
Somos Béla: Az imago és változásai 

SZAKMAI KÖZLEMÉNYEK 

Somos Béla 

Az imago és változásai" 

Sem az egyén, az egyes ember, sem egy kisebb vagy nagyobb kö-
zösség — egy ország, egy nép — számára nem közömbös, milyen kép él 
róla szűkebb vagy tágabb környezetében. A kép — az ilyen-olyan módon 
tükrözött kép — az önismeret forrása és eszköze, az ábrázolat többféle 
módon visszahat az ábrázoltra; aszerint, hogy a kép hízelgő vagy kedve-
zőtlen, segít vagy gátol, kapukat nyithat és zárhat, sorsfordulókon erre 
vagy arra billenti a mérleg nyelvét. 

I. (1) Az imagóról szólva — talán célszerű Grétsy László találó ötlete 
szerint a fogalom magyar megjelölésére a hírkép szót használnunk — 
gondolhatunk mind a spontán létező, mind a tudatosan formált hírképre. 
A tudatos hírkép nyilván azt jelenti, hogy miképp egy bizonyos életkor 
után az egyes ember is „ felel" a saját arcvonásaiért, úgy egy nemzet is, ezt 
tudván, az eszményei szerinti — s legvonzóbbnak ítélt — arcát igyekszik 
láttatni. Eme idealizált, túlszínezett vagy éppen leegyszerűsített kép mellett 
azonban — és természetesen — létezik egy — azaz nem is csak egy, ha-
nem sok egyéb — spontán módon, vagy véletlenszerűen létrejött kép is. 
Ha e kettő — a spontán létező képek és tudatosan közvetítettek — túlsá-
gosan távol esnek egymástól, akkor — nyilván! — az utóbbiak hitelessége 
válik kérdésessé, ha viszont nincs nagy eltérés közöttük, akkor egyik a 
másikat árnyaltabbá, pontosabbá teheti. 

(2) Az egy-egy országról, népről, nemzetről szóló hírkép hitelessége 
nyilván függ attól, hogy az információk mi módon, hány s hányféle köz-
vetítőn, milyen áttételeken keresztül jutottak el a befogadóhoz. A sajtó, a 
rádió, a tévé, egyszóval a tömegkommunikáció közvetítésével, tehát köz-
vetett módon létrejött hírkép mellett — s olykor vele szemben — létezik a 
közvetlen információszerzés és hírkép, s ennek körébe mind az adott or-
szággal — illetve annak képviselőivel — való közvetlen, személyes talál-

* Elhangzott a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság III. Hungarológiai Kongresz-
szusán 
— Köszönet az anyaggyűjtésben közreműködő kollegináknak, kollégáknak. 
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kozás, mind az illető folklórral, irodalommal, zenével való megismerkedés 
beleszámít. 

(3) Az, hogy egy országban (s annak lakóiban) milyen kép alakul ki 
egy másik országról (s annak lakóiról), összefügg a fentiekkel, s összefügg 
azzal is, hogy mekkora távolságra vannak egymástól, hogy mennyire érde-
keltek egymás közelmúltjában, még inkább jelenében. Térben, időben így 
egymástól különböző hírképek léteznek, s más kép rajzolódhat ki a napi-
sajtó, más a tankönyvek lapjain s ismét más a művészi alkotásokban. A 
képek időről időre változnak — vagy megváltoznak —, mélyebbé, éleseb-
bé vagy pontosabbá lesznek, esetleg elmosódnak, halványabbá válnak. 

(4) A fentiekből következően, ha — a spontán és tudatos, a közvet-
len és közvetett hírképek említése nélkül — arra a kérdésre próbálnánk 
válaszolni, hogy egy népnek hány és hányféle image-e létezik, valószínű-
leg az a felelet: annyi ahány tudathoz valamiféle hír, kép, adat eljutott az 
illető országról, annak lakóiról. E sokféle hírképben — adott időben és 
helyen — természetesen sok a közös, de a gondolkodó elme a maga ta-
pasztalatainak, érdeklődésének, életkorának, érdekeinek, korábbi ismere-
teinek megfelelően válogat, s a korábbi tapasztalatokat az újabbakkal ki-
egészítve, azokkal módosítva alkotja meg az adott pillanatban érvényes 
képet, képzetet. 

(5) Két, egymástól távoli nép és kultúra esetében sokszor az is ered-
ménynek számíthat, ha az illető ország állampolgára egyáltalán tud, a 
népnéven túl bármit is tud a másikról; az egymáshoz közeliek esetében 
pedig az a pozitívum, ha az egyén — a sztereotípiák és előítéletek kötött-
ségeiből kiküzdve magát — képes saját tapasztalatokra épülő, a valóshoz 
közeli képet önmagában kialakítani. 

II. Hírünk a világban, milyen? Mit tudnak, egyáltalán tudnak-e ró-
lunk? S ha igen, mit? Mit jegyez meg, mit tart számon, mit gondol, ha Ma-
gyarország nevét hallja említeni Pedro és Tuan, Kristóf és Hasszán, Jana és 
Babatünde? 

(1) A Magyarországra érkező leendő egyetemisták körében 1986 
telén, tavaszán végzett adatgyűjtésről a bécsi Hungarológiai Kongresszu-
son beszámoltam. Akkor 194 afrikai, ázsiai és latin-amerikai tanítványunk-
tól érdeklődtünk, mit tudnak Közép-Európa — s ezen belül Magyarország 
— történetéről. 

Az öt évvel ezelőtti adatgyűjtés folytatásaként 1991 első hónapjai-
ban ismét megkérdeztük tanítványainkat: 

a) Mit tudott Magyarországról, mielőtt Magyarországra jött? 
b) Milyen magyar személyiségekről hallott Magyarországra jövetele 

előtt? — Itt is megköszönöm az adatgyűjtésben résztvevő kollégáim segít-
ségét, közreműködését. 
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A kérdésekre három földrész 102 diákja felelt. A korábbi felméréssel 
szemben a mostaniból sajnálatosan hiányoznak a latin-amerikaiak. Több-
letet jelent viszont az európaiak jelenléte. A 102 válaszoló földrészenkénti 
megoszlása a következő: Afrika 7 országát tizenketten képviselik. A közeli 
Ázsia öt országából húszan érkeztek, a távoli Ázsia öt országát tizenhatan 
képviselik. A válaszolók többségét kitevő 54 európai diák hét ország szü-
lötte. (Hat válaszoló nem jelölt meg sem országot, sem földrészt.) 

(2) A válaszok mind terjedelmüket, mind a tartalmi gazdagságot te-
kintve sokfélék, a minimális vagy annál is szerényebb választól (a „semmit 
sem tudtam, mielőtt idejöttem"-től, a négy-öt-hat momentumot említőkön 
át a részletes, árnyalt okfejtésekig terjed. 

Az önismétlést elkerülendő — s tekintettel a terjedelmi korlátokra — 
a válaszok ismertetésekor elsősorban azokat a vonatkozásokat említem, 
amelyek a korábbi adatoktól eltérnek, vagy azokhoz képest újak, továbbá 
— ahol lehetséges — az egy-egy csoport válaszaiban föllelhető jellemző 
megállapításokat igyekszem megkeresni. 

III. (1) A megkérdezett 102 külföldi számára a legismertebb tíz ma-
gyar név a következő: 

Liszt Ferenc (31 említés) 
Petőfi Sándor (28 említés) 
Kádár János (22 említés) 
Bartók Béla (15 említés) 
Kossuth Lajos (14 említés) 
Kálmán Imre (8 említés) 
Nagy Imre (6 említés) 
Kun Béla (6 említés) 
Hunyadi Mátyás (6 említés) 
Molnár Ferenc (5 említés) 

(Az említések száma lényegében a megjelenés százalékos arányát 
jelenti.) Érdekes, hogy az öt év előtti adatgyűjtéskor Liszt Ferenc nevét 
mindössze négyen említették, ami akkor a válaszoknak kb. a 2%-át jelen-
tette. Az eltérés oka valószínűleg az, hogy a közelmúlt Liszt-filmje, s a — 
valószínűleg a közelmúltban vetített — tévésorozat felhívta rá az európai 
nézők figyelmét. 

Nem szerepelt a leggyakrabban említett tíz név között korábban 
Nagy Imre, Kálmán Imre és Molnár Ferenc neve. Nagy Imre nevét a többi-
eknél jóval nagyobb gyakorisággal említik a dél-koreaiak, Molnár Ferenc 
nevét a lengyelek, Kálmán Imréét az oroszok. Érdekes, hogy a mai politi-
kai élet szereplőinek neve az oroszok és a dél-koreaiak válaszaiban fordul 
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elő. Magától értetődő, hogy a lengyelek említik (és csak ők említik) 
Báthoryt és Bemet. Az ismert magyar személyiségek közt sorolja fel két 
lengyel Gábor Zsazsát, hárman pedig az Itáliában híressé vált Cicciolinát. 

Az oroszok válaszaira jellemző, hogy egy kivételével mindannyian 
felírták Liszt Ferenc nevét, s minden második válaszoló Kálmán Imréét. (Ez 
a Silva címen futó Csárdáskirálynő s az egyéb Kálmán-dallamok nagy nép-
szerűségéből logikusan adódik.) Csak az oroszok válaszaiban jelent meg 
Ady; jól ismerik Kun Bélát; ketten tudják s számontartják a bűvös kocka 
feltalálójának, Rubik Ernőnek a nevét. 

Jellemző és talán természetes, hogy Benyovszky Móric emlékét egy 
afrikai — pontosan egy etióp — diák őrzi. 

Érthető, hogy Hunyadi János nevét a bolgárok jobban ismerik má-
soknál (egyikük az 1444-es évszámot is fölírta Hunyadi neve mellé). 

A korábbi felméréskor gyakrabban szereplő Szent-Györgyi Albert 
neve egy jordániai fiú válaszában fordul elő, így: „Szent-Györgyi nagyon 
híres volt Jordánban, mert apám orvos, azért mesélt nekem róla, hogyan 
tud előállítani C-vitamin pirospaprika." 

A válaszoló érdeklődése határozza meg a követekező választást: 
„Legelőször János von Neumannról hallottam. Ez akkor történt, amikor 
foglalkozni kezdtem számítástechnikával. Majdnem minden könyvben 
találkoztam a névvel. János von Neumann-nak nagy érdemei vannak a 
számítógép logikai struktúrájának kialakításában, ő volt ugyanis az első, 
aki azt javasolta, hogy a gép memóriájában utasítás sorozatot helyezzünk 
el. Ezzel azt akarta elérni, hogy az akkori számítógépek folyamatosan dol-
gozzanak, emberi beavatkozás nélkül. Az első számítógépek ugyanis úgy 
dolgoztak, hogy minden egyes művelet előtt külön kapcsolatokban át 
kellett állítani az összeköttetéseket a megfelelő pozícióba. Az egész na-
gyon hasonlított egy régi telefonállomáshoz. Ez nem is lett volna baj, 
csakhogy nagyon lassú volt így a 'dolog', vagyis a tulajdonképpeni munka 
számítás. A János von Neumann számítógépe ma is az alapja mindegyik 
számítógépnek. Még a zseb kalkulátorok is így dolgoznak. Természetesen 
nem János von Neumann volt az első magyar ember, akiről megtudtam 
valamit. De talán ő volt az, aki legnagyobb hatást gyakorolt rám. Második, 
nem történelmi személy ez is, ember, akiről hallottam, Ernő Rubik volt. 
Engem nagyon érdekelte, hogy egy ember hogy képes egyedül megter-
vezni ilyen sok bonyolult logikai játékot. Majdnem minden játéka megta-
lálható majdnem minden országban. Talán ez a kettő huszadik századi 
ember tett rám a legnagyobb hatást." 

Neumann neve azon kevesek közé tartozik, amely mindhárom kon-
tinens válaszolóinak felsorolásában szerepel. Az első atombomba 
léttrejöttében való magyar közreműködést egy angolai és egy szudáni 
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említi. Igy: „Már otthon tudtam, hogy az első atom bombát amelyiket 
használták az amerikaiak Japánban 1945-ben négy híres tudós csinálták 
meg. Szilárd Leo menekülte Amerikában. Neki köszönhető a jó eredmé-
nyekről. Tudtom is hogy részt vett a csoportban: — Neumann János és 
Wigner Jenő." „ Szudánban csak arról a három magyar tudósról haltam, 
akik részt vettek a hidrogén bombázás előállításában." 

Az afrikai és a közel-keleti hallgatók válaszaira az a jellemző, hogy 
nem, vagy alig említenek név szerint valakit. A név hiányát pótlandó, 
megemlítik: „Hallottam egy gödöllői professzorról" (egy kenyai hallgató), 
„ Egy munkatársam mesélt egy magyar énekesről, de most nem emlékszem 
a nevére" (egy mozambiki hallgató). 

Ismert magyar személyiségek helyett többen felidézik azt, amit isme-
rőseiktől, barátaiktól a magyarokról általában hallottak. Egy szíriai: „a 
magyar emberekről hallottam, mielőtt Magyarországra jöttem, hogy na-
gyon rendesek és szeretik a rendet". Egy tanzán: „Magyar személyekről 
hallottam: kedvesek, jó kedvűek, szeretnek mindenkit, szeretnek tanítani 
külföldieknek magyar nyelvet és szorgalmasak." Egy iraki: „Azt hallottam 
a magyarok sokat dolgoznak." 

Ez azonban már átvezet a következő témakörhöz. 

IV. A „Mi t tudott Magyarországról...?" kérdésre adott válaszok cso-
portosítása nehezebb a fentieknél, mert szerteágazóbbak, többfélék, a 
történelem, politika, a gazdaság, a társadalmi élet, az ipar, az idegenforga-
lom különféle vonatkozásairól szólnak, vagy nem szólnak. 

(1) Mi az, ami Magyarországot az ide készülő és jövő külföldiek 
számára érdekessé, vonzóvá teszi? „Amikor otthon voltam, csak azt tud-
tam, hogy Magyarország kicsi, de érdekes ország van." Lássuk az indoklá-
sokat! 

a) Számosan tudnak Magyarországnak az elmúlt években kialakult, a 
két rendszer közötti viszonylagos átmeneti helyzetéről, sajátos „más"-
ságáról, az ebből származó mostani lépéselőnyről: „... semmilyen konkrét 
problémát sem tudtam. Csak azt tudtam, hogy Magyarország Európában 
van, kis ország, nem szocialista, sem kapitalista" (vietnami); 
„Magyarország a legjobban fejlett ország volt szocialista országok között" 
(lengyel); „Magyarország a szocialista országok között jó ország. Most 
változott a politikai rendszer" (angolai); „És gyorsabban alakul ki a piac 
gazdasághoz" (dél-koreai); „... és egyszer olvastam az újságban (jemeni 
újságban), hogy Magyarország fejlettebb ország, mint a másik keleti orszá-
gok"; „Azt is hallottam, hogy Magyarország a legközelebbi szocialista 
ország a Nyugati Európához"; „ Egyszer voltam Budapesten három évvel 
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ezelőtt és láttam, hogy itt a kapitalizmus gyorsan elterjed. Az nagyon tet-
szik nekem, azért jöttem Magyarországra" (bolgár). 

b) Magyarország táji, természeti szépségeiről a megkérdezettek több 
mint 20 százaléka, mindegyik nagyobb csoport szól, néhányan mint 
„turista-ország"-ról. „Sok turista jön ide és Magyarország idegenforgalmi 
központ' (afrikai). Legtöbben Budapestet, a Dunát említik, de igen sokan a 
Balatont, néhányan Szegedet, Esztergomot, Szentendrét, Visegrádot, s van 
aki Győrt, Kaposvárt, Pécset, Szolnokot, Gödöllőt, Debrecent, Miskolcot 
és Egert is. Itt-ott a puszta is feltűnik — „hallottam híres lovakról, pusztá-
ról" — és a gulyás. „ És hatalmas pusztát már ismertem. Ezért sok szőlőt 
termelik. Tehát az a bor híres a Tokáj... Élelmiszerről azt tudtam, hogy sok 
leves nagyon forró, mert a hagymát és a paprikát szereti, pl. gulyás levest 
már ismertem ..." „... híres turista ország (Balaton), speciális erős konyha" 
(lengyel); „én tudtam a magyar erős paprikáról ... magyar ételekről" 
(ciprusi); „én tudtam, hogy Magyarországon nagyon jó konyha van. Itt is 
legjobb borok keleti Európában iható" (európai). 

c) A volt szocialista országok polgárai számára fontos, hogy 
„ Magyarországon nagyon szép üzletek vannak, nagyon jó ruhák és más 
áruk. Mindent lehet venni..." „Magyarországon könnyebb, mint orszá-
gomban. Találhatunk mindent az üzletekben. Az igaz, hogy minden drá-
ga, de lehet vásárolni mindent, amit az ember akarja." — „ Azt hallottam, 
hogy ebben az országban nagyon szép környékek, hogy mindenki, mit 
akar találni az üzletben, ami tetszik neki." — „ Én hallottam, hogy Magya-
rországon jobb van, az üzletekben több áru van, emberek kevesebb 
problémái a vásárlással vannak." 

d) A diákok természetesen tanulmányaik kedvéért jönnek hozzánk, a 
jó oktatás híre hozza őket. Van, aki semmi mást nem tud Magyarországról, 
azt se, hogy hol van, de azt igen, hogy a tanárok jó munkát végeznek. A 
színvonalra, a követelményekre utal a következő — angolai — megállapí-
tás: „ A barátom által, aki már itt tanult (1981 óta) tudtam, hogy a tanulás 
itt nehezebb, nemcsak külföldi diák számára, hanem magyar is." — 
„Műszaki technikai jobb adnak egyetemen" (tanzániai); „Azt tudtam, 
hogy van egy széles folyó — Duna. Jó oktatás van. Különösen mérnök-
képzésben." Más: „Jöttem ide, mert az oktatás nagyon jól és öreg oktatás." 
— „Az orvosok, igazgatók, mérnökök, szakértők, akik nagy helyeket kap-
tak a kormányban, nagy vállalatban, azt még mutatták, hogy milyen a tu-
domány állapot Magyarországon." — „Édesapám itt tanult egy orvosi 
egyetemen. Úgy hallottam, hogy nagyon jó volt számára. Mindig a ta-
nárok segítettek neki." — „Itt lehet jobb oktatást kapni." — „Mielőtt ide 
jöttem, csak azt hallottam, hogy Magyarország oktatásának a módszere 
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értékesebb más szocialista országoknál. Sajnos mást nem hallottam, sem 
tudtam, merre fekszik Magyarország." 

e) Az emberi kapcsolatokról mint vonzerőről, föntebb már volt szó. 
„Mielőtt jöttem... azt tudtam barátomtól, hogy nagyon kedvesek az embe-
rek és nagyon jó a tanulás és egy könyvből ismertem, hogy magyar mező-
gazdasági ország, de iparban is fejlett. Ismertem és tévéből és újságokból, 
hogy M.o. is fejlett a sportban, de a fontosabb, hogy hallottam, hogy az 
emberek rendesek és szeretnek külföldiek..." Az ilyen jellegű kedvező 
megállapítások hitelét erősíti, hogy többen szólnak magyar ismerősökről, 
barátokról is. Jelzésértékű azonban a következő megjegyzés: „És Magyar-
ország tele van bőrfejűekkel és bankokkal [punkokkal], és azok nagyon 
szigorúak, bántják és megverik a külföldi embereket." 

f) Nem döntő, de nem is teljesen mellékes szempont egy országról 
szóló vélemény kialakulásában az, hogy milyenek ott az árak. A fejlődő 
országbeliek számára — de nyilván mások számára is — vonzó volt ko-
rábban a viszonylagos olcsóság: „Semmit sem tudtam, de csak nagyon 
olcsó ország." — „... hallottam otthon Magyarország nem drága, hanem 
amikor jöttem, tudom nagyon drága és nem tudom mért." A körülmények 
és a vélemények változását fogalmazzák meg a következők is. — „ A ma-
gyar pénze forint és régen (1985-ben) olcsó ország volt, de most sajnos azt 
látom, hogy sokkal drágább, mint Jordánia." — „ Én tudtam, hogy Ma-
gyarország nagyon olcsó volt, de most nagyon drága, mint Amerika." — 
„ Nem tudtam semmit, csak itt hideg van és minden élelmiszer nagyon 
olcsó, de most nagyon drága lesz [lett?]". 

(2) Magyarország földrajzi elhelyezkedéséről a megkérdezettek 
mintegy harmada szól (harminchármán), ennél valamivel többen 
(harminchatan) említik történelmünk valamely eseményét. Néhányan 
szólnak a magyarok származásáról, letelepedéséről, többen a két világhá-
borúról, annak következményeiről, Ausztria és Magyarország kapcsolatá-
ról, számosan 1848-ról, s legtöbben —tizenöten — 1956-ról. Egy orosz 
diák írja: „Tudtam, hogy 1956 évben szovjet katonák bementek M.o.-ra 
(forradalom volt)"; szintén orosz diák írja/'Tudtam Magyarország törté-
nelméről csak 1945 évtől. Tudtam, mi történt 1956 évben kommunista 
párt szempontról, hogy uralkodás nem jó volt". '"Az 1956-ban volt a for-
radalom a szovjeti hatás ellen, de sajnos nem sikerült" (bolgár); 
„Magyarország kétszertapasztalatta a kommunist kormányt 1919 és 1947. 
1956-ban volt forradalom a Szovjet-unio ellen Nagy Imre alatt" (dél-
koreai). 1956 ismertségét jelenti Nagy Imre nevének jelenléte a tíz legis-
mertebb magyar személyiség között. 

(3) 1956 mellett — a távolabbi közelmúltban — 1848/49 volt az az 
idő, amikor a magyarok szabadságharcát érdeklődés és rokonszenv 
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kisérte. Hat diák tesz erről említést. „Ismertem egy kicsit magyar történel-
met — különösen 1848-ról". — „ Régen Magyarország volt egy rész Oszt-
rák-Magyar Monarchiában. 1848-ban volt egy tüntetés Ausztria ellen. Az 
első világháború után Magyarország lett független Ausztriától". 

Petőfi nevének huszonnyolcszori és Kossuth nevének tizennégyszeri 
említése is 1848 nemzetközi jelentőségét, ismertségét jelzi. Rajtuk — s a 
föntebb említetteken — kívül történelmünk személyiségei közül a diákok 
válaszaiban a következők jelennek meg: Árpád, Szent István, Szent Gel-
lért, Béla (valószínűleg IV. Béla), Szent Margit, Zrínyi Ilona, Thököly, Rá-
kóczi, Széchenyi, Eötvös, Horthy. 

Napjaink politikusai közül a diákok általában Antall, Göncz, Grósz, 
Németh (valószínűleg: Miklós), Nyers és Pozsgay szerepelnek. 

(4) Magyarország történelméből, jellemzőiből más-más rögzül a kü-
lönböző országok képviselőinek emlékezetében. A lengyelek tudják: „ Van 
nagy történelmi kapcsolat Magyarország és Lengyelország között." Más 
megfogalmazásban — szinte az ismert közmondás fordításaként — : „ Én 
hallottam, hogy Lengyelország és Magyarország kettő barátja." 

Jelezve, hogy a tokaji bor egyik történelmi útja évszázadokon ke-
resztül észak felé vezetett, s az egyik legismertebb tokaji bor elnevezése is 
lengyel eredetű — az ő válaszaikban jelenik meg a leggyakrabban ez a 
motívum. Közvetlen magyar kapcsolatra, barátra, barátnőre, ismerősre 
való utalás is a lengyelek körében a leggyakoribb. Ebből is adódhat, hogy 
ők tudják és említik: „Sok magyar (2 millió) Romániában lakik. 
Transylvánia". 

A dél-koreaiak számontartják: „ Kelet-Európai országok között Ma-
gyarország az első ország, ami csinálta diplomáciai kapcsolatot Dél-
Koreával. Most Magyarország nem közel Észak-Koreával." A magyarok 
ázsiai eredete is a távol-keleti országok lakói számára a legérdekesebb. „ A 
magyarok eredetileg voltak Ázsiában és költöztek ide" — írja egyikük. 
Ugyanez másnál a nyelvre való utalással: „Magyar nép Urai-hegységtől 
Nyugat-Európa felé elment és Duna folyó mellett lepeledt. Tehát magyar 
nép egyik ázsiai nép és beszél az ural-altáji nyelvet, mint Korea nép, 
mongolok, japánok és finnek." — „Azt hallottam, hogy régen magyaror-
szági emberek költözött Ázsiából. Azok nagyon okos törzs. Magyar nyelv 
és finn nyelv, japán nyelv és koreai nyelve kezdődött egy hasonló nyelve 
törzsi először." — „.... és magyarok használnak nem német nyelvet, ha-
nem saját nyelvet. És gimnáziumba jártam, akkor azt tanultam, hogy Ma-
gyarország egy nyelvi sziget Európában" (koreaiak). 

A nyelvről más országok fiai is szólnak, a nyelv nehézsége a hírkép-
be szinte mindenhol beletartozik: „Tanultam azt, hogy honnan érkeztek a 
magyarok és hogy nyelvük nagyon nehéz." — „.... tudtam, hogy magyar 
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nyelv borzasztóan nehéz." — „ Ugor-finn nyelvcsaládhoz tartozik és na-
gyon nehéz. Nekünk ez egy kicsit furcsa nyelv." (különböző szláv anya-
nyelvű diákok mondatai). 

Többnyire az eltérés ragadja meg az ember figyelmét, mint annak a 
feltehetően ortodox környezetből érkezőét is, aki megemlíti: „Tudtam azt, 
hogy Magyarországon katolikus vallás van." Egy kínai — nem saját tapasz-
talat, hanem hallomás alapján — jegyzi fel: „ ... magyar emberek kedvesek 
és udvariasak". 

(5) A politikai változásokról, a gazdasági életről, iparról, mezőgaz-
daságról több-kevesebb információval számosan rendelkeznek, néhányan 
prognózisra is vállalkoznak. A magyar ipar legismertebb terméke — 
Moszkvától Varsón, Szófián, Adenen át Mozambikig — az autóbusz: 
„Otthon ismertem a magyar autóbuszokat... használnak két városban Ika-
rusz autóbuszt mint tömegközlekedési eszközt." Az Ikarusz mögött egy-
szer-kétszer a magyar gyógyszer, a bauxit, az unicum és a barackpálinka is 
megjelenik, s az élelmiszeripar termékeként — a bor mellett —: „... né-
hány konzerveket vásároltam otthon és tetszett lecsó". 

A gazdaságról szólva — mint a változások kezdetét — egy válaszoló 
az „1968-as új gazdasági mechanizmust" is megemlíti, többen a kö-
zelmúlt változásait: „1988 óta reformok folynak Magyarországon, most a 
gazdaság helyzete rossz" (lengyel). — „Azt tudtam, hogy Magyarország 
nemrégen szocialista ország volt. De történtek nagyon nagy változás" 
(orosz). — „Magyarország most nehéz helyzetben van, M-o a szocialista 
utcáról lép ki. Az jó; gazdag élet csak hamisság. A magyarok szeretnének 
más életet építeni, nehezen, de biztosan" (vietnami). Ugyanő a gondok 
egyik okát és összetevőjét is látja: „A magyar emberek élete jó, de sok 
pénzt kölcsönkért a más országoktól". Szintén ő írja: „ A magyarok nem 
nagyon szeretik a politikát. Sok probléma van politikában." 

A korábban hallottak és a személyes tapasztalatok ütközése egy je-
meni megfogalmazásában: „Amikor érkeztem Magyarországra egy kicsit 
változott a véleményem, mert nem egészen jó volt, amit hallottam róla. 
Azt észrevettem, hogy az emberek már nehezen bírják ki a problémákat. 
Mindennap emelkedik fel az ár. Ezért változott a véleményem, mert kide-
rült, hogy Magyarország nem termel annyit, amennyit tudtam." Egy borúlá-
tó és egy optimista lengyel vélemény: „Én ismertem és ismerem sok ma-
gyar. Mindenki nagyon szorgalmas és vidám. Én gondolom, hogy nekik 
kell csak dolgozni. Szerintem, jövőre sok magyar lesz szomorú, mert az 
árak fognak nőni". S a derűlátó: „Az élet Magyarországon az egészen új 
kísérlet. Az emberek nyugodtabbak és vidámabbak, mint országomban. 
Nekem úgy tűnik fel, hogy neki van kisebb problémájuk. Nem tudom 
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pontosan, de nekem úgy gondolom... Azt hiszem, hogy politikai reformok 
fognak sikerül nekik és az emberek lesznek igazán boldogok." 

(6) Irodalomról, művészetről alig esik szó. Klasszikus íróink közül — 
a föntebb már említetteken kívül — Arany János, Jókai Mór, József Attila és 
Móricz Zsigmond nevét ismerik, a zeneszerzők közül Kodály Zoltán és 
Lehár Ferenc nem ismeretlen, a festők közül Munkácsy Mihály. Egy len-
gyel írta fel — a ma élők közül — Lengyel Péter és Szabó Magda, egy 
orosz Berkesi András nevét. 

Érdekes összeállítás egy marokkóié, s ez már átvezet a sporthoz: 
„Híres magyar emberek: Puskás, Mátyás király, Détári, Béla Bartók". A 
sportolók közül — a futtballistákon kívül — Darnyi Tamás és Ferjáncz 
Attila nevét írták föl diákjaink. A régi sportdicsőséget idézi a következő 
egy-két mondat: „... nagyon jó futtballcsapat volt." „Magyarországnak 
futball csapat nagyon erős régtől". S általában: „Rendszerben tömegsport 
van". „ Sportról, szeret futballozni, úszni és lovagolni." 

V. Ezzel az eredetileg tervezett mondandóm végére jutottam, a kö-
zelmúlt egyik eredményének köszönhetően azonban egy kiegészítés ide 
kívánkozik. 

Az 1990/91-es tanévtől kezdve határainkon túlról nemcsak nem 
magyar, hanem számottevő létszámban magyar diákok is érkeznek. 1991 
júliusában több mint másfélszáz — magyarországi tanulmányokra készülő 
— kárpátaljai magyar fiatal készített fogalmazást „Magyarország, 1991" 
címmel. A fogalmazások tartalmilag rendkívül gazdagok, részletes elemzé-
sükre, ismertetésükre itt nincsen lehetőség. Ám ha valakikről, akkor őróluk 
szól e konferencia, hiszen magyarokként Magyarország határain kívül él-
nek, s külföldi állampolgárként folytatják tanulmányaikat. 

(1) Magyarország-képük érzelemmel telített: „Magyarország az én 
szememben egy virágzó kert, amely mindenkinek terem gyümölcsöt." 
„Az, hogy a boltok neve, a hirdetőtáblák magyar nyelven vannak kiírva, 
olyan jó érzést keltett bennem, hogy leírni nem lehet." „... azért szeretnék 
ott tanulni, hogy végre valahol otthon érezzem magam." „Én, mint kí-
vülálló gyakran azt tapasztalom, hogy ennek az országnak minden feltéte-
le adott ahhoz, hogy nagyobb eredményeket érjenek el minden téren. Igy 
a sóhajtások és panaszkodások nagyobbak a valódi problémáknál." 

(2) Az elmúlt két évben lezajlott politikai változások említése — 
nemegyszer elemzése — a feldolgozott 133 fogalmazás közül 86-ban 
(64%) szerepel: „ A szocialista rendszert Magyarország is megszenvedte, 
ám véleményem szerint az életszínvonal igen magas volt a többi szocialis-
ta országhoz viszonyítva." „Magyarország népe volt az első, amely hajlott 
a változásokra, mind gazdasági, mind politikai téren. Ez vitathatatlanul 
Magyarország érdeme, de az is bizonyos, hogy ezek a reformok nem in-
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dúlhattak volna meg Gorbacsov hatalomra jutása előtt." „Ausztria és Ma-
gyarország között lebontották a vasfüggönyt. Ennek nagy nemzetközi je-
lentősége volt: megnyílt az út nyugat felé. A Magyarországon folyó ese-
mények elősegítették a NSZK és NDK egyesítését." „ A többi közép-
európai szocialista országban a magyarországi események egy forradalmi 
hullámot váltottak ki." 

(3) A többpártrendszer, a parlamenti demokrácia létrejötte a fogal-
mazások 68,4 százalékában (91-ben) szóba kerül: „ A többi kelet-európai 
országhoz képest liberálisabb Magyarországon megbukott a kommuniz-
mus mint rendszer, s helyébe egy többpárti demokrácia lépett." 
„Magyarország volt az, ahol simán, kisebb problémák közepette, de na-
gyobb problémák nélkül történt meg a rendszerváltás." A képviselők „elég 
jól végzik munkájukat, mint már írtam, de néha a közügyekről áttérnek a 
személyes vitákra, a személyes ellenszenv néha teret nyer üléseiken, de 
hát ők is csak emberek, és mivel a parlament nagyon fiatal, remélem, hogy 
ezt, majd az idő folyamán 'kinövi' ". 

(4) A piacgazdaságra való áttérésről ötvenketten (39%) tesznek emlí-
tést: „Az embereknek az élet új 'tantárgyát' kellett megtanulniuk. így pél-
dául a privatizációt. Kevesebb lett az állami üzlet és bolt. Sok a magánvál-
lalkozó, egyéni kezdeményező. Többek között a külföldiek is. Sok nyugati 
üzletember áll ugrásra készen, hogy Magyarországon beruházzon, esetleg 
boltot nyisson. De ők is egy sor nehézségbe ütköznek. Szerintem a bürok-
ráciától még Magyarország sem mentes." 

A külföldi tőke említésébe (43 fogalmazás — 32%) olykor az aggo-
dalom hangja vegyül: „Megmondhatom őszintén, nem nagyon tetszik 
nekem a sok külföldi tőke bevonása Magyarországra. De hát az ezzel fog-
lalkozó gazdasági szakemberek ehhez nyilván jobban értenek." A piac-
gazdaság kedvezőtlen hatása: „Azonban egyes változások nem oly pozití-
vek az itt élő magyarság számára. Ugyanis manapság egyre kevesebb ma-
gyar könyvet lehet látni a könyvespolcokon. A magyar lapkiadók és válla-
latok megszüntették a napilapok szállítását területünkre." „Magyarországi 
folyóiratok a változások után csak hébe-hóba kerültek hozzánk. Régebben 
előfizettünk ezekre a folyóiratokra, most már ezt is elvették tőlünk. így 
csak azt tudhatjuk, amit a televízióban vagy a rádióban hallunk és látunk." 
„Aminek hiányát érzem az utóbbi időben, az a magyar nyelvű könyv." 

(5) A magyarságélmény és érzés (80 fogalmazásban — 60%): 
„Magyarország ... egy ország, ahol magyarok élnek. Magyarok, akik remé-
lem, úgy éreznek irántam, mint érzek irántuk." „Édesapám magyar, édes-
anyám orosz, anyanyelvem mégis a magyar lett, és erre különösen büszke 
vagyok, Tíz évvel ezelőtt nehéz volt magyar nyelven tanulni, én mégis 
magyar tannyelvű osztályba kerültem. Tudom, hogy megérte. Magyarnak 
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érzem magam, bár hogy ez mit jelent valójában, megfogalmazni aligha 
tudnám." „Mi , a Kárpátalján élő magyarok is része vagyunk az 
összmagyarságnak. Az utóbbi időben velünk is törődnek, több figyelmet 
szentelnek nekünk." 

(6) Az önismeret, a magyarságismeret része, hogy milyennek látják 
az anyaországbeli magyarokat: „Az országban élő emberekre jellemző a 
munkaszeretet, a szorgalom, és ami nem a legelőnyösebb tulajdonság: a 
rohanás." „ A magyarok többsége alig érdeklődik a kultúra iránt. Sokkal 
inkább a pénzszerzéssel vannak elfoglalva. Eddig három olyan országba 
sikerült eljutnom, ahol magyarok is élnek. De egyikben sem tapasztaltam 
olyan őrült rohanást, mint Magyarországon." „ Nagyon becsülöm a magyar 
emberek munkaszeretetét, törekvéseit. Arról biztosan mindenki hallott, 
hogy a magyarok szeretnek 1) dolgozni, 2) világot járni, 3) főzni. Mert 
világhírű, hogy a magyar konyha egyszerűen 'isteni'." 

(7) S a hivatástudat, a kibocsátó közösségre is figyelő életprogram: 
„... ha felvesznek, és hazajövök dolgozni, ami biztos, akkor eggyel több 
magyar tanult ember lesz Kárpátalján." „Magyarországi tartózkodásom 
alatt szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy minél igazabb képet kapjanak 
önök, magyar állampolgárok arról, hogy miként élünk mi itt a Kárpátok 
lábánál." 

Összefoglalva: egy-egy országnak sok hírképe van a világon, a fenti-
ek a távol és közel létező Magyarország-képekből igyekeztek valamit fel-
villantani. A többféle módon — közvetlen tapasztalatszerzéssel vagy átté-
telek segítségével — formálódó hírképek tartalmi gazdagsága, jellege az 
egyéntől, az egyén érdeklődésétől, helyzetétől, érdekeitől, megelőző ta-
pasztalataitól, az egyén és tárgy közötti érzelmi viszonytól (is) függ. Az 
ország-kép — bizonyos késéssel, de — követi az országban történő válto-
zásokat, az egyén újabb információkat felhasználva alkotja meg az adott 
pillanatban éppen érvényes — pontos vagy pontatlan — hírképét, hírkép-
variánsát. A hírképek változásai így a lehetséges változatok számát növe-
lik. Érdekes és fontos, hogy mi van a hírképben, de olykor éppen olyan 
érdekes és fontos lehet az is, ami nincs, azaz a hírkép fehér foltjait, hiá-
nyait is hírértékűnek kell tekintenünk. 

Tekintettel a hírképek hézagaira, pontatlanságaira, arra, hogy a hír-
képek nemcsak spontán, hanem tudatos hatások, céltudatos tevékenység 
eredményeként is formálódnak, arra, hogy a hírkép mikéntje egzisztenciá-
lis, gazdasági és egyéb vonatkozással bírhat, célszerű egyrészt folyamato-
san figyelemmel kísérnünk, hogyan alakul a magyar image a világban; 
másrészt — a fentiekre gondolván — nem lehetünk passzívak, a hírkép 
alakulását nem bízhatjuk a véletlenre. 
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