonnyal azért, 
mert ezt természetesen tudottnak vélte. 

S a másik három Duna melletti főváros közül 
melyikről hányan tudtak? 
Budapest után legtöbben Bécsről tudtak /77-en = 39 %l, 
Belgrádot 44-en /=22 %/, Pozsonyt négyen /=2%/ emlí-
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tették. Duna melletti fővárosként sorolta föl a válaszo-
lók több mint 10%-a Prágát /26 diák/ és Bukarestet 
/23 diák/, s néhányan Szófiát, Bonnt és Berlint is a 
Duna mellé képzelték. 

II. Kedvezőbb képet ad diákjaink tájékozottságáról 
a következő kérdés megválaszolása: Milyen népek 
élnek, milyen országok vannak Közép-Európában? 

A többség - több mint 6o%- Magyarországot 
/153-an = 78%/, Csehszlovákiát /147-en = 75%/, Ausztriát 
/121-en = 61%/ említette. Több mint 5o % /lo3 válaszo-
ló/ Jugoszláviát, s csaknem 50% /84 válaszoló/ Romá-
niát is Közép-Európához sorolja^ és sokan vannak, akik 
Lengyelországot /77-en/, "Németországot", ill. a NDK 
és NSzK-t /85-en/ és Bulgáriát is /6o-an/. A hallga-
tók több mint lo%-a /26-26 hallgató/ Svájcot és /rész-
ben/ a Szovjetuniót is Közép-Európához sorolja. 

Tekintve, hogy ICözépr-Európa fogalmi meghatá-
rozása a geográfusok körében is vitatott, a feleletek 
százalékos megoszlása alapján a külföldiek tájékozott-
ságát e tekintetben megfelelőnek ítélhetjük. 

III. Mit tudott Közép-Európa - s ezen belül Magyar-
ország - történetéről, mielőtt idejött? - így 
szólt a harmadik kérdés. 

A válaszok: 
a/ "Semmi sem tudtam Magyarország történetéről, 

mielőtt idejött" - írja /vagy nem ír semmit 38 diák, 
csaknem 2o %/. 
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b/ Egy vagy két momentumot említ 86 hallgató 
ÍU%/. 

c/ Három, négy, vagy öt vonatkozást, említ 56 
diák /3o 

d/ Hatnál több történelmi eseményt sorol fel 
14 diák /7,5 %/. 

Milyen tartalom van e számadatok mögött? Csak 
általánosságok, vagy konkrétumok is? Történelmünk, 
mely vonatkozásait említik legtöbbször? 

1/ A legtöbben a két világháborúról tesznek 
említést /63-an, a válaszolók mintegy harmada/, vannak, 
akik mindkét világháborúról, néhányan csak az elsőről, 
s többen a második világháborúról szólnak. így: 
- "Azt tudtam, hogy az első és második világháború miatt 
a legtöbb' országnak a részei elpusztult - főleg tud-
tam, hogy Közép-Európában történt a harc." 

- "Tudtam, hogy milyen országok vannak Közép-Európában, 
az első és második világháborúba^. melyik ország, 
melyik oldalon állt, és mikor miért felszabadultak 
azok az ország a második világháború végén. Ezeket 
tanultam a középiskolában." 

- Egy válaszoló több részletet tud; mint írja: 
"Az első világháború kezdődő oka, Ausztria-Magyar 
Birodalom császár fia meghalt a Jugoszlávia egy váro-
sában." 
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- "Első és második háborúban minden Közép-Európa har-
coltak egymás ellen." 

- "Magyarország történelméről kevés tudtam, mielőtt 
idejöttem. Ismertem Magyar-Ausztria királyságról, 
a Magyarország szerepéről az I. és II. világháború-
ban." 

2/ A következő leggyakrabban előforduló két 
motívum a válaszokban: Magyarország mai társadalmi 
gazdasági helyzete, >T fejlődése /47 válaszban 24 %/, 
és a felszabadulás eseménye, időpontja /32 diák em-
líti: 16 %/. 
- "A második világháború is, de 1944 Magyarország nem 
akart harcolni, azután Hitler elfoglalt Magyaror-
szágot, de 1945 Szovjetunió, katonája felszabadítot-
ta Magyarországot." 

- "Magyarországon volt kétszer világháború. A. második 
világháború után szocialista úton mennek." 

- "Mielőtt idejöttem Magyarországra, a barátom azt 
mondta nekem, hogy Magyarországon nagyon fejlődik." 

- "Én azt tudtam, mielőtt idejöttem, hogy Közép-Európa 
levő sok országban szocialistát sikerült. Magyar-
országról ezt tudtam, amit mezőgazdaság fejlődött 
és ipar is." 

- "Azt tudtam Közép-Európáról és Magyarország történei 
mérői, mielőtt idejöttem, hogy a valamely országok 
szocialista van, hogy azok az országoknak a terüle-
te; nem nagy, hogy aki akar dolgozni tudja találni 



- 119 -

munka. Arról Magyarország történelemről azt tudtam, 
hogy volt egy birodalom a múlt század, is hogy minden 
kettő világháború Magyarország volt és hogy második 
világháború után Magyarország átment szocialista 
rendszerre." 

- "Nagyon fejlődés ország. Például én akarok divat-
tervező lenni és tudtam, hogy itt nagyon;* jó készí-
tenek tervezőket és nagyon jó főiskolák vannak,'* 

- "Azt tudtam, hogy itt Európában béke van. Minden rend-
ben van." 

- "Tudottam, hogy most itt nincs háború és lehet aki 
akar itt tanulni." 

3/ A következd leggyakrabban előforduló motí-
vum a magyarok származására, eredetére utal. /24- hall-
gató 12 %l így: 
- "A magyar emberek Ázsiából ereditek, jöttek onnan." 
- "Mielőtt idejött, azelőtt tudtam, hogy régen laktak 
Ázsiában. Mongóliai emberek éltek Magyarorsz^pn, 
ezért magyari emberek hasonlítanak ázsiai emberek-
kel." 

- "Azt is tudtam, hogy magyarok Ázsiából származtak 
és itt gyümölcsökkel sokat foglalkoznak." 

- "Magyarok Közép-Ázsiából származott. Pontosabban 
úgy gondoltam, hogy Mongóliából származott." 

- "A magyarok finn-ugor népből származott." 
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- "Középiskolában tanultam földrajzot és azt tudtam 
Magyarországról, hogy ez az ország kicsi, illetve 

2' 
területe 93.ooo km , a lakossága nem nagy, lo mil-
lió, Kis méretben növekedik a lakosság, vagy csök-
ken is lehetséges. Magyarországon élő emberek nem 
szlávok, nem németek, hanem valamilyen nép hosszú 
vándorlásuk során ide telepedtek," 

Egyik hallgató - aki megjegyzi, hogy a magyar 
történelemről semmit sem tud - Attiláról és a hunok-

/ 

ról ír eredeti módon és asszociációkkal, íme a tel-
jes válasza: 
- "Azt tudtam, hogy a hunoknak egyik vezetője Attila 
volt, és abban az időben nagyon nagy volt a hatal-
ma, Nagyon kegyetlenek, pl, tudtak lovagolni, s 
ezen kívül alacsony emberek voltak. Azután az első 
és második világháborúról," 

4-/ Bár a kérdés a történelemre vonatkozott, 
a hallgatók több, mint lo %-a /22 hallgató/ a Budapest 
fekvéséről, városképéről szóló előzetes ismereteit is 
közli, így a jól ismert sztereotípiákat halljuk 
vissza. 
- "Mondják - írja valaki - hogy Magyarország Közép-
Európa szívében van. Ez igaz, Budapest pedig szép, 
nem nagy város; a Duna. gyöngye, ez Európa második 
Párizsa, Én fogadom el," 

- "Amikor általános iskolába jártam, a Közép-Európai 
szocialista országok történetéről kicsit tanultam. 
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Magyarországról azokat tudtam, hogy fó'városa Budapest 
ós Budapesten keresztül folyik a Duna. Is azt hallot-
tam, és olvastam, hogy Magyarország nagyon gyorsan 
fejlődő ország és ezen belül az orvosi tudomány job-
ban fejlődött." 

- "Sajnos én csak azt tudtam, hogy hol fekszik^mi a 
fővárosa, hogy a Duna két részre osztja a fővárost. 
Sajnos többet nem tudtam. De hallottam, hogy egy 
szép ország." 

5/ A válaszoló hallgatók mintegy lo%-a /18 fő/ 
tesz említést az egykori Osztrák-Magyar Monarchiáról. 
- "Mielőtt idejöttem, kevés tudtam Magyarország tör-
ténetéről. Tudtam, hogy Magyarország szocialista or-
szág és a magyar nép a Szovjetunióból származik és 
régen Magyarország és Ausztria volt egy ország." 

-"Astoria és Magyarország volt egy király." 
- "Mielőtt idejöttem, keveset tudtam Közép-Európa 
történetéről. Az általános iskolában tanultam, de 
elfelejtettem. Csak tudtam, hogy sokszor a Közép-
Európában sokszor történt háború, az országok hatá-
ra sokszor változott. A Magyar-Ausztria Birodalom 
a hatalmas birodalom," 

- "Tudtam, hogy volt Ausztria-Magyar Imperiusz. Na-
gyon kevés tudtam." 
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- "Tudtam, hogy Magyarország a második világháború 
v.tután elért a felszabadulás a Szovjetunió katonai 
segítségével és annyi tudtam, hogy Ausztriaval ré-
gen alkotott egy királyság," 

- "Magyarország történetéről kevés tudtam, mielőtt 
idejöttem. Ismertem Magyar-Ausztria királyságról 
a Magyarország szerepéről az I,, II, világháború-
ban." 

- "Azt tudtam, hogy Osztrák-Magyar Birodalom létezett 
és arról tudtam, hogy sok Közép-európai ország 
résztvett a II. világháborúban." 

A szóbanforgó mellett sok egyéb ismeretet is 
jelez a következő válasz: 
- "Mielőtt idejöttem valamilyen általánosságokat 
tudtam Közép-Európáról. Pl. a klimája, néhány szoká 
sa /hogyan öltöznek az emberek, mit szoktak enni, 
milyen táncok tetszenek nekik/, mik a politikai 
rendszerei. 
Magyarország történetéről azt tudtam, hogy hosszú 
ideig az Auszburgo házhoz tartozott, hogy a Szovjet 
unió után próbált válni szocialista országgá, hogy 
egy igaztalan hatalom közben a németek mellett volt 
a második világháborúban, hogy nagy ország volt, 
de a háború után kis országgá vált, hogy most szo-
cialista ország." 
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6/ A következői öt motívum a hallgatók 6,5-7,5 
%-ának válaszaiban jelenik meg. 

a. 15 diák /7,5 %f tesz említést a 15o éves 
török uralomról. Érdekesen ír erről egy szudáni /"magy-
ar ab"'/ diák: 
- "A törökök majdnem minden Európa országokban voltak, 
sőt Magyarországon is. Nagyon kevés, amit tudok 
Közép-Európáról. Itt az élet más, mint nálunk és 
modernebb, mint több világ országai. De Magyarország-
ról régóta hallottam, mert nagyapám magyaroktól szár-
mazik, amikor törökök nálunk voltak egy magyar em-
ber jö-Ct országunkba ott élt és tőle származtunk." 

b. Szintén 15-en említik Mátyás uralkodását. 
Egy példa: 
- "Magyarországom Mátyás király volt nagyon híres: a 
Közép-Európában és Magyarországon. Az igazságot tett 
mindenkinek, szereti a népet és a népet szereti." 

c. Az 1919-ról tizennégyen tesznek említést. 
- "Azt tudtam, hogy Magyarország világon második szocia-
lista ország volt és azt hallgattam, hogy Magyar-
országon elektromos ipara szintén legfejlettebb 
országhoz tartozik. Évenként 2o millió gabonát ter-
melnek." 

- "1919-ben próbálta szocialista forradalmat, de nem 
sikerült." 

d. Az 1948-ről 13-an szólnak /6,5 Pl.: 
- "A Közép-Európáról nem sokat tudok, mint amit tudok 
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Nyugat-Európáról. Magyarországról nem sokot tudok, 
mielőtt idejöttem, csak 1848-as forradalomról, ami 
nemcsak Magyarországon volt, hanem egész Európában," 

- "1848-ban a magyarok a más ország forradalma hatásá-
ra is harcoltak a szabadságért, Petőfi egy ekkori 
nagy költő. Az ő Szabadság, szerelem verse nagyon 
híres. 

e. Tizenhármán /6,5 %/ tesznek említést 1956-
ról: t 
- "Azt tudom, hogy 1956-ban reakciós eseménye történt 
Magyarországon" - írja egyik diák. 

- "Én csak azt tudtam, hogy Magyarországon tört ki 
1956 és ellenforradalmi felkelés." 

7/ Az írásmüvekben a felsoroltak mellett még 
számos egyéb esemény, név, motívum található./ így pl. 
: a vándorlás, a honfoglalás, István, a tatárjárás, 
Dózsa, Rákóczi stb./ az előfordulási gyakorisága 
azonban ezeknek kisebb a föntebb említetteknél. Ér-
dekes, hogy az ország területi változásairól a válsszo-
lók 5 /lo fő/ tesz említést. így: 
- "Közép-Európában régen Magyarország nagy volt. 
Napjainkban egy kis országgá válik a háború miatt." 

- "Magyarország mielőtt vannak háború Törökországgal. 
Magyarország régen nagy területen." 

- "Tudom, hogy a törökök sokáig maradtak Magyarorszá-
gon. Magyarország területe nagyobb volt, mint ma. 
Sok magyar van Ausztráliában és USA-ban. Régen a 
magyarok Szudánba, kerültek /4oo évvel ezelőtt/". 
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8/ A kérdésekre adott direkt válaszok mellett 
- egy-egy kitérőként - egyéb irányú tájékozottságu-
kat is megmutatták néhányan. 
- "Amikor hazámban voltam, úgy hallottam Közép-Euró-
páról, hogy kb. öt országból áll és az időjárása 
az, hogy télen nagyon hideg, folyamatosan esik a hó, 
nyáron rendszeresen süt a nap egész nyáron. 
A Közép-Európában levő országok fejlŐdoek, mert a 
lakosságiik a tudomány utján követik a fejlődést. 
Közép-Európa, országai két részre vált szét: szociális 
ta és kapitalista". 

- "Én tudtam Magyarországról, hogy nagyon szép váro-
sok vannak, ezért sok turista akar menni Magyarország 
ra. Is tudtam, hogy a kulturális élet nagyon érdekes. 
Mindenhol a lcultura színvonala, növekedik. Elolvastam 
néhány könyvet. Ezeket a könyveket a magyar törté-
nelemről, vagy a klasszikus zenéről /Liszt Ferenc/." 

- "Magyarország híres az Ikarusz autóbuszról és Tokaj-
ról. Magyar orvos-műszer és mezőgazdaság, is nagyon 
híres." 

- "Sok turista jön ide." 
- "A magyarok nagyon udvariasak." 
- "Nem úgy gondoltam, hogy magyar olyan fejlett mező-
gazdaságban, mint most. Arra gondoltam, hogy magya-
rok németiül beszélnek, mint ausztriaiak." 
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- "Magyarország jól tudtak exportolni és importálni 
másikkal." 

- "Sportban igen sokat tudtam, mert Közép-Európa lab-
darúgó csapatai híresek az én országomban. Például 
már ismertem a magyar Videotont és tudtam, hogy 
vívásban Magyarország a legtökéletesebb." 

- "Otthon már hallottam József Attiláról. Könyvet 
olvastam, amiben Szent György Albertról van szó. 
Hallottam és olvastam István királyról." 

Ez az utóbbi idézet azonban átvezet a negyedik 
témához. 

IV. Soroljon fel néhány magyar történelmi személyi-
séget! Negyven diák egyetlen nevet sem említett. 
Kilencvenen 1,2, vagy három nevet írtak. 
Négy, vagy ennél több történelmi személyiséget 
írt a válaszolók fennmaradó része. 

Kiket említettek legtöbben? 
79-en /4o %/ Petőfi Sándort 
71-en /36 %l Mátyás királyt 
44-en /22 %/ Istvánt 
43-an /22 %/ Kádár Jánost 
3o-an /15 %/ Kossuth Lajost 
26-an /13 %/ Rákóczi Ferencet 
21-en /lo %I Kun Bélát 
16-an /8 %/ Dózsa Györgyöt 
14-en n %/ Bartók Bélát 
13-an /6 %í József Attilát 
11-en /5 %/ Árpádot 
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Hegyen-négyén írták föl Liszt, Hunyadi, :Szé-
chenyi és Szentgyörgyi Albert nevét /2-3 %!• 

A fölsorolt 15 személyiség közül ketten-ket-
ten költők ill, muzsikusok, lo-en államfők, forra-
dalmárok, politikusok, egy tudós. 

Összefoglalva; 
Az ismertetett adatgyűjtéssel és módszerrel 

némi támpontot igyekeztünk találni arra vonatkozóan, 
milyen képzetek, fogalmak alakultak ki hallgatóink-
ban - s általában a távoli országok lakóiban - rólunk 
Közép-Európáról, Magyarországról!, 

Mint az elmondottak jelzik - a válaszolók 
tájékozottsága igen különböző, jelentós részük minimá 
lis előzetesen szerzett információval érkezik, 

A fentiekben ismertetett adatgyűjtés alap-
ján megfogalmazható következtetések: 

1, Tekintettel a. Magyarországról szóló isme-
retek nagy hézagaira, felszínes voltára., fokozni kell 
arra irányuló törekvéseinket, hogy a magyar kultúra 
értékei a világ távoli országaiban is megismerhetők, 
hozzáférhetőek legyenek; 

2, Más földrészek, országok lakóitól az ér-
deklődés növekedését, csak kölcsönös alapon várhatjuk 
el - tehát nekünk is jobban kell törekednünk arra, 
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hogy földrajzilag távoli kultúrák értékeit is mind többen, 
alaposabban .és szélesebb körben ismerjük; 

3. A Magyarországon tanuló külföldiek tanítása 
során - tekintettel arra is, hogy diákjaink elsősor- » 
ban a szaktudományos ismeretek megszerzéséért jönnek 
Magyarországra, - nem tekinthetjük célkitűzésnek azt, 
hogy a magyar történelmet részletesen ismertessük, az 
adatszerű ismereteket aprólékosan megköveteljük. Cé-
lunknak tekintjük azonban azt, hogy azokat a történel-
mi-társadalmi tapasztalatokat, amelyeket történelmünk-
ből leszűrhetünk, s melyekre hallgatóink saját otthoni 
életük során építhetnek - számukra hozzáférhetővé tegyük. 
Itt a népek egymás iránti megértése, az anyanyelv és 
a másik ember anyanyelvének tisztelete, megbecsülése,0' 
a nyitottság, az egymás kulturája iránti érdekiödés, a 
békeszeretet, a társadalmi és nemzeti szempontok harmóniá-
jának fontossága, - néhány, amit az átadandó tapasztala-
tok közül említeni kell, 

4* Végül - mivel a szóbaní'orgó oktatás a nyelv-
országban, Magyarországon történik - fontosnak tartjuk, 
hogy a verbális ismeretközelítést, a direkt, gyakorlati 
megismerés, ismerkedés, tapasztalatszerzés egészítse ki„ 
Ugy gondoljuk, hogy a nyelvtanítás és a nyelvhez kap-

€ 

csolódó kultúra megismertetése nem szakadhat el egymás-
tól, nem járhat külön utakon, egyik ill, másik egyazon 
dolog két oldala, két egymáshoz kapcsolódó része. 


