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Fülei-Szántó Endre 

A Magyarország-imázs váltakozása Romániában 

Elöljáróban leszögezem, hogy dolgozatom a jelen re-
formszellemének kategóriáit alkalmazza, tudomásul véve, 
hogy a második évezred vége p o s z t r a c i o n a l i s -
t a é s ú j h e l l e n i s z t i k u s korszak, amely 
nem nélkülözi az orwelli irracionalitás egyre döntőbb térhó-
dítását sem. Az író és a beszélő egy agyonmanipulált, rész-
ben meggyalázott nyelvet kénytelen használni, amely mint 
jelrendszer megtelt üres fogalmak, paradoxonok lexikalizált 
tételeivel. Akármilyen szóbeli vagy írásbeli megnyilatkozást 
csak ennek tudatában lehet sikeresen (?) felépíteni. 

Az image francia vagy angol kiejtésű változata visz-
szautal a latin imaqo szóra. A kép sokjelentésű lexémává vált. 
Elég csak a wittgensteini értelmezésre gondolnunk. A kép szép 
alakulása a képmás, ám még ez sem jelenti pontosan azt, amit 
az imázs napjainkban jelöl. Ha szóbokorban helyezzük el, szó-
társai az ideál, a lenyomat, az embléma és a modell. Az ideál 
nem feltétlenül az eszményi változatot jelöli, inkább a műkö-
dő tudat eleve idealizálásra hajlamos alkotó technikáját. 
K. Magnheim szerint még az egyén is múltját idealizálja, még 
pontosabban "ideologizálja", jövőjének tervezése pedig ment-
hetetlenül összevegyül utópista elemekkel. így az imázs is 
osztozik a pia tói idealitásban és a - mondjuk - paudelaire-i 
romlásvirágok természetében. 
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A lenyomat az agyban az engram. Tartalma lehet érzet, 
észlelet, fantáziakép, emlékkép stb. Az embléma valamilyen 
folyamat vagy'egyéb valóságtöredék sűrített és megmaradó a-
nyagi foglalata. A modell viszont a valóság szimulálásának 
olyan egyszerűsített mása, amely a rejtett relációkat dombo-
rítja ki. Amennyiben a modell emlékeztet a modellált valóság-
részletre, ikonnak hívják. 

Ezek után megadjuk az imázs egyik lehetséges definíci-
óját: "Az imázs közvetlen vagy közvetett tapasztalat: észle-
let-, érzés-, képzetrendszer időleges szociálpszichológiai ér 
vényű ob j ele tiváció j a , amely további változásokon eshet át." 

Rövidíthetjük a fenti meghatározást a következő képlet 
té: ___ 

imázs = ^tartalom) + t r a n s z f o r m á c i ó s történések 

Azt jelenti ez a képlet, hogy valamilyen más tárgyról 
alkotott kép magjában mindig rejlik valamilyen múltbeli ta-
pasztalat, valakinek vagy valakiknek érzéses élménye, amely 
az emberi tudat előítéletessége miatt érzelmi-értelmi diffú-
zión esik át, aránytalanul elhatalmasodik valamelyik eleme, 
és az egyéni tudat "rendszerőrző", koherenciára törekvő a-
dottságai szerint valamilyen szemszögből logikus figurává, 
véleménytömbbé, magatartást szabályozó elvcsoporttá áll össze 

A képletben szereplő engram tartalma mindenféle lehet: 
táj: - táj+emberek (=régió); - arc (arckép); - "belső 

arc"; - történelmi periódus (=görögségkép); - jövőképp - pl. 
Európa-imázs; - országimázs; - PR (public relations); - a 
vállalatkép, amelyet az ügynök szívében hord és átadni óhajt; 
- énkép; - testvázlat (= a kisgyermek fizikális önszemléle-
te); - társkép, amely alcsoportokra oszlik: barátimago, el-
lenségkép, szomszédkép stb.; - nyelvimázs stb. 

Valamennyi osztozik a szemiológiai értelemben vett OEL 
kategória fogalmi szférájában, sőt még a jeltípusok szerint 
sztályozható is. Lehet egyszerű vagy komplex, idealizált 
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vagy torzult - ezt láttuk - szívós és továbbélő, vagy inga-
tag, könnyen változó. Az összes felsorolt imázsváltozattal kü-
lön szakirodalom foglalkozik vagy legalábbis foglalkozhatna. 
Hiszen ezeken alapszik a propaganda, a befolyásolás, a hatás-
vizsgálat, az agymosás, a manipuláció, de ugyanígy a javítás, 
a korrekció, a gyógyítás folyamata is. 

Vizsgálatánál - ahogy fentebb tettük - mindig megkü-
lönböztetjük az engram vagy az engramrendszer tartalmát és a-
zokat a "torzító szabályokat", amelyek nagy messzeségből ha-
sonlatosak a grammatikai transzformációkhoz. 

Ragadjunk ki ezekből mindössze kettőt! 
A Festinger-féle disszonancia elv a szociálpszicholó-

gia egyik bázistörvénye és azt mondja ki, hogy valahányszor a 
verbális interakció során A beszélő B részéről ellenkezést, 
elvetést, elutasítást észlel, olyan űr áll be saját kognitív 
stratégiájában (tapasztalatai és hiedelmei rendszerében), 
hogy azt azonnal eltűntetni igyekszik. A koherenciára törek-
szik tehát az interlokutor. Világos, hogy megfelelő kultúra, 
vitatkozási tapasztalat, etikai egység esetén ezen könnyen 
túlteszi magát. Az alapreflexió mégis a legtöbbször ez. A min-
dennapiságban elmerült kommunikátor állandó visszatérő élménye 
az, hogy bárkivel tárgyal, annak mondanivalóját igaznak érzi. 

A másik alaptörvény a Goffmann-féle énhomlokzat elve. 
Interakciók során bárki ösztönösen önmagának csak pozitív ér-
téket tulajdonít. Ha a szillogizmus valamelyik tételében va-
lamelyik fogalom az "én", akkor annak nem lehet negatív töl-
tete. Ismét hangsúlyozandó, hogy speciális határhelyzetekben^ 
nagy erkölcsi kultúra esetében, vagy akár egy vergődő vallá-
sosság szellemében élő személy vonatkozásában ez időről-idő-
re felborulhat. így születik meg a III. Richárd-i antihős 
mondata: "Gazember lettem". A különböző kultúrákba évezredek 
során impregnált bűntudat ugyancsak változtathat ezen. Hamr 

vas Béla és K o m i s Mihály felfogását érdemes ebből a szem-
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pontból megvizsgálni. Ez azonban nem mond ellent annak, hogy 
A esetében önmaga én-je eleve, intuitíve a +jó értékét kép-
viseli, illetőleg ezt tulajdonítja neki önnön gazdája. 

Van az előítéletességnek még egy sor Aaronson által 
szépen leírt formája. Ám ha valaki a F. Bacon felsorolta i-
dolumokra gondol, ott is találhat ilyesmit. Az egész modern 
szociálpszichológia újhullámista feltámasztása igen sok régi 
elszórt tudástömböt alkot, sok esetben pedig a spanyolviaszk 
felfedezését végzi el. (Lásd pl. Kempis Tamás magányszemlé-
letét és a modern szociológusokét!). Itt még a harsány el-
lentmondás sem írható pusztán a fejlődés számlájára. 

A látszólag elvont tételek eleve hatnak és működnek 
egy-egy imázs kialakulásában. Nyomón lehetne követni - ez az 
empirikus szociológia feladata lehetne - egy-egy hír vagy 
rémhír terjedését, billenő tovajutását személyről személyre. 
A "téves információ" nem mindig abszolút hamis. Gyakran csak 
"jellemző", mintegy a "si non e vero e ben trovato" szelle-
mében. A természetes nyelv számtalan "üres frázisa" tölti ki 
az imázs nyelvi kiépülését. Pl. "a kivétel erősíti a sza-
bályt", "persze, ők se mind olyanok", "van ellenpélda, de 
nagyon kevés" stb. Ezek részben korrekciós jellegűek, rész-
ben hézagkitöltő monda tok. 

Az imázs ugyan a kommunikáció, mégpedig a társas 
szférákban lezajló kommunikáció szemiológiai jelpéldánya, de 
nem feltétlenül jelentkezik mindig nyelvi keretben. Arról 
nem is szóltunk, hogy az eddigi analízis pusztán a kognitív 
szférát érintette, már pedig az imázs bőven tartalmaz emocio-
nális, sőt cselekvésre sugalló elemeket is. 

Van még az imázsnak két fontos logikai vetülete: a 
lokális relativitás és a viszonyfunkció, Az előbbi azt mondja 
ki, hogy egy adott tárgynak, például Magyarországnak nemcsak 
periódusokként változik az imagója, hanem területenként is 
más, A hajdani Népszövetség egyik ülésén Titulescu, a román 
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résztvevő "ázsiai népség"-nek titulálta a magyarságot, ami-
re a japán küldött szót kért, és jegyzőkönyvbe kívánta rög-
zíteni, hogy "a Szövetség egyik tagállamát nagy dicséret 
érte". A nyelvi elemzések is bőven szolgáltatnak példát. A 
portugál "hűngaro" koronként jelentette az "ostoba" szót 
is, a perui spanyol nyelvhasználatban "Attila" gazembert je-
lent. Ismeretes a német "Zigaunervolk" terminusa, amely fő-
leg a hitleri időkben hangzott el itt-ott. 197o-ben még a 
spanyol történelemkönyvekben hazánkról néhány sor szerepelt 
csak, és abban az állt, hogy Magyarországot sárga faj lakja. 
A könyv szerzője - persze ez csak nominális értékemelésnek 
számított - Fernando Lazaro Carreter volt, a jelentős nyel-
vész. Régebben hozzájárult az imázs tartalmának alakításá-
hoz a romantika távolságszeretete is: a vademberek ártatlan-
sági mítosza, a németség India-képe, amelybe átalakított 
formában bele-bele folyt a kereszténységgel egyidős "János 
pap országa" mítosz is. Calderon gyönyörű drámájában, "Az 
élet álom"-ban a főhős lengyel király, Lope de Vega nem 

egy színdarabjában magyarokról is ír. Budai Deleanu a Tiga-
niadas című eposzféle művében az egyik főhőst így kereszte-
li el: "Becskereki Istók de la Uramhaza", és szimulált ma-
gyar szövegeket is helyez el művében. 

Sorolhatnánk a példákat a végtelenségig. A lénye-
gesnek mégis az látszik: a közvetlen vagy közvetett tapasz-
talati maghoz sok nem igazolt információ tapad, mindez ko-
herens rendszerré igyekszik összeállni, és a transzformá-
ciós szabályok részben idealizáló, részben torzító jellegű-
ek, legnagyobb részükben viszont hézagki töltő szerepet ját-
szanak. Döntő szabály az a11ribúció, a tulajdonitás, amely 
nyelvtani kategória is, 

A nemzetimázs vagy akár az országképmás szívósan él 
tovább, "bármi történjék is". Mindennapiság és áltudomány, 
sőt valóságos tudomány keveredik a megítélésben, a fenntar-
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tásban. Mégis vannak kitüntetett események, amelyek megvál-
toztatják az imázst, legalábbis bizonyos területek lakói, 
emberei számára. 

Az imázs kontextusa, közvetlen környezete az a sze-
mély vagy azok a személyek, akikben az imázs él, akik oly-
kor megfogalmazzák, hiszik, visszatartják, közlik vagy tit-
kolják, de tudattartalmaik szerves részeként tartják számon. 
A személyek elnyomása megváltoztatja az imázst is. Bármely 
manipuláció csak a már létező imago alakítási törvényeket 
"veszi kézbe". Megerősíti, legitimációval sarkítja azt, ami 
a csendben az előítéletes lélekmélyben úgyis hat és alakul. 
Ez a manipuláció három szabályköteget tartalmaz: 

a.) Információk visszatartása. (Retained informa-
tion). 

b.) Szelektált információk kibocsátása (Dis- and/or 
reorganization of information). 

c.) Téves információk közlése. 
Mindez egybekapcsolódik, és maguknak az információk-

nak is kialakul egy, az előítéletes egyszerű ember szívét-
leikét megnyugtató koherens rendszere. Lássunk néhány pél-
dát ! 

ad a.) A magyar művelődéspolitika évtizedekig nem 
szólt a külföldi magyar szépirodalomról. Márai Sándor nevét 
a fiatalok nem ismerték. Ismerik Kosztolányi "Halotti be-
széd" című versét, ám nem tudják, hogy az emigrációban élő 
magyar sztoikus polgári írónagyság ugyanilyen címen írt egy 
"jelenségverset". (Nem nagy mű, de kiugró irodalmi jelenség). 

A román művelődéspolitika "visszatartja", "betiltja" 
Kós Károly műveit. Megakad a romániai románra történő fordí-
tásuk folyamata. 

ad b.) Erdei Ferenc magyar történelemről írott köny-
vében egyetlen mondatban esik szó a romániai kétmilliós ma-
gyar nemzetiségről. íróik, művészeik nem szerepelnek a könyv-
ben. Amint a szekunder irodalom jelzi: ez politikai tapin-
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tatból történt. 
Bethlen Gábor fejedelemségéről a román történettu-

domány így ír: Gábor fejedelem. Az akkori idők moldvai és 
havaselvei történelmi képei közé bele-belevillant egy-egy 
"Gábor fejedelem" működését súroló képet. 

ad c.) Babits íria fogarasi tanári éveiről, hogy 
osztályában az egyik gyermekről a többi azt mondta: a nagy-
apja még medve volt. 

Lacránjan regényében az erdő főhősei Ion őzike és 
Árpád vaddisznó. Árpád vörössávosan is a régi őzfaló termé-
szetét őrzi meg. 

Nos, a megtévesztő információk igen bevált nyelvi 
köntöse a félig elhallgató utalás, a közlés nyomán kelt asz-
szociációk előzetes irányítása. 

Zömével idézhetnénk az a.)-ba, b.)-be vagy c.)-be 
sorolható megtévesztő információkat. Osztályozás nélkül lás-
sunk néhányat! 

1.) "Most a Lorelei verset és dalt hallják, kedves 
hallgatóim egy ismeretlen német költőtől." (A 
3. birodalom 1942-es rádióadása.) Magyarázat: 
Heine zsidó volt, de ebben a költeményben mégis 
a német faji szellem győzött alkotásában. A 
nagytömegnek nem kell Heine nevét tudnia. 

2.) "Nincs magyar filozófia". Vajon nagy filozófia 
nincs-e, értékes bölcselet nincs-e, vagy marxis 
ta bölcselet nincs-e? Szép magyar nyelven írt 
filozófia igenis van. (Előítélet: nyelvünk szer 
kezete erre nem alkalmas.) Nos, Kornis Gyula, 
Böhm Károly, Tavaszy Sándor stb. kiváló műveket 
alkot tak.) 

3.) Gróf Bethlen István mondása: "Most féltem a ma-
gyar népet, mert jól megy a dolga. Ha bajban 
van, nem kell félteni, akkor mindig összefognak 
(Magyarázat: a "most" saját miniszterelnöksége. 
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Nem szükséges a további felsorolás. 
Egy nemzetnek önmagáról is van imago-ja. Nevezhetjük 

ezt REFLEKTIV IMÁZS-nak. Ez nem feltétlenül esik egybe mások 
róla táplált képével. 

A reflektív imázs lehet pozitív vagy negatív. Kitűnő 
példa a l5o éves török hódoltság. Imázsa még ma is megoszlik 
történészeink között a pozitív és a negatív pólusok közt, il-
letőleg annak valamilyen keverékét szolgáltatja. Polinszky 
Károly művelődési miniszter fogadta az akkori török kultusz-
minisztert, aki elsírta magát a meghatottságtól, amikor a bu-
dai várban elolvasta az utolsó török várvédő domborműve alá 
írt, lovagiasságunkról árulkodó sorokat. Nincs a Balkánon e-
gyetlen ország sem, ahol bármilyen pozitív vonást ismernének 
el a hódoltság korából. Hazánk lovagias szellemű vagy talán 
egy utólagos manipulációról van szó, mivel Széchenyi Ödön, 
Bem József, Rákóczi, Kossuth - ott találtak jó vagy rossz ha-
zát? 

A román nemzettudat feltétlen tartozéka a fanarióta 
korszak negatív értékelése. Eminescu arról is írt, hogy román 
és magyar miért nem fog össze a környező szláv tengerben, de 
ilyen sorokat is olvashatunk tőle: "Aki az idegent szereti, 
kutyák tépjék szét a szívét". 

Vajon az osztrák-magyar monarchia a "népek börtöne" 
volt-e, vagy Jókai terminológiájával "kis-Európa"? 

Mindez szükségessé teszi az imázs egy másik fajtájá-
nak megkülönböztetését. A VISZONYÍTOTT IMÁZS fogalma elkerül-
hetetlen, ha például a Duna-menti és a balkáni államokat és 
azok egymáshoz fűződő relációit vesszük fontolóra. 

A romániai Magyarország-kép és a magyarországi Romá-
nia-kép csak akkor teljes, ha belefoglaltatik ezeknek az or-
szágoknak az oszmán birodalomhoz fűződő múltbeli kapcsolatai. 
A Romániaképben tehát ott kell lennie a teljes törökellenes-
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ségnek - mégha ez nem is igazságos - a Magyarország-képből pe-
dig nem hiányozhat az immár több mint háromszázéves ingadozó 
vita: melyik ártott többet? Ez akkor is így él az emberekben, 
ha a kérdés tudósok számára tudománytalannak látszik. 

Nem elemeztük minuciózusán az országimázsnak azt a 
részét, amely a vallásra vonatkozik. Vallás és politika szo-
rosan egybefonódnak, nemcsak a múltban, a jelenben is. A Ma-
gyarország-képből ma sem hiányozhat a "dunántúli katolikus ma-
gyar" imagója, sem pedig a kálvinista Róma (Debrecen) magyar-
ja. ( = Esetleg " tirpák"-ja. ) A Románia-képből bizonyosan hiányoz-
nak az öreg Rákóczi kálvinista románjai, a kálvinista román 
biblia, Micu-Klein és Petru Maior unitus-ideáljai, sőt a ma 
is erőteljesen élő pravoszláv érzelmi mentalitás, amely min-
den nyugati keresztény alázat-attitűdön messze túltesz. A nem 
hívőnek a vallás mitológia, a hívőnek lelki valóság. Ám a pra 
voszláv "elvek" ma is élnek. A nyugati egyház nem állt ellent 
a sátán harmadik csábításának, a világi hatalom felkínálásá-
nak - így a pravoszláv. Lém, pápaság és császárság harca stb. 
A végtelen érzelmi alávetettség, a pópában a nemzetté válás 
pionirját is értékelő egyszerű román attitűdje a mai román 
ateistában is élénken él. Él még az a legenda is, hogy Szent 
Pál, a románok apostola Kievben keresztelt, és hogy Bizánc 
székesegyházát eleste előtti napon sárgán kilobbanó láng, az 
őt elhagyó Szentlélek pecsételte meg. 

Ebből sok minden következik. Ion Barbu, a román mate-
matikus költő a román kultúrát "távoli hellén sóhaj"-nal< érzi 
és ez nem egészen a dák-román elmélet. Azt viszont Bonfini 
hirdette először, és magyar főurak, történészek. íme, az ere-
detépítés mítoszának szerepe az országimázsban. 

A mai Románia több imázst egyesít összimagójában. Er-
délyképe felvillan Goga versében is, amelyben Laie cigány sír 
va hegedül egy ócska kocsmában, míg a gazdag magyar földesu-
rak a távolban mulatnak. Lucián Blaga erdélyi hattyúnak érzi 
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önmagát: filozófusnak és költőnek egyaránt. A Moldva-imago 
sokkal gazdagabb, mint a Havaselve-kép. Cantemir fejedelem, 
aki török fogságban teremtette meg a török népzene alapréte-
gét, aki Nagy Péter informátora volt és a berlini tudományos 
akadémia tagja, hiába volt Rákóczi barátja. Hazánkban erről 
alig tudnak. N. Iorga, aki egy brüsszeli múzeumban felismer-
te a "fejedelem" című festményen Cantemirt, nem igen ismert 
nálunk. Pedig mindez M°ldva-imázs.Nem szólva a Siculicidium 
odamenekülő székelyeiről. 

Dolgozatom címe azonban "a romániai Magyarország-
imázs". Ez sokkal szegényesebb, mint a fordítottja. Keveredik 
benne Ausztria elutasítása Magyarországéval. Az 1848-as hábo-
rús események értékelése ingadozó, állandóan alakítható. Mi-
nél demokratikusabb egy kormányzat, annál teltebb az imázs. 
A romániai Magyarország-kép keveredik az Erdély-képpel. Ezek 
közt az imázsváltozatok közt állandóan hullámzik a kontaktus 
és a konfliktus. Uralkodott egy ma már elfojtott erdélyi 
kultúrakép. Önmagát a román tudat szívesen csatolta a fran-
cia forradalom képéhez. Az énkép és a társkép kölcsönös vi-
szonyrendszerében a kemény uralkodás szabta meg az optimális 
változatot. Ahogyan a román művelődésszervezés többek között 
permanens nyelvújítást is jelent, a klasszikus politikai kul-
túrán nyugvó államvezetés sokat változik, sokszor fordít há-
tat tegnapjának. 

Hazánk imázsa tehát Romániában egyáltalán nem egysé-
ges. Más Moldvában, más a román Erdélyben és ismét más Ha-
vaselvén: Olténiában és Munténiában. Erősen eltér társadalmi 
rétegek szerint is, ám a legegységesebb a nagyon egyszerű és 
a magas intellektusú rétegek körében. A mioritikus térbe be-
letartozik a székely havasi pásztor is, a Nyugathoz történő 
felzárkózás pedig abszolút társakat talál hazánk értelmiségei 
között is. Az urbánus-népi ellentét ott ugyanúgy megvan, mint 
n álunk. 
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Nagy és vázlatos periodizáció eredményeként mégis el-
mondhatjuk: a középkor feudális függőségi viszonyai között 
csak regionális imázsok uralkodnak. Hungarovalachia, Vlad Te-
pe^ és Hunyadi szerepe, sok-sok alkalmi harci szövetség nem 
alakít ki sem pozitív^sem negatív képet. 

Az ellenségkép első csírái az erdélyi románság egyen-
rangúságáért vívott harcok elbukása. A 19. századra érik meg 
az ellenséges Magyarország , amelyet motivál a 48-as sza-
badságharc különböző vetületrendszere. Bizánc és Róma ugyan-
úgy az ellentétet táplálja, mint Bécs-Budapest és Párizs. A 
Magyarország kipereg a sok régi pozitív vonás, a romá-
nok kuruc-imázsa, a Bukarestben letelepült Bercsényi katonák 
utóélete, a Kogálniceanu-féle periódus Nyugathoz való igazo-
dásának pozitív magyarbarát eleme is. 

"Nem a párizsi pör győzteseként jöttem, hanem mint 
testvér" - így kezdte kolozsvári beszédét Petru Groza. A Népi 
Szövetség korában a félig sztalinista manipuláció nemzetközi-
vé igyekezett kialakítani a kölcsönös országimázst. Ez nem 
sikerült. A legújabb kor viszont a társadalmi-politikai káosz 
eredményeként imázskáoszt is teremtett. Irányítottan negatív 
felszíne mögött az etnikum lassú felénk fordulása érhető tet-
ten. Ez azonban még nem vált imázzsá. Inkoherens szövegek u-
ralma idején az apró és a nagy tettek határon túli besugárzá-
sa készíti elő a jövő új imázsát. 


