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könyvkiadás intézménytörténetével és olvasásszociológiájával 
foglalkozik. 

A tanulmánygyűjtemény technikai kivitele örvendetes változásokat 
mutat az előző konferencia-kiadványhoz képest. A könyv használatát 
nagyban megkönnyítő jó ötlet volt a tanulmányok végi jegyzetek helyett 
lapalji jegyzeteket közölni, bár a jegyzetek, címleírások, hivatkozások 
következetes egységesítésére a legkülönbözőbb szakmák eltérő 
konvenciói miatt ez alkalommal sem kerülhetett sor. A sajtóhibák száma 
is határozottan kevesebb a legutóbbi kiadványban találhatókénál. 
Továbbra is nagyon hiányzik a névmutató; félő, hogy ennek hiányában 
sok értékes részeredmény marad majd jelentősebb szakmai kiaknázás 
nélkül. 

A háromkötetes gyűjtemény legtöbb tanulmánya és adatközlése 
megfelelően igazolja vissza a kongresszus szervezőinek tárgyválasztását. 
A kereszténység magyar művelődésre tett hatásának középpontba állítása 
a szerzőkre általában nem korlátozólag, hanem fel szabadító lag hatott: 
felekezeti-teológiai elfogultság, érzelmes-nosztalgikus múltidézés vagy a 
keresztény államiság közelgő millenniuma által is indukált obligát 
penzumok helyett többnyire annak pozitív eseteivel találkozunk, hogy a 
keresztény kultúra rendkívül sokféle elemének nagyon különböző 
eszményekhez kapcsolódó recepcióit friss rátekintésű, szempontgazdag, 
gyakran a nemzetközi kutatási irányokkal is összhangban álló 
tanulmányok világítják meg. 

Ugyanilyen jó választásnak ígérkezik a 2001-ben Jyväskyläben 
megrendezendő V. kongresszus tárgykonglomerátuma, amely a hatalom 
és a kultúra összefüggései köré fog csoportosulni. És minden bizonnyal 
követi majd három vaskos kötet... 

Kecskeméti Gábor 

Magyarságkép és történeti változásai Magyarország az 
ezredfordulón 
Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián 
Műhelytanulmányok Szerk.: Pataki Ferenc, Ritoók Zsigmond Bp., MTA, 
1999.207 pp 

A Magyar Tudományos Akadémián folyó stratégiai kutatások keretén 
belül, a nemzeti kultúra témakörében jelent meg ez a húsz tanulmányt 
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tartalmazó igen érdekes kötet. A szerzők, neves magyar tudósok a 
magyarságkép különböző részleteit mutatják be, hol mélyfúrással, 
egyetlen történelmi eseményt vizsgálva, hogyan és miért éppen úgy 
reagált akkor az adott ország politikai vezetése, közvéleménye, hol pedig 
körbepásztázva a jelenlegi/ezredvégi helyzetet egy meghatározott 
szempontból. E sokszínű mozaikképnek ad keretet a kötet címét adó, 
bevezető tanulmányban Pataki Ferenc. Nemcsak tisztázza a 
magyarságkép fogalmát, hanem a legalapvetőbb kérdésekre világít rá: 
miért olyan fontos (sőt fontos-e egyáltalán) a magyarság számára a 
külföld véleménye? Milyen hatással van ez a nemzeti önismeretre (10.)? 
A választ már régóta próbálta megfogalmazni sok jeles magyar 
gondolkodó, Pataki közülük Anonymust, Széchenyi Istvánt, Szekfű 
Gyulát, Bibó Istvánt idézi, s nem véletlen, hogy az utóbbit kissé 
részletesebben, mert Bibó felismerése a magyarok "nemzeti 
öndokumentációs kényszeréről" ma különösen időszerűnek tűnik 
számára. Szintén összefoglaló jellegű Pomogáts Béla cikke A 
magyarságkép és az ország külpolitikai stratégiája címmel, melyben 
röviden utal a nyugati világ hiányos és bizonytalan, valamint a 
szomszédos országok bizalmatlanságba, sőt gyűlöletbe hajló 
magyarságképére (24.). Tanulmánya elején Pomogáts felhívja a figyelmet 
az arculattervezés fontosságára, mivel az nemzeti stratégia része, ezért 
teljes összefogást kíván, a cikk végén viszont kissé ellentmondásosan 
megjegyzi, hogy "Magyarország külföldi arculatát mindenekelőtt az 
szabja meg, hogy érdekeink egybeesnek-e a nagyhatalmak érdekeivel". A 
játéktér tehát nem túl nagy, de a felelősség annál súlyosabb. 

A kötet tanulmányai három fejezetre tagolódnak: Tükörképek, 
Történelem és Magyarságkép, Teljesítmények nyomában. Ez a fajta 
csoportosítás azonban nem fedi teljesen hűen az írások belső logikáját, 
mert szinte minden változás, amely a magyarságképben végbement, 
történelmi eseményhez kapcsolódik, és ez először a politikában, majd a 
történelemtanításban (tankönyvírásban), irodalomban tükröződik. A kötet 
az európai országok (elsősorban a nagyhatalmak és a szomszédos 
országok), valamint az Egyesült Államok magyarságképével foglalkozik. 
Különösen izgalmas, az az öt tanulmány, amely a szomszédos országok 
véleményét ismerteti. 

A körképet az azóta elhúnyt Hanák Péter kezdi az osztrák és a német 
vezető réteg századfordulós magyarságképének bemutatásával: hogyan 
változott a rokonszenv ellenszenvvé, s miként játszott közre ebben az 
1867-es kiegyezés. Hanák több korabeli követi jelentést idéz, melyekből 
megtudhatjuk, hogy a magyar patriotizmust frázisos nagyotmondássd\ 
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vádolták (33. old.), és hogy a magyar politikai magatartást őszintétlennek 
találták. Kiss Gy. Csaba a lengyel és szlovák magyarságkép elemzése 
mellett felhívja a figyelmet a nemzetképkutatás (imagológia) 
interdiszciplináris (történeti, szociológiai, irodalomtörténeti, nyelvészeti) 
jellegének fontosságára (71. old.). Ez a kívánalma, véleményem szerint e 
kötetben többé-kevésbé meg is valósul. A szerző szerint a nemzetek 
egymásról alkotott képei kölcsönösen összefüggenek, és állandó dialógus 
van közöttük, melyre jó példa a szlovákok identitáskeresésének és 
magyarságképének összefonódása. "A szlovák nemzeti jelképrendszer 
megteremtésében igen erős volt a különbséget kereső mozzanat", akkor 
viszont - juthat eszünkbe - miért olyan hasonló a szlovák címer a 
magyarhoz és a himnuszuk egy magyar népdalhoz? A lengyelek a 
szlovákokkal ellentétben a történelmi hasonlóságokat erősítették, lásd a 
ma is élő "lengyel-magyar két jó barát" (egyébként középkori eredetű) 
toposzt. A "szabadságszerető magyarok" képét pedig az 1956-os 
forradalom szilárdította meg végleg. A szerbek és a horvátok 
magyarságképét Nyomárkay István közéleti személyek 
megnyilatkozásai, útleírások, naplók, emlékezések alapján vizsgálja. 
Érdekes az a megállapítása, miszerint a magyarságképet a nyelv 
(frazeológiai kapcsolatok) is hűen tükrözi, a szomszéd népek egymást 
lekicsinylő véleményét pl. a szerbek és horvátok szólásaiban nem 
találjuk, talán mert a magyarok példaként jelentek meg a szerbek számára 
egészen 1919-20-ig (64. old.). A horvátoknál viszont már sokkal előbb, 
az 1790-es években hallani ellenséges hangokat a magyar nyelv 
terjeszkedése kapcsán. A magyarsághoz fűződő viszonyukat az 
irodalomban jól mintázza az, hogy Zrínyit, a magyarként emlegetett hőst 
lassan illyr egyesítő vezérré "avatják" (66. old.). Hasonlóképpen az 
irodalmat hívja segítségül Köpeczi Béla és Vajda György Mihály, 
amikor a román ill. az osztrák magyarságképet mutatják be. Mindketten 
kiemelik a magyarság "különállását" a Monarchia idejében: a 
magyarságtudatot, és a felszabadult, sőt viharos érzelmű természetet. Ez 
utóbbi kifejezések azonban már a néplélektan felé vezetnek minket, 
amely Köpeczi szerint erősen rányomta a bélyegét a Tanulmányok a 
magyarokról c. loan Slavici tanulmányra (1871-72), melynek a csöppet 
sem kedvező magyarságképe még ma is él. Az osztrák irodalmi 
példákból (Robert Musil, Franz Werfel, Stefan Zweig) kedvezőbb 
magyarságkép rajzolható "elismerés és ellenszenv, csodálat és 
irigység'\kiemelés tőlem). 

A mélyfúrás-jellegű tanulmányokra jó példa Ormos Mária Képek 
Magyarországról az első világháború után c. sok forrást idéző, alapos 

2 3 6 



Szemle 

írása. Szerinte a XX. században már nem lehet egységes "magyarképet" 
találni, mert többféle kép él egymás mellett. Ormos politikai szempontból 
tekint végig a sorsfordító 1918-20-as eseményeken, bemutatva a francia 
külpolitika Magyarországhoz való hullámzó viszonyát, valamint a csehek 
és a románság egyértelműen negatív, Magyarország háborús bűnösségét 
hangsúlyozó véleményét. Litván György szintén egy szűk intervallumot 
választott, az 1956-os forradalom nemzetközi fogadtatásáról, 
méltatásáról, előzményeiről és hosszabb távú hatásáról ír. Frank Tibor 
1956-ot az amerikai magyarságkép-változás egyik fontos állomásának 
tekinti, mert az "Egyesült Államok kormánya és népe Magyarországot 
egybehangzóan a kommunizmusellenes harc bajnokaként üdvözölte" 
(101. old.). Hasonló rokonszenv kísérte az 1848-as forradalmat és 
szabadságharcot is, bár Frank megjegyzi, hogy "Magyarország helyett 
Kossuth Lajos jutott elismeréshez". Amerika 1848-ban született 
magyarságképe azonban közel sem volt mindig ilyen pozitív, és épp 
olyan változásokon ment keresztül, mint bármely nyugat-európai országé. 
A cikk kitér egy jellegzetes amerikai, de Magyarországot is különösen 
érzékenyen érintő problémára, a bevándorlásra és a bevándorló magyarok 
megítélésének változására. Ez a hullámzó megítélés kíséri hazánkat 
Nagy-Britanniából is, melynek egyik lehetséges oka az lehet, véli 
tanulmányában Jeszenszky Géza, hogy a két ország nem volt sosem 
közvetlen, szomszédi kapcsolatban, és nem fűzték őket egymáshoz erős 
politikai érdekek. A magyar eseményekre reagáló brit külpolitikába 
enged bepillantást a cikk, ezt a témát azonban részletesebben Az elveszett 
presztízs c. könyvében fejti ki Jeszenszky. 

A magyarságkép megrajzolásának egy egészen más módját választotta 
az a néhány tanulmány, amely empirikus vizsgálatokkal közelképet 
készített arról, hogy mit is írnak, és mi jelent, jelenik meg 
Magyarországról a külföldi újságokban, történelemkönyvekben, 
lexikonokban. Az összkép nem túl bíztató, bár teljes elhanyagoltságról 
sem panaszkodhatunk. R. Várkonyi Ágnes a legátfogóbb angolszász, 
francia és olasz Európa-történeteket olvasta végig, és ismerteti melyik 
korszakban esik vagy inkább nem esik szó hazánkról. A legmeglepőbb 
talán, hogy Az európai táplálkozás kultúrtörténete c. könyv még csak 
nem is említi a nagy múltú magyar borkultúrát (109. old.). A közelgő 
Uniós csatlakozások, és az egységesedő Európa kialakulása kapcsán 
Várkonyi reális veszélynek tartja, hogy az újraírt Európa-történetekből 
Magyarország hiányozni fog. Szabolcs Ottó a külföldi 
történelemtankönyveket veszi nagyító alá, és megállapítja, hogy 
elsősorban a földrajzi távolság dönti el, mennyit írnak rólunk. Másik 
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fontos észrevétele pedig az, hogy "általában a jelenlegi és nem a múltbeli 
nagyságrend és megítélés dominál". 

A magyar természettudósok és műszaki alkotók ismertségének egyik 
objektív mérője lehet előfordulási gyakoriságuk a külföldi 
enciklopédiákban. Endrei Walter táblázatban mutatja be, hogy a 
megemlített magyar tudósok származása, nemzetisége helyesen van-e 
feltüntetve. Endrei tartalmi szempontból egyenetlenséget tapasztal a 
tudomány és a technika kárára, az Encyclopedia Britannica indexéből 
például hiányzik Jedlik Ányos, Bánki Donát, de a székelygulyás nem 
(191. old.). Jeszenszky Sándor a magyar elektrotechnika képviselői után 
nyomoz hasonló módszerekkel, de az eredmény még lehangolóbb. Igaz, 
jegyzi meg Jeszenszky, a szakmai enciklopédiákban sokkal kedvezőbb az 
arány. Szerinte a "rendelkezésre álló információk szabják meg, ki kerül 
be egy külföldi enciklopédiába". Terestyéni Tamás négy 
nagypéldányszámú nyugati napilapban figyelte a magyar vonatkozású 
cikkeket három hónapon keresztül. Tartalmi szempontból a politika, a 
gazdaság és sajnos a bűnözés állt a vezető helyen, a legpozitívabb 
értékelést pedig a külpolitika kapta. 

A kötet végére került Kárpáti Jánosnak a magyar zene külföldi 
fogadtatásáról szóló cikke. Egyik íráshoz sem kapcsolható szorosan, 
pedig milyen fontos témát tárgyal, hiszen a zene szavak nélkül tette 
ismertté és híressé a magyar kultúrát már a XVI. századtól! Kárpáti 
különösen nagy gondot fordított arra, hogy tisztázza a cigányzene és a 
magyar zene kapcsolatát és keveredésük okait. A velős, jól szerkesztett 
zenei összefoglalót lezáró gondolatok a kortárs magyar komolyzene 
értékeire hívják fel a figyelmet. 

Az eddig ismertetett cikkek a magyarságról alkotott külső képet 
rajzolták meg, de létezik egy másik kép is, az önkép. Hunyadi György a 
nemzeti identitás és a sztereotípiák görbe tükrét mutatja meg. 
Megtudhatjuk, hogyan hanyatlott le a magyar nemzetkarakterológia 
aranykora, és lépett helyébe a szociálpszichológia empirikus tudománya. 
A cikk kiemelkedő érdeme, hogy olyan alapvető fogalmakat magyaráz és 
vitat meg, mint a sztereotípia, nemzet, identitás; a szociálpszichológiai 
megközelítés pedig lehetővé teszi a magyarokat jellemző külföldiek 
véleményének grafikonos ábrázolását. A magyarságképet tovább árnyalja 
Hofer Tamás, aki tanulmányában elkülönít egy "önkritikus" és egy 
kifelé érvényesülő "normatív elvárásokat tükröző" magyarságképet. 
Hofer újszerű, kulturális antropológiai megközelítést alkalmaz, mikor a 
nemzettudat változó jelképeit vizsgálja. A nemzeti jelképtárunk tartalma, 
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és a szimbólummá vált történelmi eseményeink valóban hűen tükrözik, 
mit tartott a magyar emlékezet megőrzésre méltónak. 

Ebben a tanulmánykötetben sokmindenről szó esik. A témák és a 
bemutatás stílusának változatossága pedig pontosan azt jelzi, hogy szinte 
mindegyikünknek mást jelent a magyarságkép: emberi jellemeket, 
tudományos és művészeti teljesítményeket vagy éppen politikai 
döntéseket. 

Arvay Anett 

Deutschsprachige Lyrik im Königreich Ungarn um 1800. 
Redig. und hg. von László Tarnói. [A Magyar Királyság német nyelvű 
lírája az 1800-as években. Szerkesztette Tarnói László.] Budapest: 
Germanistisches Institut der Eötvös Loránd Universität 1996. (= 
Deutschsprachige Texte aus Ungarn. Bd. 1.) [Budapest: ELTE Germa-
nisztikai Intézet 1996. Magyarországi német szövegek sorozat, 1. kötet.] 

A germanisztika és a hungarológia közös tudományos célkitűzésébe, a 
két filológia együttes feladatába nyújt bepillantást a Tarnói László 
gondozásában megjelent líraválogatás, a kötet szövegei ugyanis német 
nyelven, de Magyarországon, elsősorban Pest-Budán íródtak. A 
keletkezési hely és idő, a XVIII-XIX. század fordulója egyértelműen a 
két kultúrába sorolja a szövegeket, így csak a mindkét irodalomban 
otthonosan mozgó kutató tudja őket szakavatott módon kezelni. Tarnói -
mind a két tudományág követelményeit szem előtt tartva - példás 
szövegkiadást készített, amely mindkét tudományágban új területeket 
nyithat, amenyiben a jövőben leépülnek a nemzetiségi irodalommal 
szemben még mindig élő fenntartások. 

A kötet első pillantásra csupán egyszerű válogatásnak tűnik, hiszen 
húsz-harminc év lírai terméséből nyújt egy csokorra valót. De az előszót 
elolvasva, illetve a szerzők névsorát, meg a közölt szövegek címét átfutva 
még a laikus (és ki nem laikus ebben a ritka témában?) olvasó számára is 
világossá válik, hogy precíz irodalomtörténeti tudással, pontos esztétikai 
és irodalomszociológiai ismérveket követő célkitűzéssel elkészített 
válogatásról van szó, amely mögött több év munka, lényegében a 
korabeli irodalmi és kulturális - hazai és németországi - sajtó pontos 
ismerete áll további sok száz kijegyzetelt vers formájában. A válogatás 
mélyfúrásként úgy adja az 1800 körül keletkezett irodalom 
keresztmetszetét, hogy az irodalmi folyamatokat kimerevíti egyetlen 
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