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Magyarország mentális térképek a határainkon túlról

Lakotár Katalin

Magyarország mentális térképek a határainkon túlról

A kognitív térképezés – a térbeli tájékozódás fejlődése

 A mentális/kognitív térképek a világ megismerésének, abban való tájékozódásnak tudati közei. A 
földrajzi tér egyéni értelmezése, tudati leképeződése, rögzítése a számos egyéni elemet hordozó 
kognitív térkép (TOLMAN, E. C. 1948). A kognitív térképezés egy aktív, több szakaszon átmenő 
folyamat, alapvetően modellalkotás: tudatunkban egyfajta sémát alkotunk térbeli környezetünkről 
(DOWNS, R., STEA, D. 1973, 1977). A tér észlelése szelektált információk felvételén keresztül 
történik, majd azok a belső tájékozódási rendszerünk részeivé válnak, miközben szubjektív 
tartalom, egyéni jelentés kapcsolódik hozzájuk. E folyamat során egyre jobban elszemélyesedik a 
tér, fokozatosan felépítjük a kognitív térképet, újrateremtjük fejünkben a térbeli világot. 
 A kognitív térképek folyamatosan alakulnak, változnak, ahogy az objektív térről változnak az 
egyén tapasztalatai, információi, a világhoz való viszonyulása. Az aktívan működő, 
kölcsönhatásokon alapuló modellalkotáshoz az információk többféle forrásból származhatnak: a 
térbeli világ saját megtapasztalása, iskolában szerzett ismeretek, önműveléssel szerzettek, 
tömegkommunikáció nyújtotta információk, más emberek tapasztalatai (MÉSZÁROS R., 2001).
 Napjainkban határokon átívelő, új térdimenziókban mozgunk (HAUBRICH, H. 1996, BATTY, M. 
1997), az információs rendszerek bármely helyen, időpontban képesek bennünket összekötni a Föld 
bármely pontjával. Ez az emberektől különböző terekben, térnagyságokban, rétegződésekben való 
gondolkodást kíván, pl. országhoz, kontinenshez, régióhoz való tartozás tudatosulását. Ezek a 
térbeli szintek a földrajzi megismerés színterei is, ezekhez földrajzi, térképi, topográfiai ismeretek 
tartoznak, amelyeket elsősorban a földrajztanítás alakít ki. 
 A magyarországi kognitív/mentális térkép vizsgálatok a ’90es években indultak. Az általános és 
középiskolai tanulók (TÍMÁR J. 1994, GÁLNÉ HORVÁTH I. 1978, GÁL V. 2006) és az egyetemisták 
valamint felnőttek körében végzett mentális térkép vizsgálatok többsége hazai környezetre 
vonatkozott (CSÉFALVAY Z. 1994, KISS J., BAJMÓCY P. 1996, MESTER T. 2005, TRÓCSÁNYI A., STEFÁN K. 
2009). Az európai környezetben való egyéni „tájékozódás” megismerését is több vizsgálat (BAJMÓCY 
P., CSÍKOS Cs. 1997, MICHALKÓ G. 1998, FARSANG A., JÓRI J. 1999, MAKÁDI M. 2003) tűzte ki célul.
 Milyen tartalmi elemek alkotják a 14-16 éves tanulók hazánkról és közvetlen környezetünkről 
alkotott kognitív térképeit, mely forrásokra utalnak azok? – ezen kérdésekre is irányultak 
felmérések (LAKOTÁR K. 2004, 2005, 2010), amelyek hazai és határon túli magyar tanulók körében 
készültek.

A határon túli tanulók Magyarország-képe

 Hazánk Európai Unióhoz való csatlakozása felvetette azt a kérdést, vajon milyen kognitív képpel 
rendelkeznek a 14-16 éves tanulóink, a leendő uniós polgárok, szomszédos országainkról? Milyen 
információ források fedezhetők fel országképeiken? – ezekre a kérdésekre tárta fel a választ a 
hazai tizenévesek körében végzett kutatás (LAKOTÁR K. 2009). 
 Napjainkra már szomszédaink többsége európai uniós tag, így adódott a gondolat: fordítsuk meg 
a vizsgálat irányát! Vajon milyen Magyarország-kép él a határainkon túl, azok közelében élő magyar 
tanulókban? Milyen tartalmi elemek alkotják azt, mi a forrásuk, mutatnak-e kapcsolatot a hazai 
történésekkel, azaz beépül-e a tanulók országképébe, ahogy az a szakirodalomból (HOLAHAN, C. J. 
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1998) ismeretes, az aktuális Magyarország?

1. ábra: A 14-16 éves magyarországi tanulók szomszédos országainkról alkotott mentális térképe az általuk 
használt földrajzi nevek alapján (szerk. Lakotár K.)

 Napjainkra már szomszédaink többsége európai uniós tag, így adódott a gondolat: fordítsuk meg 
a vizsgálat irányát! Vajon milyen Magyarország-kép él a határainkon túl, azok közelében élő magyar 
tanulókban? Milyen tartalmi elemek alkotják azt, mi a forrásuk, mutatnak-e kapcsolatot a hazai 
történésekkel, azaz beépül-e a tanulók országképébe, ahogy az a szakirodalomból (HOLAHAN, C. J. 
1998) ismeretes, az aktuális Magyarország?
 A vizsgálat (LAKOTÁR K. 2010) célja az volt, hogy valamennyi szomszédos országból gyűjt-sünk 
mintát, ez azonban teljes mértékben nem valósult meg; a felmérés helyszínei Érsekújvár, 
Marosvásárhely, Zenta, Lendva, Csáktornya. Az utóbbi kivételével magyar nyelvű vagy két 
tannyelvű általános és középiskolákban került sor a kérdőív kitöltésére. A horvátországi tanulók 
angol nyelven kérték és töltötték ki azt, csak néhányan válaszoltak magyarul és horvátul vegyesen.
 A felméréskor a tanulók ugyanazt a kérdőívet kapták, mint a korábban a hazai tanulók (LAKOTÁR 
K. 2004, 2005). Eltérés csupán a rajzos feladatnál volt, a válaszadók itt a következő utasítást 
olvasták: Rajzold le Magyarország kontúrtérképét és jelöld azon a közös határszakaszt! Ezt a 
feladatot szinte valamennyien megoldották, kisebb-nagyobb eltérések előfordultak, de ezekkel 
együtt is az objektív téri helyzetet tükrözték. 
 A határainkon túl megkérdezett összes tanuló válaszai alapján a Magyarország kép meghatározó 
eleme Budapest és nevezetességei (20 %), a Balaton (12 %), jelentős arányú az ételek részesedése. 
A haza, a nyelv (anyanyelv) önálló képelem a történelmi múlttal együtt. Látható, hogy a földrajzi 
helyek dominálnak (2. ábra), ezekhez saját tapasztalattal, élménnyel kapcsolódnak a tanulók. Ezt 
támasztja alá a Mely, hazáddal szomszédos országokban jártál? kérdésre adott válaszok eredménye 
is (1. táblázat).

Magyarország mentális térképek a határainkon túlról
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2. ábra: Magyarország kognitív országképe az összes válasz alapján

Szlovákia Románia Szerbia Horvátország Szlovénia

93 91 95 96 92

turizmus 
vásárlás 
rokonok

turizmus 
rokonok

verseny 
vásárlás 
rokonok

vásárlás 
turizmus 
rokonok

turizmus 
vásárlás 
színház

1. táblázat: Magyarországon járt tanulók %-os aránya, úticéljaik

Kognitív országképek több szemszögből

 Országonként vizsgálva a kognitív képeket az azonosságok mellett lényeges különbségeket is 
tapasztalunk. A szlovákiai tanulók Magyarország kognitív országképének közel felét a Balaton 
(10%),  Budapest (22%) és más városok, nevezetességeik (15%) alkotják. Ezek forrása személyes 
élmény, iskolai és családi kirándulás, néhány tanulónál baráti látogatás. Jelentős arányt képvisel a 
paprika, ami sztereotíp vonásként értékelhető. Az országképben önálló elem a történelmi múlt, 
ami a szlovéniai vagy a horvátországi tanulóknál nem fogalmazódik meg ilyen markánsan. A kognitív 
kép közel harmadát alkotó egyéb kategória kifejezései változatosak: sínház, Petőfi, haza, nyelv, 
Duna, rossz politika, Csodák palotája, pulikutya, parlagfű, József Attila, Turulmadár, mangalica, 
borhegyek, FIDESZ, MSZP, Gyurcsány, Orbán.

Magyarország mentális térképek a határainkon túlról
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 Az erdélyi magyar tanulók országképét is a Balaton, Budapest és nevezetességei valamint más 
városok és turista látványosságaik (32%) határozzák meg. Magas arányú a haza, a nyelv (7%) 
megjelölése, valamint a történelmi múlthoz (7 %) kapcsolódó kifejezések. A földrajzi nevek közül 
kiemelkedik a Duna. Az egyéb kategória tartalma és eredete sokszínű, átlagos és elgondolkodtató 
kifejezések egyaránt szerepelnek benne: ételek, zászló, himnusz, jobb körülmények, rokonok, 
békesség, kettős állampolgárság, egyetemek, Petőfi, Egri csillagok, régi Magyarország, Fradi, 
Orbán, Gyurcsány, Edda, ridegség, hamis felsőbbrendűségi érzet. A politika a tanulók világába is 
beépült; az irodalom által leírt, a kognitív képek alkotásában jelentős szerepet játszó aktualitás 
jelenik itt meg: a felmérés ideje 2010 eleje, amikor Magyarország már erőteljesen készült az 
országgyűlési választásokra, s a tanulói képek tükrözik ezt.

 A szerbiaimagyar tanulók országképének csupán ötödét alkotják a Balaton, Budapest és más 
városok nevei és nevezetessége (21 %). A történelmi múlt országképi megjelenése viszont az összes 
megkérdezett között itt a legmagasabb arányú (9 %), vele azonos mértékű a politika is. Önálló 
kategóriát alkot a sport és az italok, egy-két válasz alapján talán a zenei fesztiválokhoz 
kapcsolható ez. Az egyéb kategória kifejezései az országkép közel felét adják, s ezek pl. haza, 
nyelv, Petőfi, Duna, hungarista, mozi, külföld, Gyurcsány, Orbán, rokonság, jólét, virágfesztivál, 
vandalizmus, útlevél, gazdasági válság, élményfürdő, sok káromkodás, Kárpátia. 

 A horvátországi magyar diákok országképe hasonló az eddig megismertekhez, jelentősebb 
eltérés az arányokban sem mutatkozik. A kognitív kép 49%-át Budapest, a Balaton és a városok 
nevezetességei adják, kis arányú, de önálló csoportot alkotnak az ételek, a nyelv, a történelmi 
múlt, a földrajzi nevek közül a Duna emelkedik ki. Az egyéb kategóriában viszont megjelennek 
iskolai elemek is, mint pl. Liszt Ferenc, Bartók és talán még az Európa első földalattija megjegyzés 
is ide sorolható. További, a Magyarországról alkotott fogalmukat mutatató kifejezések: , olcsó 
ruha, rossz utak, lovak, Puskás, Rubik kocka, csárdás, nincs tenger, legalizált prostitúció, Forma 1, 
kedves emberek és a vicces nyelv kifejezés. Ennél a csoportnál hiányoznak a politikus nevek, az 
aktuális, a napi események nem kapnak kiemelt szerepet.

 A szlovéniai magyar tanulók egyéni országképei a legegyedibbek, itt a legkevesebb az egy 
kategóriába sorolható elem. Többeknél is megjelenő azonos földrajzi környezet Budapestre és a 
Balatonra korlátozódik (29%), ez határozza meg az összesített országképet. Nagyobb része a piac 
(9%) kifejezésnek van, 4-4 %-os arányt képvisel a nyelv és a sziget fesztivál. Az egyedi térelemek 
iskolai ismeretre – Pannon-síkság, Kárpát-medence -, saját tapasztalatra utalnak, pl. Sopron, Lenti, 
Debrecen, Keszthely, Zalaegerszeg. A csupán egy-egy tanulónál megjelenő vonások részben már 
ismertek más országokban élő társaiktól: Petőfi, erős pista, szegénység, cigány, zsidó, Hungaroring, 
művészet, Csillag születik, Cvitamin, Orbán, Gyurcsány.
 
 A bemutatott kognitív képekből is látszik, hogy a elsősorban saját tapasztalatok, a média 
közvetítette aktuális események uralják az éppen érvényes országképet. Ezek változásával változik 
a kognitív kép is, amint azt egy 2005ben végzett vizsgálat is mutatta (LAKOTÁR K.).

Magyarország mentális térképek a határainkon túlról
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Utazási célok - bővülő országkép elemek

Szlovákia Románia Szerbia Horvátország Szlovénia

Magyarország: 60

nyaralás, barátok, 
szép tájak, tetszik, 

nincs nyelvi 
probléma, új 

látnivaló

Magyarország: 76

rokonok, nem 
voltam, magyarul 

beszélnek, 
szórakozóhelyek, 

különbözik a 
hazaitól

Magyarország: 71

közelebb áll a 
kultúra, saját nyelv, 

fejlettebb

Olaszország: 71

Róma, sok 
szépség, jó élet, 
tenger, városok, 
vásárlás, nem 
jártam még

Horvátország: 52

nyaralás, tenger  
barátok, zene,      

tetszik

Ukrajna: 55 

szegénység,  
veszélyes, drága,       
Csernobil,rosszat 

hallottam                   

Moldova: 40

sok román, u.a. 
mint itthon, semmi 

érdekes, 
szenynyezés, 
szegénység      

Albánia: 37  

rossz szerb-albán 
viszony, lelőnek, 

nem szívesen látják 
a szerbeket

Szerbia: 38

személyes ok, nincs 
különös látvány, 

elég rossz, csúnya, 
nem érdekes a 

kultúra   

Magyarország: 18

nem vonz, nem 
tetszik, nem 

érdekes

2. táblázat: Szomszédos ország rövidebb tartózkodásra választása  - nem választása, %

A tanulói kérdőív kérdéseinek egy csoportja utazási célokra, hosszabbrövidebb ott tartózkodási 
célokra vonatkozott. A kapott válaszok és indoklásuk újabb országkép elemeket tártak fel közvetett 
úton. A 2. táblázatból kitűnik, hogy rövidebb tartózkodásra a szlovákiai, romániai és szerbiai 
magyar tanulók hazánkat részesítik előnyben főleg azért, mert itt nincsenek nyelvi  nehézségeik. 
Magyarországot fejlettebbnek, hazájuktól különbözőnek tartják, emellett még a rokonok, barátok 
jelentik a vonzerőt. A horvátországi és szlovéniai tanulók viszont a turizmus szempontjából 
népszerű országokat választják, azok kultúrája, életszínvonala és a tenger fontos számukra. A 
szegénység, a biztonság hiánya, információk rossz dolgokról célpontként nem vonzók egyetlen 
csoportnál sem, azonban az egyéni kognitív kép, az elszemélyesedett tér fontos jellemzői. A 
megjelölt megállapítások a vizsgálat körébe nem tartozó országokról alkotott kognitív képekből is 
felvillantanak információkat, pl. egymáshoz való viszonyukról.

Magyarország mentális térképek 

A tanulói válaszokban szereplő földrajzi nevek lehetőséget adtak a mentális térképek 
megrajzolására. Ezek megalkotásának módszere egyszerű volt: az egy-egy ország tanulói által leírt 
összes földrajzi név – város, táj, folyó - bejelölésre került a térképen. Közülük a többször 
előfordulók vannak kiemelve kék színnel, s az összes által befogott terület /színes folt/ adja a 
mentális országterület.



6. évfolyam 1. szám 2012. április 1. 15

 3. ábra: Magyarország mentális térkép szlovákiai tanulók válasza alapján (szerk. Lakotár K.)

 A szlovákiai tanulók összesített mentális térképe eléggé követi hazánk alakját, a közös 
határszakaszon érintkezik a két ország. Téri kiterjedése a szerbiai szakasznál közel kerül a valós 
határhoz, más részeken attól beljebb végződik. A mentális teret főleg városok, vízrajzi elemek 
rajzolják ki, valamint tájak, összesen 25 földrajzi objektum.

        

4. ábra: Magyarország mentális térkép romániai (A) és szerbiai (B) tanulók válaszai alapján (szerk. 
Lakotár K.)

 A romániai tanulók mentális térképe (A) az ország alakjától jobban eltér, a határoktól beljebb 
húzódik. 21 földrajzi név; a városok döntően dunántúliak, Balaton közeliek, a Balatont mégis 
kevesen jelölték, a tájak közül a Bükk és a Hortobágy itt is gyakori. A közös határmente nem kap 
szerepet a mentális térképen, ennek ellenére feltehetően része annak. Bizonyára ismerik a 
megkérdezettek azokat a határátkelőket, nevüket, amelyeken közlekednek, de nem kapcsoló-dik 
ezekhez különösebb érzelem, élmény, így a Magyarország hívószó nem aktiválja azokat.

Magyarország mentális térképek a határainkon túlról
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 A szerbiai tanulók mentális Magyarország térképe (B) csupán 15 földrajzi névre támaszkodik. A 
szerbiai és a szlovákiai határszakaszon a valós állapothoz nagymértékben közelít a kép, a többi 
résztől távol húzódik a „mentális határvonal”.

        

5. ábra: Magyarország mentális térkép szlovéniai (C) és horvátországi (D) tanulók válaszai a-lapján (szerk. 
Lakotár K.)

 A szlovéniai tanulók mentális térképe (C) a valós alakzattól nagymértékben eltér, legjobban a 
Dunától K-re eső rész hasonlít ahhoz. A már megismert elemek, Duna, Tisza, Balaton, Buda-pest 
szerepelnek rajta, összesen 18 név rajzolja ki a mentális Magyarország térképet. A Szlo-véniához 
közel eső Dél-Dunántúl nagy része hiányzik a térképről, magyarázható ez azzal, hogy utazási 
célként a megkérdezettek a lista első helyeire nem jelölték hazánkat.
 A szlovéniai tanulók közül egy alkalmazta a Kárpát-medence és a Pannon-síkság kifejezése-ket, 
de ezek nem egyedi magyar tájakat jelölnek, így rajzi elemként nem szerepelnek, de ter-
mészetesen részei a kognitív képnek.
 A horvátországi tanulók mentális Magyarország térképe (D) a „legelvontabb”, a valóságostól 
legjobban eltér alakjában és nagyságában egyaránt. Főleg a dunántúli területre terjed ki, 11 
földrajzi név alkotja. Feltűnő, hogy az alföldi részen csak egy város, Debrecen szerepel kie-melten, 
valamint az is, hogy a szlovéniaiak térképével azonosan határváros is van a térképen, Rédics. A 
térkép mutatja, hogy a többször megjelölt földrajzi nevek hazájukhoz viszonylag közel találhatók, 
szinkronban elsődleges úticéljaikkal, a vásárlással, rokonlátogatással (1. táblázat). 
 A földrajzi neveket, ezek alapján rajzolt mentális térképeket áttekintve tapasztalható, hogy 
csupán négy földrajzi név szerepel valamennyi ország válaszaiban: Budapest, Debrecen, Du-na, 
Balaton. 

Összegzés

 A tanulók változatos tartalmú kognitív képeket hordoznak tudatukban. A határon túli tanulók 
Magyarország képét vizsgálva igazolódni látszik az a szakirodalomból ismert megállapítás, hogy a 
kognitív térképeket számos olyan elem építi fel, ami az egyén személyes tapasztalatá-ból 
származik, s ezek az elsődleges jelentőségűek. Azok a tanulók, akik a jártak hazánkban az első, de 
jellemzően a további helyekre is saját ismeretből gazdálkodtak. Megfigyelhető volt a médiák 
hatása, az aktualitások, pl. politikai pártok, politikusok nevei, de előfordultak iskolai ismeretek is, 
pl. Pannon-síkság. 
 Az egyes országokban gyűjtött adatok alapján megrajzolt mentális Magyarország térképek 
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különböző alakzatúak, jobban (Szlovákia) hasonlítanak a valóságos képhez vagy erőteljesen 
(Horvátország) eltérnek attól, amit befolyásol az is, mennyi objektív ismerettel rendelkeznek  a 
tanulók. 
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