
Két nemzetközi konferencia a magyarságkép(ek)ről:

„Magyarságkép a 20. századi útleírásokban 
és útikönyvekben”;

„Ahogy mások látnak minket. Szomszédok egymásról…
Kulturális és történelmi hasonlóságok és különbözőségek 

az Európai Unió peremvidékén” 

2008. november 20–21-én kettős nemzetközi konferenciát rendezett a Pécsi Tudo-
mányegyetem. A két tudományos rendezvény témája szervesen illeszkedett egymáshoz, 
így a „közösködés” nemcsak a szervezők dolgát könnyítette, de a résztvevők örömére 
is szolgált. Az (időrendben) első, a PTE BTK egyetlen akadémiai kutatócsoportja, az 
MTA–PTE Magyarország, Európa és Ibero-Amerika Kutatócsoport (vezetője: Fischer 
Ferenc) 2008. évi eredményeit mutatta be „Magyarságkép a 20. századi útleírásokban 
és útikönyvekben” címmel. A csoport három éves kutatásának célja a magyarságkép 
változásainak vizsgálata Közép-Európában és Ibero-Amerikában a 20. század második 
felében. A magyarokról, illetve Magyarországról alkotott képet változatos források segít-
ségével vizsgálják, így sor került egy átfogó tankönyvkutatási program megvalósítására 
(2007-ben nemzetközi konferenciát tartottak „Magyarságkép a külföldi történelem- és 
földrajz tankönyvek tükrében” témában); folyamatban van a világkiállítások, a nem-
zetközi kulturális események és a külképviseletek/külföldi magyar kulturális intézetek 
magyarságkép-formáló hatásának, illetve üzeneteinek vizsgálata, s a jelen konferencia 
tárgya az útikönyvekben, útleírásokban megjelenő magyarságkép vizsgálata volt a 
közép-európai térségben.) A 2008 tavaszán megtartott 8. Ibero-Amerika Hét keretében 
megrendezett nemzetközi konferencia külön mutatta be a kutatócsoport ibero-amerikai 
térségre vonatkozó eredményeit az útikönyvek vizsgálata kapcsán. Ezekből a konferen-
cia megnyitóján Fischer Ferenc egyetemi tanár (PTE BTK Történettudományi Intézet, 
Modernkori Történeti Tanszék) adott rövid ízelítőt. 

Az „ikerkonferencia” másik fele szintén egy nagy projektum részét alkotja: a 
Pécs, EKF 2010 programsorozatba illeszkedik; címe: „Ahogy mások látnak minket. 
Szomszédok egymásról… Kulturális és történelmi hasonlóságok és különbözősé-
gek az Európai Unió peremvidékén.” A téma hasonlósága mellett a kapcsolatot a 
főszervező személye, Hornyák Árpád egyetemi adjunktus (PTE BTK Modernkori 
Történeti Tanszék) jelentette, aki tagja az MTA–PTE kutatócsoportnak, s az Európa 
Kulturális Fővárosa projektumához illeszkedő konferencia életre hívója is egyben. 
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A fi gyelem középpontjába tehát két napra önmagunkat, a magyarokat állítottuk, 
de megpróbáltuk idegen szemmel vizsgálni jó és rossz tulajdonságainkat, jellemzőin-
ket. Ebben nagy segítséget jelentettek a külföldi előadók (Németországból, Románi-
ából, Szlovéniából, Ukrajnából), akik részben a határon túli magyarság szemével és 
szélesebb látókörével, részben teljesen függetlenül, más nemzet tagjaiként szemlélik 
Magyarországot és a magyarságot.1 

Heike Mätzing, a braunschweigi egyetem (Németország) tudományos főmunka-
társa eredményeit „Nur Puszta, Paprika und Rotwein? Das Ungarnbild in deutschen 
Reiseführern” című előadásában ismertette. Kutatásai során megállapította, hogy 
az útikönyvek tudományos vizsgálata Németországban mindeddig csak a földrajz-
tudomány területén volt megfi gyelhető. A legutóbbi időkben egyes történészek, mint 
a „public history” forrását kezdték vizsgálni, elsősorban nem szövegelemzések, 
hanem a képi anyag vizsgálatával. Heike Mätzing előadásához hét, 1970 és 2005 
között megjelent német útikönyvet vizsgált meg alaposabban, elsősorban azok 
történelemképét véve nagyító alá. Ehhez tartozott (a kereskedelmi stratégia miatt 
fontos) könyvborítók és képi anyagok számbavétele, amin belül elsősorban a tipikus 
motívumokra, jellemző kategóriákra koncentrált (személyek, tájképek, épületek). A 
magyar történelem bemutatásának tekintetében erős szórást tapasztalt. Míg egyes 
útikönyvek a török háborúkat és a kettős monarchiát emelik ki, mások István királyt 
tartják fontosnak, s egy harmadik verzióban Trianont és az 56-os forradalmat hang-
súlyozzák. A történelemkép tekintetében tehát nem beszélhetünk egységességről a 
német útikönyvekben – állapítja meg Heike Mätzing. Más a helyzet a fotókkal és 
illusztrációkkal. Felfedezhetők bizonyos motívumok, melyek minden kiadásban 
egységesen megjelennek, ilyenek a borról, paprikáról, a pusztáról, gémeskútról, 
lovakról, pásztorokról és népviseletbe bújt menyecskékről készült képek. Nem je-
lent kivételt a 2005-ben a Magyar Turizmusiroda által megjelentetett prospektus 
sem („Ein Dutzend Argumente für Ungarn”). Végső soron minden útikalauz egy 
célt szolgál: az utazás mint termék népszerűsítését, teljesen függetlenül attól, hogy 
az „ezeréves kultúrát,” az „ízletes ételeket és rendkívüli borokat”, az „érintetlen 
természetet” vagy a budapesti hidak „egyedülálló szépségét” használják fel ehhez 
Magyarország melletti (ön)igazolásként. Ezeket a sztereotípiákat tudományos szem-
pontból lehet ugyan kritizálni, de az utazási irodáknak (világszerte) a legpompásabb 
marketingeszközt szolgáltatják – vonja le a tanulságot Heike Mätzing. 

Vitári Zsolt egyetemi tanársegéd (PTE BTK Német Történelem és Kultúra Dél-
kelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék) „NSZK útikönyvek Magyarországról 
és a magyarokról” címmel tartott előadást, melyből megtudhattuk, hogy az NSZK 

1 Az egyes előadások összefoglalásához az előadók által rendelkezésemre bocsátott rezüméket használtam 
fel.
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útikönyvei nem fukarkodnak országunk és népünk dicséretével; negatívumot nem, 
s még kritikus hangokat is csak nagyítóval lehet találni bennük. Az általános kép 
szerint Magyarország különleges karakterrel bír, ahol mindenki talál magának va-
lami érdekeset. Kicsi, de szokatlanul sokoldalú ország. Az NSZK-beli útikönyveket 
vizsgálva rendkívül sok, mélyen gyökerező és kiirthatatlannak tűnő klisével talál-
kozik az olvasó. Hogy csak néhányat említsünk ezek közül címszavakban: csárdás, 
cimbalom, tokaji, paprika, gulyás, puszta stb. Ezen attribútumok érdekes módon sok 
helyen jelennek meg ’negatív előjellel’ – éppen azt hangsúlyozva, hogy Magyar-
ország jóval több ezeknél a közhelyeknél. 

Összességében minden könyv alaposan, bár az idő előrehaladtával mégis 
csökkenő terjedelemben tárgyalja az ország földrajzát, geológiáját, természetrajzát, 
gazdaságának fejlődését. Utóbbi esetében elmaradhatatlan mozzanat, hogy az iparo-
sodás a huszadik századra, különösen annak második felére bontakozott ki Magyar-
országon, s így egy csaknem teljesen agrárországból agrár-ipari országgá vált. A 
bemutatott tájegységek közül három messze kiemelkedik. Elsőként a pompás, kul-
tivált világváros, Budapest, a „Duna királynője,” amelynek nem kell szégyenkeznie 
a nyugat-európai metropoliszokkal való versenyben, sőt alig van főváros, amelyik 
vetekedhet vele. Második helyen szerepel a Balaton, amely páratlan Európában, 
illetve az elmaradhatatlan puszta, annak régi és modern valója. A termálvizek és für-
dők kiemelése mellett minden útikönyv elmaradhatatlan része a magyar konyháról 
való megemlékezés. Az étlap hosszú és híres, balkáni és bécsi elemek keveregnek, a 
pásztorok, halászok és vadászok speciális magyar bográcsos ételeivel kiegészülve. 

Szintén jellemző az NSZK-beli útikönyvekre a magyar történelem viszonylag 
részletes ismertetése. Ehhez azonban forrásként valószínűleg magyar szakirodalmat 
(magyar útikönyveket) használhattak fel, mert a leírások feltűnően magyar szem-
szögből mutatják be a történelmi eseményeket. A viszontagságos történelem be-
mutatása kapcsán jelenik meg az éppen ebből fakadó változatos kulturális örökség 
hangsúlyozása.

Az országra vonatkozó információk mellett a legérdekfeszítőbb téma azonban 
mégis csak az, hogy milyenek a magyarok? „Aki ismeri Magyarország nyugtalan 
történelmét, nem fog csodálkozni azon, hogy a magyar ember egységes típusa nem 
létezik.” „Mi minden nem került a pannóniai medencébe!” „Nem könnyű erről a 
sokrétegű népről valami közöset mondani.” „Nincs norma, és ez teszi olyan vonzó-
vá a magyarokat.” „Sokrétűen komplikált képződmény, de lényegében egységes.” 
„Mindig is ragaszkodtak földjükhöz, hogy túléljenek, ha túlélik, akkor örüljenek az 
életnek, beszéljenek örömükről, bánatukról.” 

Ez tehát a magyar lélek az NSZK-beli útikönyvek tükrében. Ecsetelik a ma-
gyarok termetét és külsejét is; állítják, hogy a nők szépsége messze földön híres. 
A magyarok temperamentuma szintén közmondásos: „Paprika van a vérükben.” 
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Megtudhatjuk még, hogy a magyaroknak van realitásérzésük, lelkesednek, ötlet-
gazdagok, kreatívak, intelligensek, de kishitűek. A rendszerváltás környékén már 
a pesszimizmust is kiemelik. Emellett szenvedélyes olvasók, nagyon olvasottak, 
az európai kultúrákra nyitott nép, amely tudatában van a világ komplexitásának. 
Bármilyenek legyenek is, egy biztos: Magyarországon a német polgár nem ütközik 
kommunikációs nehézségbe, hiszen a magyarok jól beszélnek nyelveket, a németet 
pedig előszeretettel. Pedig nyelvük nem indoeurópai, európai közelségben csupán 
a fi nnel és az észttel mutat rokonságot. Később ezeket a részletes jellemzéseket már 
egyáltalán nem találjuk meg, a szöveg mennyisége fokozatosan csökken.

Az útikönyvekben a magyar nemzet bemutatása mellett megjelennek az itt élő 
nemzetiségek is. Természetszerűleg a németeket (előfordul, hogy Deutsch-Ungarn, 
illetve főként Ungarndeutsch megjelöléssel) emelik ki elsősorban, számukat enyhén 
eltúlozzák (250–350 ezer). A tartalmak szinte kanonizáltak, nemigen mutatnak elté-
rést, legfeljebb az adatok (lakosságszám stb.) aktualizálása történik meg. 

Néha szakmai, néha könnyed, néha irodalmi megközelítésről van szó, de ösz-
szességében elmondható, hogy nagyon pozitív képet festenek az NSZK-ban kiadott 
útikönyvek Magyarországról és a magyarokról. A leírásokban hemzsegnek az olyan 
jelzők, mint vonzó, különösen vonzó, jó, kiváló, ideális, világhírű, élvezet a szemnek, 
egyedülálló, bátor, virágzó. Negatívumok elsősorban gazdasági téren jönnek elő: 
így a súlyos eladósodottság, a mérsékelten fejlett gazdaság vagy az ún. kapitalista 
felár (Kapitalistenaufschlag).

A vasfüggöny másik oldaláról a konferencián Fedinec Csilla (MTA Etni-
kai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet) „tudósított”, aki „Szovjet gyorstalpaló Ma-
gyarországból” címmel tartott rendkívül érdekes és a fi atalabbak számára bizony 
meglepő előadást. Fedinec Csilla e témára vonatkozó kutatásai alapvetően a szovjet 
útikönyvek magyarságképét vizsgálják, ez azonban nem értelmezhető a szovjet 
állampolgárok utazási lehetőségeinek általánosabb ismerete nélkül. Ezért kaptak a 
konferencia résztvevői egy „gyorstalpalót a Szovjetunióból.” 

A téma – a szovjet turistakönyvek Magyarország-képe – pusztán e kiadványok 
tartalmi vizsgálatával nem nyújt számunkra teljes képet, hiszen eleve az értelmezést 
a mai olvasó-elemző szemléletéhez köti, amit a nagyobb hitelesség érdekében ki kell 
egészíteni azzal a nézőponttal, hogy mit is jelentettek ezek az információk, illetve a 
Magyarországon tapasztaltak a célközönség, azaz a szovjet turisták számára. Iskolai 
kötelező tananyag volt, így minden szovjet állampolgár ismerhette Vlagyimir Maja-
kovszkij versét a szovjet útlevélről: „Bár pofozna / pokolra / ördögcsorda / minden 
papírost, / Csak ezt nem… / Ezt / széles zsebemből / kihúzni jó, / nincs ennél / öröm 
/ nagyobb. Olvassátok, / irigyeljétek: / én / a Szovjetunió / polgára vagyok!”

A szovjet törvényeknek mindig volt egy csak belső használatra szánt, titkos 
végrehajtási rendelete, amely arról szólt, hogyan történjék a végrehajtás a gyakor-
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latban. Így a személyi igazolványokkal kapcsolatos, 1933-as végrehajtási rendelet 
meghatározta azokat a kiemelt zónákat (25 nagyváros és a Szovjetunió nyugati 
határa mentén 100 kilométeres körzetben), ahol tilos volt személyi igazolványt ki-
adni, lakcímet bejegyezni, azaz az adott településen való lakhatást lehetővé tenni 
azoknak, akiknek körét a rendelkezés szintén pontosan meghatározta (pl. volt ku-
lákok, munkanélküliek, egyházi személyek, volt elítéltek stb.). 1953-ban a kiemelt 
települések körét 340-re bővítették, illetve a speciális zónát kiterjesztették a teljes 
határszakaszra 15-től 200 kilométerig terjedően. Kárpátalja, Kalinyingrád megyék, 
valamint Szahalin és Kamcsatka teljes egészében a zónába tartozott. 

1970-ben módosították a ki- és beutazásról szóló szabályokat, az 1974-es új 
törvénnyel pedig 1976-tól vált kötelezővé, hogy minden szovjet állampolgár ren-
delkezzék személyazonosítóval. Határ menti területeken ekkor is csak személyi 
igazolvány felmutatásával lehetett jegyet venni az egyes települések között köz-
lekedő autóbuszokra, vonatokra, s csak olyan személyeknek, akiknek a személyi 
igazolványában a céltelepülés szerepelt állandó lakhelyként. Külföldre magáncélból 
kétévente, csak közeli rokonhoz engedték az utazást. Akinek nem volt külföldön 
rokona, az sportolóként, művészeti együttes tagjaként, vagy diplomata útlevélre jo-
gosult személyként juthatott el külföldre, illetve szervezett turistaúton vehetett részt. 
A külföldi utakra vonatkozó korlátozásokat 1987-ben oldották fel, az útlevelekbe 
bekerült a pecsét, hogy a világ összes országába érvényes. 

A Szovjetunió időszakában a nemzetközi turizmus a „kultúrdiplomácia” része 
volt, és az országnak a világban történő ideológiai elhelyezését szolgálta. Ennek a 
kultúrdiplomáciának két emblematikus intézménye volt: az 1929-ben létrehozott 
Inturiszt és az 1958-ban alapított Szputnyik. Az ágazat mindvégig az állam erős 
kontrollja alatt maradt. 1930–31-ben vittek először külföldre szervezett csoportot 
– az Abházia és az Ukrajna tengerjárókon tettek európai körutat az első ötéves terv 
élmunkásai. Az 1960–70-es években a szovjet állampolgároknak még mindig csak 
0,4%-a jutott el külföldre, bár ez így is mintegy 2 millió embert jelentett. A Szput-
nyikon keresztül is az utaknak mintegy 80%-a belföldi volt. Magyarországon évente 
150–250 ezer szovjet turista fordult meg; számukat ötéves időszakokra határozták 
meg államközi egyezmény keretében, s évente 5–10%-os növekedést irányoztak 
elő. A nyugati országokkal való kapcsolatok azonban meglehetősen szűk körűek 
voltak, a kapcsolatok elsősorban a „népi demokrácia országaival” épültek, közülük 
is legfőbbképpen Lengyelországgal. A turizmus nemcsak a kulturális élvezeteket, 
hanem az ideológiai harcot, a propaganda céljait is szolgálta. 

A szovjet turista külföldön egy számára addig elképzelhetetlen világgal találko-
zott. A Szovjetunióban nem látott szupermarketet, nylonzacskóba csomagolt szeletelt 
kenyeret vagy hatalmas szalámikínálatot, vagy nem tudta, hogyan kell használni a 
teafi ltert, nem látott még bidét (amire a magyar vendéglátók időnként kiírták, hogy 
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ez nem WC), nem játszották a szovjet mozik a nyugati – azóta – kultuszfi lmeket, 
nem engedték be a Szovjetunióba a menő nyugati együtteseket. Az álmok megvaló-
sulása volt az autóbérlés, a Hilton, a Coca-Cola, a termálvizes fürdőzés közvetlenül 
a hotelben. Olyan világot tapasztaltak meg, amellyel való találkozásuk – tekintettel 
arra az élethelyzetre, ahonnan „kiengedték” őket külföldre – megkérdőjelezi a kér-
déssel kapcsolatban bármiféle ironizálás jogosultságát.

A szigorúan ellenőrzött és korlátozott egykori szovjet utazási lehetőségekkel 
szemben az osztrákok előtt semmiféle akadály sem állt – sem korábban, sem pedig 
napjainkban. Utazhatnak kedvükre, akár Magyarországra is. A legnagyobb élmény 
megszerzését útikönyvek segítik, melyekről Dévényi Anna egyetemi tanársegéd 
(PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék) „Az osztrák utazók számára közvetített 
Magyarország- és magyarságkép” című előadásában beszélt – volna, ha létezné-
nek ilyenek. A multinacionális mammutkiadók piaci egyeduralmának köszönhetően 
gyakorlatilag nincsenek osztrák (Ausztriában megjelent, osztrák szerző tollából 
származó) útikalauzok Magyarországról. Ehelyett rengeteg német nyelvű, de Né-
metországban vagy Magyarországon megjelent útikönyv között válogathatnak az 
osztrák turisták. Éppen ezért az előadó az internetes forrásokat hívta segítségül, s 
osztrák utazási irodák on-line útikönyvei, illetve országismertetői alapján kísérelt 
meg képet adni – ha nem is az osztrákok magyarságképéről, de az osztrák turisták 
felé közvetített, s véleményüket nagyban befolyásoló Magyarország-képről. 

Dévényi Anna előadásában kitért a honlapokon megjelenő jellemző infor-
mációtípusokra, az „evés-ivás” kategóriától a „shoppingon” át a látnivalókig. A 
legérdekesebb azonban az országról és lakóiról adott általános ismertetésekben, 
jellemzésekben megjelenő magyarságkép vizsgálata volt. 

Az ország jellegzetességeinek és a magyar nép mentalitásának bemutatása te-
rén átmenet fi gyelhető meg a még mindig élő, de már korántsem viruló romantikus 
puszta és a modern, de hagyományait megőrző Magyarország képe között. Az e két 
végpont közötti skálán az átmenet szinte minden szintjére találunk példát, sőt olykor 
a két véglet teljes összekeveredésére is. Ezekben általában a vidék képe megmarad a 
népviseletes, fazsindelyes, lovas kocsis Magyarországnak, Budapest pedig modern 
metropoliszként tündöklik a Duna-parton. 

A szirupos, „Puszta–Gulasch” hangulatú, operettromantika és mű-folklór ízű, 
ostorpattogtatós, délibábos jellemzések main-streamjére tisztán már nemigen talá-
lunk példát, de a régi klisék makacsul továbbélnek úgy, hogy mellettük már meg-
jelenik a kétarcúság, a modernizáció belopakodásának ábrázolása. Ezek a leírások 
teljesen érthetetlen módon nem vesznek tudomást arról, hogy a 21. században élünk 
– még itt Magyarországon is –, és őszintén rácsodálkoznak pl. arra, hogy a magyar 
udvarokon is állnak autók… Ennek megfelelően a vidék bemutatásakor hangsú-
lyozzák, hogy az még megőrizte falusias jellegét, de az évszázados hagyományok 
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már keverednek a nyugatról betörő modern és uniformizáló kultúrával, sőt szívós 
harcban állnak egymással. 

Vannak útikönyvek, melyek a kulturális sokszínűség, a történelmi múltból és 
az ország fekvéséből fakadó „keveredés” ábrázolása mellett kifejezetten ironiku-
san szemlélik és kifi gurázzák a hagyományos, és sokakban rögzült „Puszta–Pap-
rika–Piroschka” sztereotípiát. Valahogy így: „Ha a tokaji aszú és az erőspaprikás 
gulyás mellé szól még egy hegedű is, akkor tökéletes a turista boldogsága ebben a 
szalámi-paradicsomban.” Magyarországnak e gondolatmenet szerint nincs szüksége 
az említett klisékre, mert ezek nélkül is rendkívül izgalmas és fi gyelemre méltó or-
szág. Méghozzá éppen azért, mert a „K. u. K” idők és a kommunizmus lenyomatai 
keverednek a rendszerváltás óta nagyon intenzív Nyugat felé fordulás hatásaival, és 
éppen ez teszi érdekessé az ország külső képét és lakói mentalitását is. 

Ez utóbbit – tehát a magyar mentalitást – szintén a legtöbb forrás kiemeli mint 
nagyon egyedi és a külföldiek számára kissé nehezen érthető lelkivilágot. Egyedi-
ségének és különállóságának, mintegy szigetjellegének forrása egyesek szerint a 
magyar nyelv, amely nem rokonítható a környező népek nyelveivel. Máshol mindezt 
az érzést (a fent már említett múlt és jelen, hagyományok és modernitás keveredése 
mellett) a Kelet és a Nyugat találkozásával magyarázzák, ami egyben meghatározza 
Magyarország egész történelmét is a honfoglalástól napjainkig. 

Ausztriánál maradva – de időben kicsit visszatekintve – Tóth Imre igazgató (Sop-
roni Múzeum) kutatásai alapján kapunk érdekes információkat. Mindenekelőtt ő is 
kénytelen volt leszögezni, hogy a Magyarországról, a magyar népről szóló osztrák 
vagy részben osztrák illetőségű kiadók által megjelentetett útleírások, útikönyvek 
skálája meglehetősen szűknek mutatkozik. Az Ausztriában előszeretettel forgatott 
útikönyvek egy része Magyarországon született, és inkább a magyar szellemi szféra 
önreprezentációs céljainak szolgálatában keletkezett. Másik részüket Németországban 
(illetve német államokban) adták ki. Utóbbiak – a nagyobb a távolság, a közös törté-
nelem, tényleges együttélés hiányából adódó hézagos ismeretek miatt is – elnagyol-
tabb, sztereotípiákban jobban bővelkedő magyarságképet állítottak olvasóik elé.

Az Ausztriában kiadott tájleírások, útikönyvek korai darabjai a 19. század elején 
jelentek meg. Ezek a művek jórészt a kőrisfák és csipkebokrok világát leíró földrajzi 
szentimentalizmus, illetve a kezdődő német romantika szellemi alkotásainak körébe 
sorolhatók. Némelyek közülük mindazonáltal jól közvetítik a Lajtán túli magyar-
ságkép 19. század eleji absztrakt változatát. Ez az osztrák látásmód meglehetősen 
elfogultan ítéli meg a transzlajtai lakosságot, elsősorban az azt nagy részben alkotó 
magyar parasztot. Első olvasatra a praktikusan gondolkodó, dolgosságából követ-
kezően egyenletesen gyarapodó és józan németek képe áll szemben az érzelmeitől 
vezérelt, alapvetően tespedt magyarokéval. A szöveg készen tartalmazza azokat a 
később (több helyen) visszatérő motívumokat, melyek a magyarságot szilaj, hirtelen 
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természetű, fékezhetetlen, ugyanakkor az erőfeszítéseknek, modernizációnak ellen-
álló nációként defi niálják. A hasonló impressziókat közvetítő szerzők kétségtelenül 
azt a történeti hagyományt próbálták a néplélekkel kapcsolatos valóságmezőbe át-
helyezni, mely hagyomány az osztrák modernizációs törekvésekkel való nemzeti 
ellenállás formájában végigkísérte osztrák-magyar viszonyt, szinte a közös állami 
lét kezdeteitől.

A leírásból – halványan ugyan, de az előzőekkel párhuzamos módon – kiraj-
zolódik az a homofonikus szemléletmód, mely szerint Ausztria egyfajta civilizátori 
küldetést teljesít a térségben, azaz az alacsonyabb fejlettségi fokon álló népeknek 
– köztük a magyaroknak is – közvetíti a modern kultúra elemeit. Nincs elegendő 
forrásunk arra nézve, hogy az egyébként jellemző, részben irodalmi forrásokból 
táplálkozó, másrészt a kordivatnak megfelelő, romantikus-historizáló magyarság-áb-
rázolások vajon az útleírások, útikönyvek egészére ugyanúgy jellemzőek voltak-e, 
mint egyéb területeken (elsősorban a zene- és prózairodalomban), mindenesetre a 
magyar nemzettel kapcsolatban kialakított általánosítások néhány sajátos útleírás-
típus esetében megbicsaklanak. Ilyen speciális műfajnak számít a vasúti útleírás. A 
19. század közepén a vasúti közlekedésnek köszönhetően alapvetően átalakult az 
európai tér- és időélmény. Az utazás sebességének növekedése és a távolságok ezzel 
arányos rövidülése csupán az egyik jelentős változás volt. A másik, hogy az ország-
ábrázolás és a tájbemutatás addigi szervezőelve is megváltozott. Az útleírások új 
formái a vasúti fővonalak futásához igazodtak. Az utazók érdeklődési körébe újabb, 
addig érdektelen vagy ismeretlen földrajzi tereket vont be a vasút. Az új igények új 
kiadványokat szültek. A bukolikus hangvételű ismertetésekhez, tájbemutatásokhoz 
képest ezekben Budapest kapja a főszerepet. Az írás nyomán pulzáló világváros 
hangulata bontakozik ki előttünk. Utóbbiban természetesen szerepe van a kiadó által 
preferált technikai, műszaki értékeknek is. Budapest mint modernizációs központ 
elsősorban az elektromos közlekedésre való átállás példaadó metropoliszaként kap 
helyet a kiadványban. A leírás alapján a magyar főváros sugárútjaival (boulvard), 
hídjaival, palotáival, 38 m széles körútjával impozáns, európai város benyomását 
kelti. Az ismertetés mindamellett nagyjából ugyanazokra a toposzokra épít, mint a 
ma Budapestről konstruált képek. Kiemelt szerepet kapnak a gyógyfürdők, a híres-
sé tett épületek, mint a Bazilika, Parlament és a Mátyás-templom. A magyar népről 
közölt (egyébként meglehetősen szegényes) információk alkalmazkodnak azokhoz 
a sztereotípiákhoz, amelyek az osztrák oldalon általánosságban elterjedtek a keleti 
szomszéddal kapcsolatban. Az útleírás műfaji okokból természetesen szelektív mó-
don viszonyul a sztereotip összkép egyes elemeihez, így a magyarok zabolátlanságát, 
veszélyesen forróvérű természetét (rebellis hajlamait), nacionalizmusát nem említi. 
Itt inkább a pozitív országimázsnak jobban megfelelő, lovagias és vendégszerető 
jelzők jelenek meg a leírásban.
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Szintén 19. századi forrást használt fel Pordán Ildikó „Charles Loring Brace és 
a magyarok 1851-ben” című előadásához, melyben egy amerikai utazó élményeit 
mutatta be a szabadságharc utáni Magyarországról. Érdekes színfoltja volt az amúgy 
döntően Közép-Európára fókuszáló konferenciának ez a tengerentúli kitekintés. 

Az „amerikai Bölöninek” is nevezett Charles Loring Brace az Olmstead-test-
vérekkel 1850-ben indult Európába, ahol az ún. Grand Tour útvonalát bejárva isme-
reteit kívánta bővíteni. Berlinben döntött úgy, hogy Magyarországra utazik, mivel 
az európai társadalmi és politikai események felkeltették a fi gyelmét. Brace saját 
maga a következőkben jelöli meg Magyarország iránti érdeklődésének okait: „A 
nép félig keleti jellege, az egyedülálló nomád szokások, (…) a feudális intézmények 
maradványai kiegészülve a haladó reformokkal, s az ország fi gyelemre méltó po-
litikai élete, a lovagias szokások, amelyekről már sokat hallottam…” Brace széles 
körű érdeklődésének köszönhetően egyedülálló körképet kapunk a szabadságharc 
bukása utáni Magyarország helyzetéről, az itt élő emberek viselkedéséről, jellemé-
ről, külsejéről. Ez utóbbi különösen fontos számára; megjegyzi, hogy Európában 
itt látta a legszebb férfi akat, akik számára az amerikai indiánokat idézték fel. A 19. 
század Magyarország számára az identitáskeresés időszaka, a nemzeti szimbólu-
mok rendszere ekkor kezd kialakulni. Brace útleírása kiváló lehetőség arra, hogy a 
„nemzeti azonosságtudat sűrűsödési pontjait”, a magyar kulturális „szerszámosládát” 
(szimbólumokat, történeteket, rítusokat) vizsgáljuk segítségével. 

1848/49 meghatározó mítosza és identitásképző időszaka a magyar nemzetnek; 
a mítosz egyik fontos alakja Kossuth Lajos, akivel Brace Amerikában személyesen 
is találkozott, és aki nagyon erős és mély benyomást tett rá. Könyvében szemtanúi 
lehetünk a formálódó Kossuth-mítosznak is. Brace nemcsak útikönyvével népszerű-
sítette a magyar ügyet hazatérte után, hanem előadásaival is, amelynek a „Magyar-
ország alkalmas a demokráciára” címet adta.

A 20. század folyamán többször is úgy tűnt, Magyarország mégsem alkalmas 
(legalábbis az adott körülmények között) a demokráciára. Nyilván nem kifejezetten 
erre gondolt, de hasonló észrevételt fogalmazott meg az a szerb utazó, aki a magyar 
parlament szépségén elámulva jutott arra a következtetésre, hogy nyilván eredetileg 
is csak dekorációnak szánták. Többek között erről is beszámolt Hornyák Árpád egye-
temi adjunktus (PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék) „Magyarok 20. századi 
szerb útleírásokban” című előadásában. De megtudtuk azt is, hogy – hasonlóan több 
szomszédunkhoz – bizony a szerbeknél sem túl nagy a Magyarország útikalauzok 
piaca. Magyarországról szóló, a szó szoros értelmében vett szerb útikönyv (mint a 
Panoráma-útikönyvek országokat bemutató sorozata hazánkban) nincs. Ami kevés 
útikönyv van, az mind külföldi (angol vagy német) munka fordítása. Útleírások 
viszont szép számmal akadnak, amelyeket szinte kivétel nélkül irodalmi vénával 
megáldott emberek írtak. Ezen útleírások – függetlenül a mű születésének időpont-
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jától – valamennyien elismeréssel adóznak Magyarország, helyesebben a főváros 
gazdag történelmi múltjának és építészeti szépségeinek. Egyúttal kiemelik Budapest 
európai jellegét, lüktető dinamizmusát és a magyar asszonyok, lányok „legendás 
szépségét és kedvességét” is. 

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Magyarországról szóló szerb országismer-
tetések, útleírások többnyire Budapestnél véget is érnek. Az ország többi részébe 
vagy nem jutottak el, vagy nem tartják említésre érdemesnek. Ennek alátámasztását 
megtalálhatjuk az egyik útleírásban, miszerint Magyarországon minden út Buda-
pestre vezet, ahonnan azonban alig vezet kifelé út. 

A rólunk élő sztereotípiák, amelyekkel mi is tisztában vagyunk, mind föllel-
hetők ezekben a művekben: nagyevő, nagyivó, magyarságára végletekig büszke 
nemzetként jelenünk meg, amely a világban mindenütt megőrizte identitását, ami 
kifejezetten szimpatikus a szerb ember számára. 

Ami a legmegdöbbentőbb, hogy több útleírásban a dicső magyar múlt remekbe 
szabott emlékeinek csodálatába és elismerésébe a rosszindulat vagy inkább irigység 
keveréke vegyül. Ennek egyik legszemléletesebb példája a szerb útleírások által is 
a világ, de legalábbis Európa egyik legszebb épületeként aposztrofált parlamentünk 
neogótikus épületéhez való viszonyulás.

Ez előjön a 80-as években született útleírásokban éppúgy, mint a pár éve meg-
jelent munkákban. Egy Magyarországról, helyesebben Budapestről szóló nyúlfarknyi 
írás szerzője – elismerve Budapest csodálatos szépségét és azt, hogy Budapesten 
mindig szépen fogadták, ahol kellemesen töltötte az időt – mégis irtózva lépett a Ke-
leti pályaudvarra, mert személyes kedvező tapasztalataiba zsörtölődve, acsarkodva 
keveredett az ősök magyarellenessége. A másik meglepő eleme ennek a leírásnak 
az, ahogy az országházat bemutatja. „A budai várból letekintve a pesti oldal leg-
szembeötlőbb épülete a parlament, amelyet építői, mintha csak tudták volna, hogy 
kizárólag díszítő célokat fog szolgálni.” Nem kevés iróniát fedezhetünk fel a követ-
kező sorokat olvasva: „Gyönyörű, ahogy a magyarok a maguk nem európaiságát 
az ezertagú nemzeti cigányzenekarral támasztják alá, s amikor eljönnek hozzánk, 
Belgrádba, úgy tűnik, minden cigány nemesi származású.” 

Legalább ilyen érdekes, ám minden negatív felhang nélküli az a kommentár, 
ahogy a Hősök terét mutatja be az egyik útleírás: azt feltételezi ugyanis, hogy amo-
lyan siratófalként funkcionál a magyarok számára, ahol föllelkesítik lelküket, s ahol 
az ő magyar szívük dobog...

Vannak további érdekes szempontok is, amelyek szokatlannak hatnak a magyar 
olvasónak. Az egyik, 80-as évek derekán született útleírás legmeglepőbb része pél-
dául az, hogy a szerzőnek Magyarország földjére lépve olyan érzése támad, hogy 
tiszta, rendezett országba érkezett, ahol pontosan lehet tudni, ki miért felelős, kinek 
mi a dolga; ki tartja karban az utakat, tisztítja az udvarokat, a folyók medrét stb. 
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Annál is inkább érdekes ez az elem, mert ugyanez a motívum előbukkan a 20-as 
évek második felében az egyik jugoszláv lapban megjelent Magyarországország-le-
írásban is. 

Az útleírások már műfajukból adódóan is személyes hangvételűek, s ezeknek 
végkicsengése összességében igen pozitív ránk, magyarokra és Magyarországra nézve. 
Ami azért is jelentős, mert az útikönyvekkel ellentétben az útleírások szerzőire nem 
föltétlenül nehezedik rá a pozitív szólás kényszere, legalábbis ami a tájak, a városok 
és az épületek szépségét illeti, hiszen a cél nem kifejezetten a turista odacsábítása. 

A Hornyák Árpád előadásában is említett emblematikus épület, a parlament 
több előadásban is felbukkan – hol pozitív, hol pedig negatív tartalmakkal. Szilá-
gyi Imre tudományos főmunkatárs (Magyar Külügyi Intézet) „Giccses-e a magyar 
parlament? Magyarország szlovén szemmel” című előadásából megtudhattuk, hogy 
a szlovén sajtóban mindkettőre akad példa. A magyar országházról folyó polémia 
azonban korántsem jelenti azt, hogy hazánk a szlovén közvéleményt különösen fog-
lalkoztatná. A szlovénok valami fura módon mentesek is a Magyarországról való 
tudástól, s ugyanakkor mégiscsak tudnak is rólunk számos dolgot. Magyarországról 
szóló útikönyv az utóbbi 30 évben kétszer jelent meg szlovénul; mindkettő német 
szerző művének fordítása. Ezért megnézte az előadó, hogy mit is írtak rólunk a 
központi szlovén napilap turizmussal foglakozó oldalain, s egyéb források (így az 
internetes információk) is fontosak lettek. Mindenekelőtt a turisztikai ismereteket 
közlő internetes oldalak esetében merül fel a kérdés, hogy a különböző informáci-
ók közül melyek azok, amelyek valóban szlovén megállapításoknak tekinthetőek, s 
melyek azok, amelyeket tőlünk (információs anyagainkból) vettek át, s így esetleg 
az önmagunkról alkotott kép szlovén nyelvű változatával állunk szemben.

A viszonylag gazdag szlovénok hagyományosan lenézik a hozzájuk képest min-
denképpen szegény magyarokat. A nyolcvanas években a szlovén fi atalok például 
azon mulattak, hogy a magyarok Trabanttal száguldoznak a horvát tengerpartra. 
Mindezek ellenére a szlovénok régebben is, és az újabb időkben is szívesen jártak 
és járnak Magyarországra. Egyrészt éppen azért, mert szegénységünk – főleg régeb-
ben – azt jelentette, hogy Magyarországon jól lehet bevásárolni.

A másik réteg a magyarországi gyógyfürdőket látogatja, így az internetes hon-
lapok között megtalálható például Hévíz, mint az utazás egyik célpontja. Magyar-
ország, illetve annak egyes települései igen gyakran szerepelnek az újságokban 
sporteseményekkel összefüggésben; igaz, ilyenkor a látnivalókról alig esik szó. 
A turizmus legfőbb útvonala a Balaton – Budapest – Dunakanyar – Eger mentén 
fekszik, más települések szinte alig jönnek szóba. Budapestről általában rendkívül 
kedvezően írnak, de a parlament megítélésében érdekes az eltérés. Van, aki azt írta, 
hogy a magyar parlament ugyan a Westminster másolata, de gazdagon és ízlése-
sen rendezték be. Egy újságíró szerint viszont hihetetlenül giccses. Budapesten a 
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hagyományos látványosságokhoz tartozik még a Gellérthegy, a Várhegy, a Hősök 
tere, de egyesek fölfedezték a Szoborparkot, a fürdőket, a kínai piacot, sőt a Kere-
pesi temetőt is.

Azok, akik Budapesten túlra is eljutnak, gyakran megtekintik a hortobágyi, a 
pusztai látnivalókat, mindenekelőtt a lovasbemutatókat. Ezeket – akárcsak a magyar 
konyhát – többnyire dicsérik, igaz, az utóbbi esetében mindig megjegyzik, hogy a 
szlovénok számára túlságosan is csípős.

Sokcsevits Dénes egyetemi docens (PTE BTK Kroatisztikai-Szlavisztikai 
Tanszék) „Magyarokról horvát szemmel” című előadása pozitív kicsengésű, szinte 
hízelgő összképet fest a horvát közvélemény rólunk alkotott képéről, amely – mint 
pontosabban domináns kép (hiszen mindig találhatunk eltéréseket az egyéni véle-
ményalkotás szintjén) – az újkori nemzeti-nemzetállami törekvések kibontakozá-
sától kezdve többnyire negatív volt, bár korántsem mindig, minden periódusban. 
A második jugoszláv állam széthullása és Horvátország függetlenné válása során 
azonban a domináns kép gyökeres változásokon ment keresztül. A Magyarország 
által nyújtott diplomáciai, katonai (fegyverszállítási) segítség és a horvát menekül-
tek tömegeinek befogadása 1991-ben a horvát lakosság széles köreiben a korábbi, 
jórészt a közoktatás, a szépirodalom, a történettudomány (és csak kisebb részben 
az idősebb generációk személyes élményei) által terjesztett negatív sztereotípiák 
egyszerre határozottan pozitív magyarságképnek adták át helyüket. Ennek hatását 
az utóbbi több mint másfél évtizedben részben közvélemény kutatások eredményei, 
részben a magyar nyelv és kultúra iránt szemmel láthatóan növekvő érdeklődés bi-
zonyítják. A horvát történettudományban is jól megfi gyelhető a több mint 800 éves 
magyar–horvát államközösségi együttélés új, korábbi sztereotípiáktól szabadulni 
igyekvő, differenciált megítélése. Ugyanez jellemző a művelődéstörténeti munkák 
többségére is. Egyedül a történelemtankönyvekben nem beszélhetünk még igazán 
gyökeres változásokról, bár már ezen a téren is vannak biztató jelek.

Bocskor Medvecz Andrea (Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola) „Szemelvények a kárpátaljai ukrán honismereti és helytörténeti művek 
magyarságképéből” című előadásából egy (jelen formájában) fi atal állam identitás-
teremtő útkeresésébe pillanthattunk bele, s megtudhattuk, hogyan fér meg ebben a 
helyi magyar kisebbség a maga történelmével. 

A nemzeti (ön)kép megteremtésén munkálkodó, immár 17 éve fennálló ukrán 
állam számára – sok egyéb mellett – a nemzetkép-alakító folyamat elengedhetetlen 
részévé vált a nemzeti történelmi narratíva megteremtése. A mai Ukrajna kötelékébe 
tartozó területek különböző időkben más-más államok fennhatósága alatt fejlődtek, 
így a történelmi, kulturális és vallási különbségeken kívül több nyelvi, közigazgatási 
és politikai rendszer is rányomta bélyegét ezekre az ukrán lakta területekre, elmé-
lyítve a térségek lakosainak nemzeti és kulturális különbözőségét. 
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Az ukrán–magyar kapcsolatok kapcsolódási és egyben ütközőterületének a mai 
Kárpátalja tekinthető. Az 1944-ben az USZSZK-hoz csatolt terület – az első világ-
háború után mesterségesen életre hívott közigazgatási egység az egykori Ung, Bereg, 
Ugocsa és Máramaros vármegyék területeinek egy részéből lett létrehozva, melyek 
a magyar államalapítás kezdetétől a Magyar Királyság szerves részét alkották. Etni-
kai összetétele mindmáig igen színes. A honfoglaló magyarság Kárpát-medencébe 
érkezésekor már szláv lakosság élt itt. Arról viszont, hogy a szlávok melyik ágához 
tartozott az itt élő népesség, már megoszlanak a vélemények a tudományos, főként 
ukrán nyelvű irodalomban, mivel a „Ki volt itt hamarabb? Kinek van több joga a 
területet birtokolni?” kérdésekben e tényezőnek kulcsszerepet szánnak. Az ukrán 
történetírás az utóbbi tíz évben jelentős szemléletváltozáson ment keresztül. 

A jelenlegi ukrán történettudomány az eltelt 17 év távlatából már erős kritika 
alá veti a szovjet historiográfi át, ám a múlt, az „őshonos területek” történetének 
megírásakor ők is szívesen válogatnak a szovjet érában kidolgozott, birodalmi 
ideológiától nem mentes irodalomból. Jó példa erre a mai Kárpátalja történetének 
feldolgozása, mely témában a kárpátaljai ukrán történészek alapvető koncepciója a 
fehér horvát – ukrán kontinuitás-elmélet. Ennek alapján „bizonyítják”, hogy ezen a 
területen az ukránok alkotják az őshonos lakosságot, nem pedig a magyarok, akik 
Álmos vezetésével „átkeltek a Kárpátokon, elfoglalták a Felső-Tisza vidékét, majd 
elvonultak délre, a középső-dunántúli területekre”, s csak a 11–12. században hó-
dították meg végleg „Kárpátalját” (Zakarpatja), bár a terület szláv jellege ezután is 
megmaradt. A fenti nézettel majdnem egybecseng számos kijevi kutató véleménye is, 
akik úgy tudják, „a 9. század végén lezajlott magyar honfoglalás idején Kárpátalján 
már jelentős szláv lakosság élt,” „a hódító magyar földesurak” pedig fokozatosan 
„megtörve a helyi szlávok erős ellenállását, foglalták el a Kárpátok keleti lejtőit. 
Ruszka Krajna (Kárpátalja akkori neve a szerzők szerint) teljes meghódítása pedig 
köztudottan a 14. század első felében fejeződött be.”2 

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a független Ukrajna keretei között 
Kárpátalján megjelent ukrán honismereti művek áttekintése során sok tanulságot 
vonhatunk le a magyarságképre vonatkozóan is.

A konferencia tematikájában érdekes színfolt volt Pilkhoffer Mónika egyetemi 
adjunktus (PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék) „A világkiállítások magyar 
pavilonjai” című előadása, mely – eltérően a többitől – nem a külföldön kialakult 
magyarságkép egy szeletét mutatta be, hanem a magyarság által önmagáról közvetí-
tett vagy közvetíteni kívánt képet vizsgálta a világkiállításokon való megjelenésünk, 
s elsősorban a kiállításokon felállított pavilonok építészeti mondanivalója által. 

2 Etnicsnij dovidnik. Etnicsni mensini v Ukrajinyi. Red. Kol. Pid ker.: VlagyimirJevtuh. Kijiv, 1996. 136.
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1945 után kevés általános világkiállítást rendeztek (Brüsszel: 1958, Montreal: 
1967, Osaka: 1970, Sevilla: 1992, Hannover: 2000), ráadásul Magyarország azok 
egy részén kiállítóként meg sem jelent. Bár építészeti szempontból az ún. „B” ka-
tegóriás tárlatok, a szak-világkiállítások a modulrendszer miatt nem különösebben 
érdekesek, a brüsszeli, a sevillai és a hannoveri univerzális kiállítások mellett a ma-
gyarországi helyszín miatt az 1971-es Budapesti Vadászati Világkiállítás és a végül 
elmaradt 1996-os Budapest Expo épületeit is elemzés tárgyává tette az előadó.

A magyar pavilonok helyszínét megvizsgálva nem lehet okunk a panaszra. A leg-
kevésbé szerencsés helyszínnek előkelő fekvése ellenére a brüsszeli tűnik, mivel a telek 
két oldalát szegélyező utak mentén a Szovjetunió és az USA építette fel monumentális 
pavilonjait. Sevillában Magyarország szomszédai Ausztria és a Vatikán lettek. Ez az 
elhelyezkedés a világkiállítás témájánál („A felfedezések kora”) sokkal nagyobb hatást 
gyakorolt a tervezőre, és az egész magyar pavilon szimbolikáját és ebből adódóan a 
megjelenését is meghatározta. A legjobb helyszínt Hannoverben sikerült kilobbizni: 
épületünk az Európa sugárúton, Dánia, Belgium, Spanyolország, Görögország és Por-
tugália pavilonjai között állt, mely egy megelőlegezett EU-tagságot is vizualizált.

Az architektúrákról megállapítható, hogy mindhárom általános világkiállítás 
esetében a magyar pavilon nagy sikert aratott. A brüsszeli magyar pavilon semmi-
lyen magyarságszimbólumot, magyaros építészeti motívumot nem képviselt, az adott 
politikai rendszerben nem is jeleníthetett meg. Ugyanakkor sikerült a szocreáltól is 
elszakadnia. Sikerét a tervező, Gádoros Lajos szerint a modern, funkcionalista for-
máinak és emberléptékű kialakításának köszönhette. A nemzetközi építészeti trendbe 
illeszkedő architektúra egyben azt a politikamentességet is biztosította a magyar 
pavilon számára, mely a magyar helyzet konszolidációjáról és a Kádár-rendszer 
szilárdságáról igyekezett a nyugati közvéleményt meggyőzni.

A Sevillai Expó magyar pavilonja (Makovecz Imre tervezésében) – abból 
adódóan is, hogy már egy független Magyarországot reprezentált – sokkal több 
magyarság-szimbólumot hordozott. „A tornyok egy része nyugatra, másik része 
keletre néz, szimbolizálva Nyugathoz való tartozásunkat, míg a keleti oldal csupasz, 
erődszerű arculata keleti származásunkra emlékeztet.”3 A kiállítás témájához a pavi-
lon csak a történelmi időszak megidézésével kapcsolódik. Amerika fölfedezésének 
idején Magyarország a török elleni küzdelmével mint a kereszténység és a nyugat 
védőbástyája jelenik meg.

Amíg Sevillában az épület hordozta a magyarságról sugározni szándékozott 
összes üzenetet, addig Hannoverben épp fordított volt a helyzet. A millenniumi ha-
jónak, ég felé nyitott tenyérnek, kinyíló rügynek vagy éppen kincseket rejtő kagy-

3 Diószegi György – Gáti József: A látnivaló temérdek. Magyarország szerepe a világkiállítások történeté-
ben. B+V Kiadó, Budapest, 1992. 116.
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lónak is értelmezett épület – a bejáratnál elhelyezett, Veres Kálmán által mintázott 
„Táltos ló” bronzszobrán kívül – nem hordozott direkt magyaros motívumokat; ezt 
a szerepet a pavilonban bemutatott országfi lmnek és a kiállításoknak hagyta meg a 
tervező, Vadász György.

A két magyarországi szakkiállítás közül az 1971-es Budapesti Vadászati Világ-
kiállítás építészeti szempontból érdektelen. Teljesen más volt a helyzet az 1996-os, 
meg nem valósult Budapesti Expóval kapcsolatban. Turányi Gábor magyar pavilon-
tervén a tornyok és a boglyakupola nemcsak építészeti archetípusokat jelenített meg 
– elemi formákként szakrális és rituális utalásokkal, az egy közösséghez tartozás 
élményével –, de a kupola stílusa mindemellett sajátosan magyar jelleget adott a 
pavilonnak. A boglyakupola századfordulós megjelenése ahhoz a törekvéshez tar-
tozik, mely az építészetben is igyekezett a magyar stílust megtalálni, egy nemzeti 
építészetet megteremteni.

Általánosságban megállapítható, hogy Magyarország az 1945 utáni világkiállí-
tásokon – a korábbi hagyományoknak megfelelően – mindig jól szerepelt. A sikerhez 
nagyban hozzájárultak a magyar kiállítási épületek, melyek minden esetben képe-
sek voltak a magyar építőművészek ötletgazdagságát és tehetségét fi gyelemfölkeltő 
módon kifejezni. Az épületek sikerét az is jelzi, hogy a kiállításokat követően új 
funkcióval vagy új helyszínen, de ma is állnak és működnek.

A második világháború utáni expók magyar pavilonjai közül a brüsszeli és a 
hannoveri az egyetemes, modern építészet jól sikerült alkotásai. Ezek az épületek 
csak keretéül szolgálnak a magyar történelmi múltat, képzőművészeti alkotásokat, 
technikai újdonságokat és a pavilonok éttermeiben a magyar gasztronómiát bemu-
tató – a véleményeket néha megosztó – kiállításoknak, melyeket a magyar napokon 
klasszikus zenei, néptánc- és lovasbemutatók kísérnek. A sevillai és a meg nem va-
lósult budapesti csarnokok sokkal inkább a magyarság üzenetét hordozzák építészeti 
formáikban is. Ezeknek az architektúráknak a formakincse a 19. századi nemzeti 
építészet megteremtésében, Lechner Ödön és követőinek művészetében gyökerezik, 
mely a szocializmus bukását követően újult erővel tört fel a hazai építészetben is.

Kovács Attila (Ljubljana, Inštitut za Narondnosna Vprašanja) „A magyarországi 
(Zala megyei) szlovénok a századfordulón egy magyar néprajztudós szemével” című 
előadása az eddigiekhez viszonyítva szintén új tartalmakkal bír, ez ugyanis nem 
egy idegen nemzet magyarságképét, hanem éppen megfordítva: egy magyarországi 
nemzetiség megítélését vizsgálta. Kovács Attila két magyar néprajztudós, nevezete-
sen Gönczi Ferencz és Bellosics Bálint munkái alapján mutatta be a magyarországi 
szlovénokat a 19–20. század fordulóján. Mindkét tudós Zala megyei származású volt, 
és életük során hosszabb-rövidebb ideig a magyarországi szlovénok között éltek, 
Bellosics emellett anyai ágról szlovén származású is volt. Így szerzett tapasztalatai-
kat a magyarországi szlovénokkal kapcsolatosan több helyen is publikálták. 
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Gönczi Ferencz „A Zala megyei vendek” című munkáját kétszer jelentette meg. 
Első alkalommal 1887-ben a Muraköz című lap közölte folytatásban, majd 27 év-
vel később, 1914-ben, röviddel az első világháború kitörése előtt egy kicsit bővített 
változatban újra megjelentette, most már önálló kis kötetben. 

Bellosics Bálint több cikket is publikált a magyarországi szlovénokról. Ezek 
közül az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben című munka IV. kötetében 
megjelent tanulmánya („A Zala és Vas megyei vendek”) került bemutatásra. 

Elemzett írásaikban a két néprajztudós a Vas és Zala megyékben élő szlovénok 
családi és társadalmi szokásait, foglalkozását, viseletét, táplálkozását stb. mutatta 
be. Az előadás elsősorban azokat a fejezeteket dolgozta fel, amelyek a magyaror-
szági szlovénok (vendek) jellemét, testalkatát, foglalkozását (ezen belül az idény-
munkásságot, illetve a summásságot), a kisipart, a kereskedelmet és a műveltségi 
állapotokat érintik. 

Kovács Attila előadásához hasonlóan Bárdi Nándor (MTA Etnikai-nemzeti 
Kisebbségkutató Intézet) is a magyarok által egy idegen nemzetről, pontosabban 
államról kialakított képet vizsgálta „Románia története a 20. századi magyar tör-
ténetírásban” című előadásában. Az előadó a magyar történetírás részének tekinti 
a romániai magyar történetírást is, de az 1918 előtti, Erdélyre vonatkozó kutatáso-
kat – kivéve a román nemzetiségtörténetet – Magyarország történetének részeként 
kezeli. Ez utóbbi kitétel a megközelítés kulcskérdése is egyben, hiszen az 1980-as 
évekig alapvetően az erdélyi román nemzeti mozgalom történetét középpontba ál-
lítva vizsgálta a magyar történetírás a románok történetét. Az előadás első része egy 
periodizációs tipológiát mutatott be (a kutatói generációkat elkülönítve), a második 
rész három kulcs-tematizációt, a harmadik öt tematikai keret változását vizsgálta, 
majd végezetül a téma politikai és társadalmi kontextusát vetette fel. A következők-
ben csak az első rész ismertetését adjuk.

A téma kutatástörténetében négy korszakot különíthetünk el: a századelőt (Hun-
falvy Pál, Réthy László, Jancsó Benedek, Moldován Gergely), amikor lényegében 
az erdélyi románok folyamatos jelenléte, avagy a dákoromán elmélet cáfolata a 
kulcskérdés. Ez történetjogi vita, és egyben a szerzők a magyar történelem részeként 
vizsgálják a román munkák fölvetette kérdéseket. 

A második korszak a harmincas-negyvenes évek új, már kisebbségiként indult 
kutatói nemzedéke, amely a Trianonhoz vezető út őszinte feltárására törekszik, ki-
tűnő nyelvészetei és történeti képzést szerzett, és a kor tudományos színvonalán 
vizsgálja a kérdést: a román nyelv eredetproblémáját (Tamás Lajos), az erdélyi 
földrajzi neveket (Kniezsa István), a külső irodalmi hatásokat (Gáldi László). A 
történészek egyrészt a román fejlődésre gyakorolt magyar hatásokat mutatták be 
(Elekes Lajos, Tóth András), másrészt a regáti és erdélyi románság 19. századi 
nemzetesítő politikai kölcsönhatásait (Polónyi Nóra, Bíró Sándor), harmadrészt a 
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középkori erdélyi román térnyerést (Mályusz Elemér, Szabó István, Jakó Zsigmond, 
Szabó T. Attila). Az 1944-ig elkészült alapvető összefoglalókban (Románia törté-
nete, 1941; Románok és magyarok, 1943–1944; Makkai László: Erdély története) 
egyaránt a magyar minta meghatározó szerepét hangsúlyozták a román fejlődésben. 
A következő néhány évben az ehhez a nemzedékhez tartozó két meghatározó kutató 
azonban – túllépve ezen – Erdély történetét mint a közös múltat jeleníti meg, ahol 
a két nemzetépítés állandó interaktív viszonyban volt egymással (I. Tóth Zoltán: Az 
erdélyi román nacionalizmus első évszázada, 1946; Makkai László: Magyar–román 
közös múlt, 1948). 

A harmadik, az ötvenes évek végétől kezdődő korszakban az ún. „haladó ha-
gyományok” – a parasztfelkelések, majd a munkásmozgalom – kutatása került a 
fókuszba (Csatári Dániel), de az 1986-os Erdély története (I–III.) már megint a közös 
erdélyi múltból indul ki, amelyben a politikai érdekellentétek mellett a társadalom-
történeti megközelítés nyomult előtérbe. Ugyanekkor a nyolcvanas évek regionális 
összehasonlító munkáiban Románia az orosz és a balkáni típusú fejlődések konglo-
merátumaként jelent meg (Arató Endre, Berend T. Iván, Ránki György, Niederhauser 
Emil). Egy teljesen más iskolát képviseltek azok az 1944 utáni Romániáról készült 
elemzések, amelyek mint egy megmerevedett tervgazdasági modellt (Réti Tamás, 
Hunya Gábor) vagy mint sajátos hidegháborús különutat (Fülöp Mihály) értelmez-
ték a korabeli román fejlődést. 

Az 1989 utáni, negyedik nagy korszakban szintén három kutatói csoport kü-
löníthető el. A „közös múlt” hagyományát Erdély összefüggéséből kilépve Mis-
kolczy Ambrus, Szász Zoltán és Borsi-Kálmán Béla gondolták tovább. Ebben a 
legfontosabb a plurális román szellemi, kulturális, regionális hagyományok feltárása 
és szembesítése, valamint a romániai historiográfi ai-demitizálási vitákra adott tár-
sadalomtörténeti elemzések. Egy másik kutatói irányultságnak, amely továbbra is 
közvetlenül a „magyar igazságok” képviseletét tartja fontosnak, meghatározó kép-
viselője Raffay Ernő és Lipcsey Ildikó. Mindezektől elkülönül az a kisebbségtörté-
nettel foglalkozó kutatói kör, amely a problémák szaktörténeti kontextualizálásán 
(Vincze Gábor, Bárdi Nándor) túl mind a kapcsolattörténetben, mind az 1944 utáni 
kisebbségtörténetben egyre inkább, egyaránt részese lehet mindkét történetírásnak 
(Stefano Bottoni, László Márton, Novák Zoltán, Nagy Mihály Zoltán, Olti Ágoston); 
az utóbbi fél évszázad félhivatalos román történeti kiértékelésében, az ún. Tişma-
neanu-jelentésben ugyanis az előbb felsoroltak írták meg a kisebbségi magyarságra 
vonatkozó részt.

A konferenciá(ko)n elhangzott színvonalas és érdekes előadások, a szakmai 
fórum hozadéka az a megtermékenyítő hatás, amely minden bizonnyal érződni fog 
az egyes előadók további kutatásain, valamint az MTA–PTE Magyarország, Európa 
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és Ibero-Amerika Kutatócsoport távlati munkáján is. Az előadások utáni vitákon, 
beszélgetéseken rengeteg új ötlet merült fel a kutatások további menetére vonatko-
zóan. Különösen fontos és szerencsés, hogy a konferencia nyújtotta nyilvánosság 
elérte valódi célját: a szakmai érdeklődés fölkeltését és a kommunikáció megindítá-
sát. Azáltal, hogy a hasonló témában kutató kollégák megtisztelték jelenlétükkel és 
hozzászólásaikkal a rendezvényt, új lehetőségek nyíltak meg a Kutatócsoport előtt. 
Fancsaly Éva és Szűcs Tibor (a PTE BTK Finnugor és Magyar Nyelvtörténeti Sze-
minárium, illetve a Hungarológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Szeminárium mun-
katársai) különösen értékes észrevételekkel és tanácsokkal szolgáltak a kutatások 
további menetét illetően. Fölmerült, hogy érdemes lenne (sőt talán megkerülhetetlen) 
a magyar turisztikai intézmények által közvetített Magyarország-, illetve magyar-
ságképet alaposabban is megvizsgálni, s ezzel összevetni a konferencián bemutatott 
országok, népek útikönyveit, utazási információs anyagait. Valószínű, hogy nagyon 
sok esetben a magyar (ön)kép visszatükröződésével fogunk találkozni. Szintén ér-
dekesnek ígérkezik az a fölvetés, miszerint Magyarországra áttelepült, már régebb 
óta itt élő, a magyar társadalomba valamelyest beilleszkedett külföldiekkel készí-
tett interjúk segítségével egészítsük ki a külföldiek magyarságképének vizsgálatát. 
Rendkívül ígéretes és reményteli a konferencián fölmerült kezdeményezés, mely 
szerint a PTE Nyelvtudományi Tanszékén folyó, a konferencia témájához hasonló 
tematikájú kutatásokat érdemes lenne összehangolni az MTA–PTE Kutatócsoport 
munkájával. Bízunk benne, hogy lesz folytatása! 

DÉVÉNYI ANNA

Dévényi, Anna
Twin conference on the image of Hungarians

The paper presents the double conference held in November 2008 at the University of Pécs, on the 
image of Hungarians. One conference was entitled The image of Hungarians in 20th century tourist 
guides, and it focused on tourist guides issued in different Central and Eastern European countries in 
the previous century. The other conference, bearing the title The way others see us. Neighbors about 
each other – differences and similarities between cultures and histories on the border of the European 
Union, was dedicated to the examination of the picture that the new EU member states in the vicinity 
of Hungary have about Hungarians – and vice versa. The common prejudices and stereotypes were 
eliminated and a profound and fair-minded picture was formed as a result of the fact that all partici-
pants (from Hungary and abroad) used similar methods and sources in their papers. A great benefi t of 
the conference is that, due to diversity of the disciplines represented (history, linguistics, ethnography, 
Hungarian studies, journalism) a number of innovative ideas were outlined regarding possible direc-
tions of future research on the topic.
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