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helyett végre a magyar nyelv t ipológiai sajátosságaiból ki indulva ál l í t juk 
fel az elsajátítás mérésének standard rendszerét. 

Természetesen számos más olyan kutatási, fejlesztési tevékenység is 
fo ly ik intézetünkben, amely éppen a mi sajátos aspektusunk miatt termé-
kenyen járulhat hozzá a magyar nyelv kutatásának bármely területéhez. 
Ezekről azonban később, egy nyitott szakmai konferencián szeretnék be-
számolni. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
A Magyar Nyelvi Intézet folyosóin nap mint nap a mi anyanyelvün-

kön csevegnek egymással kínaiak és oroszok, svédek és vietnamiak, cipru-
siak és mongolok, skótok és japánok. Ez reménnyel tölt el bennünket a 
magyar nyelv jövőjét il letően. 

Köszönöm a figyelmüket. 

Somos Béla: 

Az imágó-kutatás néhány kérdése határon túli diá-
kok villanásnyi Magyarország-képe kapcsán* 

A téma bevezetéseként két korábbi — az 1986-os bécsi és az 1991-
es szegedi hungarológiai kongresszuson elhangzott — beszámolóra hivat-
kozom. Az 1986-os előadás az akkori Nemzetközi Előkészítő Intézetben 
tanuló mintegy hatvan ország diákjai körében végzett adatgyűjtés eredmé-
nyét összegezte. 1991-re bővült a NEI feladatköre: a nem magyar anya-
nyelvű diákok mellett 1990-től szép számmal fogadunk határon túl i ma-
gyar diákokat is. Az 1991-es szegedi beszámolóm ennek megfelelően az 
1986-os s az 1991-es adatok — országképek, hírképek — összevetését 
tartalmazta (érdekessége lehetett, hogy a két időpont között rendszerváltás 
zajlott le), másrészt a mintegy százötven Ungváron felvétel iző magyar diák 
— az országképpel kapcsolatos, „Magyarország, ma" c ímű — fogalmazá-

* Elhangzott a Nemzetközi Hungarológiai Központ Konferenciáján 1997. augusztus 27-én. 
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sának elemzése a határok megnyitása, a magyarországi tanulás lehetősé-
gének örömét, eufóriáját tükrözte. 

Utóbbi kérdéskör — tehát a bácskai, bánáti, erdélyi, kárpátaljai, mu-
ravidéki, horvátországi, felvidéki diákcsoportok Magyarország-képének 
témaköre — jelzi , hogy az image (imágó, országkép, hírkép) és az önma-
gunkról alkotott kép (= az önismeret) szorosan összefügg, s nem is igen 
választható el egymástól. (Dr. Tverdota György — a témáról szóló beszél-
getésünkkor — találóan nevezte "egy bot két végé"-nek e kettőt.) 

Valóban, érdekes lehet és érdekelhet bennünket, hogy mit tartanak 
rólunk, milyennek látnak bennünket közeli vagy távolabbi országok lakói 
— írói, művészei, polit ikusai, kereskedői, turistái, diákjai stb. — , de épp-
oly fontos, hogy mit tartunk mi magunkról. Továbbá: mekkora a mélysége, 
árnyaltsága, tagoltsága önismertünknek, mekkora a valóságtartalma; az 
imágó-val kapcsolatban szintén: mennyire, s mi lyen oldalról, mely meg-
közelítésből ismernek bennünket, s — megítélésünk szerint (azaz a tükröt 
egy másik tükörből nézve) — mennyire reális a kép? A különböző mélysé-
gű, motiváltságú, több vagy kevesebb lényeges és kevésbé lényeges rész-
letből összegződő eredmény előjele milyen: azaz pozitív vagy a negatív 
felé bi l len-e a mérleg? 

S bárhova bi l len is, kérdés lehet: az előítéletes vagy a tartalmilag 
megalapozott és kontrollált elemek dominálnak-e benne, azaz mekkora az 
objektivitásának a mértéke, hiszen a teljes objektivitás és pontosság csak 
eszmény lehet, valójában el nem érhető. 

Érdekes lehet eme hírképekkel, országképekkel kapcsolatban a moti-
váltság is, azaz akiben, akikben a hírképek létrejöttek, mi lyen érzelmi, 
érdekeltségi viszonyban vannak tárgyukkal; érdekes lehet a hírkép létre-
jöttének mikéntje, direkt vagy indirekt a közvetlen — első kézből, azaz 
személyesen szerzett — tapasztalatok révén, vagy közvetett módon for-
málódott-e. Fontos lehet a hírkép árnyaltsága, azaz mely megközelítés(ek) 
— a gazdasági, a kulturális, az idegenforgalmi, a turisztikai, a poli t ikai 
(stb.) vonatkozások — a meghatározó(k) benne, esetleg ezek együttese; az 
országkép egy-egy szubjektum sajátja vagy egy — kisebb vagy nagyobb — 
közösség, csoport, ország (stb.) birtokolja-e, spontán formálódott-e vagy 
tudatosan, i l l . (netán) tendenciózusan irányítottan. 

Külön vizsgálódás tárgya lehet az is, hogy egy ország lakóinak több-
ségében egy más országról kialakított kép milyen viszonyban van a viszo-
nos képpel, mi lyen az állandósága — vagy más megközelítésben: a válto-
zékonysága — hírképeknek. Érdekes lehet az is, hogy a friss poli t ikai, kul-
turális, sport- és egyéb események, történések mennyire kerülnek bele az 
adott pil lanatban érvényes és megfogalmazott képbe. 

A kérdéseket még sorjáztathatnánk, de talán elég ennyi is. 
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Az adatokat, megnyilatkozásokat, amikről a következőkben igyek-
szem beszámolni, idén június végén, júl ius elején gyűjtöttem magyaror-
szági felsőfokú tanulmányokra készülő 17-19 éves csallóközi, mátyusföldi, 
ipolyment i , gömöri , bodrogközi — tehát felvidéki, i l l . szlovákiai —, és 
ungi, beregi, munkácsi, tiszaháti — tehát kárpátaljai — diákok körében. 
Ők azok, akiknek a mondataiban az image és az önarckép, i l l . önismeret 
— tehát a kétféle hírkép — összetalálkozik, hiszen magyarként, így 
"belülről" és érdekelten, érdekeltként, de kívülről, mert egy másik ország 
állampolgáraként alkotják, alkották meg országképüket. 

A megnyilatkozások összegyűjtése az írásbeli felvételivel egyidőben 
— azt megelőzően, i l l . követően — zajlott, anonim volt s természetesen 
nem kötelező. (A nem kötelező jellegből adódik, hogy számosan nem is 
válaszoltak az írásban feltett kérdésre, ennek oka lehet, hogy inkább a 
felvételi vizsgára igyekeztek koncentrálni, de lehet más oka, talán a bizal-
matlanság is.) A megkérdezettek közül ötvenhármán feleltek a kérdésre. 

A kérdés és kérés így hangzott: "Kérjük, írjon néhány mondatot ar-
ról, milyennek látja a mai Magyarországot!" 

A kérdés szándékosan nem orientálja a válaszolót a tekintetben, 
hogy mi lyen vonatkozásokat emeljen ki az ismerethalmazból a rendelke-
zésre ál ló rövid időben. Egyébként a választás tárgya, témaköre — tehát, 
hogy miről ír — önmagában is informatív értékű, s nemcsak a válasz tar-
talma. 

"Nem igazán politizálok, így inkább csak szubjektív élményekkel 
szolgálnék" - kezdi az egyik válaszoló, s indítása impl ic i te arra utal, hogy 
az országképben a polit ikai vonatkozásokat tartja az első helyen ál lónak. 

"Engem nem annyira Magyarország politikai helyzete érdekel, in-
kább a természet, a táj." - tér ki a poli t ikai megítéléstől egy másik vála-
szoló. 

"Úgy gondolom, hogy a kérdés mindenekelőtt a politikai helyzetre 
irányul, ami meglátásom szerint elég zavaros." 

Többen — szerényen — utalnak információik esetleges hézagaira. 
Pl. 
"Nem igazán tudom megítélni, hiszen nem magyarországi lakos va-

gyok. Amit tudok, azt a tévéből, újságokból szedegetem össze." 
"Mivel nem itt élek, s nem figyelem rendszeresen a tv-híradót, nem 

tudok véleményt alkotni az országról." 
Az egyik válaszoló így kezdi: 
"Kívülállóként" úgy vélem, ... 
A válaszban az idézőjel a fontos, a kívülál lóként ugyanis idézőjelben 

van, nagyon jogosan, hiszen csak idézőjelben lehet kívülál lónak tekinteni, 
valójában természetesen nem az! 
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Mi lyen motívumok jel lemzőek tehát ezekben a "kívülállóként", de 
nem kívülál lóként megalkotott országképekben? 

Min t várható és szokásos, a gazdaság, a poli t ika és a kultúra, ame-
lyek a leggyakrabban szerepelnek. Utóbbin, tehát a kultúrán, művelődésen 
belül a magyarországi iskolarendszer, a magyarországi tanulási lehetősé-
gek - összevetve a szülőföldiekkel - amelyek - magától értetődően, mert 
egzisztenciálisan - a legfontosabbak a megnyilatkozók számára. 

"A továbbtanulási lehetőségek messzemenőén jobbak, mint pl. Szlo-
vákiában. Ez alatt természetesen az anyanyelvi képzést értem." 

"Az oktatás magas szintű, de a készülődő' reformok, amelyek az ok-
tatást érintik, még magasabbra emelhetik." 

"Fejlett gazdasággal rendelkezik és színvonalas iskolahálózattal." 
A kultúra, az iskolarendszer nem választható el a gazdaságtól. Tud-

ják ezt tanítványaink is. Ha az iskolarendszerrel a válaszolók mintegy ne-
gyede foglalkozik, a gazdaságra vonatkozó utalások a válaszok mintegy 40 
%-ában fordulnak elő. 

A politikát és a gazdaságot többen egymással való összefüggésükben 
nézik, s nem látják mindig szinkronban levőnek: 

"Magyarországon a rendszerváltás óta kiteljesedett a demokrácia. A 
mai Magyarországon a gazdaság beteg." 

"A mai Magyarország közel azokkal a nehézségekkel küzd, mint a 
szocialista tábor más államai. De mivel Magyarország a rendszerváltás 
előtt az egyik leggazdagabb, gazdaságilag a legerősebb ország volt a szo-
cialista blokkban, ezért mostani gazdasági helyzete örvendetesen vi-
szonylag jó." 

"Gazdaságilag jó ütemben fejlődik, a társadalom helyzete is javulni 
látszik, habár a tökéleteshez még igen messze van." 

"Gazdasági helyzetét tekintve szerintem eléggé szegény, persze 
amennyit személyesen tudok róla. Nagy a bűnözés itt a fővárosban, amit 
sajnos személyesen is tapasztaltam több alkalommal. 

De mindezek mellett nagyon kedvelem a magyarok mentalitását, 
önmagukat, az országot. 

Többet nem tudok hozzászólni." 
"A mai Magyarországot az egyik legjobban fejlődő államnak tartom 

a "vasfüggöny" lehullása után. Arra kell vigyázni, hogy az ország maradjon 
meg függetlennek, és arra, hogy az ország politikusai közt ne legyen szét-
húzás. Egységes erővel Magyarország igen jó állapotba kerülhet a világban 
- a világ országai között." 

"A mai Magyarország sokszínű. (...) Sokan úgy hitték, a rendszervál-
tás után minden könnyebb lesz, ez azonban korántsem ilyen egyszerű. 
Nehéz időszak vár még Magyarországra, de ennek az országnak, népének 
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vannak tartalékai." Kissé patetikus, félig zárójelbe tett, Ady-idézettel 
megtöltött befejezése a mondottaknak: ha a megosztottságot is legyőzzük, 
"minden a miénk lesz, ha akarunk, ha merünk". 

A politikai vonatkozásokat említők a nyitottságot, a demokratizmust 
hangsúlyozzák: 

"Úgy gondolom, hogy Magyarország mindig élenjáró volt a demok-
ratikus változások terén. Tehát nyitott az új dolgok felé, mint a demokrá-
cia, az EU -tagság." 

"Úgy vélem, a mai Magyarország sokkal nyitottabb ország szomszé-
daihoz képest." 

Az országképbe belejátszanak friss aktualitású történések. Ilyen volt 
júniusban a NATO-ba szóló meghívás Magyarországon és a kétnyelvű 
bizonyítványok ügye Szlovákiában. 

"Az anyaország! Politikai szempontból sokkal jobb itt a helyzet, 
mint Szlovákiában (ezt mi sem tükrözi jobban, mint a NATO-ba való ver-
sengés mai állása), hiszen a kisebbségi jogok - bár nem teljes mértékben -
be vannak tartva. A minap éppen az Új Szó c. napilap címoldalán egy 
magyarországi kétnyelvű bizonyítvány szerepelt. Nálunk pedig 74 év után 
betiltották." 

A demokrácia fokmérője a kisebbséghez való viszony: 
"Nemzeti érzéseiket ápolják, de ez nem csap át nacionalizmusba. 

Kisebbségeivel szemben toleráns és nem szorítja ki őket az állam igazgatá-
sából és fejlődéséből. Ha ilyen úton halad tovább, fényes jövő áll előtte. 
(Ezt bizonyítja, hogy a NATO-ba is beléphet a jövőben.)" 

A NATO-téma a válaszok mintegy 30 %-ában megjelenik, olykor tá-
gabb összefüggéseiben: 

"Magyarországot irigyelem is egy kicsit, mivel egyre jobb helyzetbe 
kerül Európában, mint Szlovákia. Egykor még reméltem, hogy Szlovákia 
Magyarországgal együtt kerül be az EU-ba, és így egy idő után EU-tagként 
a határok is megszűnnek." 

Kritika, aggodalom és vonzódás pár mondatban: 
"Szerintem az a baj Magyarországon, hogy túl sok a belső vita, ami 

rombolja az összetartást. És úgy látom, hogy Magyarországot eladták. Ez-
alatt azt értem, hogy túl sok a külföldi tőke, befektetés stb. 

Viszont biztos vagyok benne, hogy e térségnek Magyarország a leg-
kiép ítettebb és legszebb országa." 

Egy másik válaszoló nem általában a vitát, hanem az üresjáratokat 
kárhoztatja: 

"... relatíve jól halad, de sokszor banális dolgokra pazarolja az ere-
jét." 

Az újrakapitalizálódás nem éppen örvendetes velejárója: 

73 



Somos Béla: Az imágó-kutatás néhány kérdése határon túli diákok villanásnyi 
Magyarország-képe kapcsán 

"Szerintem a mai Magyarországon az embereket főképpen egy dolog 
motiválja: a pénz. Az emberek egymáshoz való viszonya gyökeresen meg-
változott, mindenki szeretne több és több pénzt összegyűjteni. Ebben köz-
rejátszik az is, hogy nagyon megnőttek a követelmények, az elvárások. 
Óriási a teljesítménykényszer. 

Az alapvető magyaros vendégszeretet is bizonyos országokból jött 
emberekre korlátozódik." 

Társadalompszichológiai megfigyelés summázata, majd egy vallo-
más és egy kérdés ugyanattól a személytől: 

"Picit hidegebbek, zárkózottabbak (talán gondterheltebbek) az embe-
rek; de azért az összbenyomás jó. Szeretek itt lenni. (Itthon vagyok?)" 

"Itthon vagyok?"- kulcskérdés és ismerős lélekállapot kifejezője. 
A határon túli magyarság Magyarország-képében meghatározó az 

otthonosság, a világban való otthonosság kérdése (Tamási Áron: "Azért 
vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne."), a magyarságtu-
dat, továbbá az anyaország és az anyaországbeliek viszonya a határokon 
kívül kerültekhez. 

Vallomásértékű sorok: 
"Mint Magyarországon kívül élő magyar kisebbség tagja, Magyaror-

szágot elsősorban, mint anyaországot látom. Egy olyan anyaországot látok 
benne, amely kicsit túlzottan nyugat felé fordul. Sokat beszélnek rólunk, 
mint határon kívüli magyarokról, de sajnos én azt tapasztaltam, hogy a 
magyar értelmiségen kívül a lakosság nagyobb része nem fogad el minket 
magyaroknak. S ebben az játszik döntő szerepet, hogy a nyugati népeket 
tekintik példájuknak, s nem szeretnek hátra, kelet felé fordulni." 

"Sajnos, még manapság is sokan rácsodálkoznak, hogy tudunk ma-
gyarul. Ez szomorú. Az is szomorú, hogy sok magyarországinak nem fon-
tos, hogy magyar." 

"Mint külföldön élő magyar úgy érzem, nem igazán érdekli a Magya-
rországon élő magyarokat, hogy mi van velünk. Hátrányban vagyunk ott-
hon is és itt is, sehol nem fogadnak és nem kezelnek egyenrangúan." 

Az idézeteket - a hasonló érzéseket megfogalmazó idézeteket - le-
hetne tovább sorolni. ítélhetjük ezeket szubjektívnak, de - tekintve a nagy-
számú előfordulást - valóságalapjukat nehéz lenne kétségbevonni. 

Nem mindenki szerez ilyen tapasztalatokat, többen nem kérdőjelet, 
hanem felkiáltójelet tesznek a mondat végére: "... szépnek találom. (...) 
Röviden: otthon érzem magam!" 

A nyelvország mint anyaország, ahol nem tekintenek az emberre ha-
ragosan, s nem utasítják "rendre", ha anyanyelvén szól, íme: 
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"Összehasonlítva ....-val, itt könnyebben tájékozódom. Az emberek 
nagyon készségesek, aranyos, kimondottan kellemes élmény valakit leszó-
lítani - korosztályra és nemre való tekintet nélkül." 

"Mintha a hazám lenne." 
"Budapestet szeretem, talán jobban ismerem, mint saját országom 

fővárosát. Sokszor tartózkodom itt rokonainknál. Szeretem ezt az országot 
és nagyon szeretnék itt tanulni!" 

Többen félnek és óvnak attól, hogy a túlzott nyugat felé fordulás a 
hagyományok, a nemzeti értékek feladásával jár jon; ugyanakkor erős az 
öröm a nyugat felé menetelés sikerei láttán, s az érzelmi töltés, a 
"szurkolás", hogy ne tör jön meg ez a tendencia. 

"Bízom abban, hogy Magyarországnak sikerül felzárkóznia a nyu-
gathoz." 

Egy másik i f jú a belsó ' - kulturális és történelmi - erőforrásokra hívja 
fel a f igyelmet: 

"Pedig belülről is fel lehet virágoztatni e szép országot, (...), csak eh-
hez önmegismerés is szükséges." 

"Ez az ország tele van lehetőségekkel, melyeket csak meg kell találni 
és hasznosan kihasználni." 

A kint és a bent összefüggése: 
"Egy fejlett gazdaságú, mégis Magyar-országot kellene létrehozni, 

amelyre büszkék lehetnek a külföldre szakadtak. 
Ahol nem sajnálattal tekintenek rájuk, hanem egyenlő' feleknek 

tartják őket." 
* 

A fentiekben főleg tartalmi oldalról közelítettem a válaszokat. 
Lehetséges volna a mennyiségi szempontok szerinti csoportosítás, a 

motívumok százalékos gyakoriságának elemezése, ehhez azonban na-
gyobb számú adatra van szükség. Egy számszerű megközelítés azonban 
megkockáztatható; aszerint, hogy a válaszokat a pozitív vagy a negatív 
tartalmú motívumok, megállapítások je l lemzik, a következő a kép: 

a válaszok mintegy 10 százalékában a negatív, 
60 százalékában a pozitív tartalmú megállapítások a döntőek, 
30 százalékában a pozitív és a negatív nagyjából egyensúlyban van. 
Az egyik optimista megnyilatkozás néhány mondata: 
"Az emberek megpróbálnak nemcsak önmagukkal foglalkozni, a má-

sikat is emberszámba venni. (...)" Az országkép "Az én szememben még 
makulátlan, remélem, a megismerés függvényében nem változik a megál-
lapításom. " 

Bízzunk benne, hogy így lesz. 

75 



Somos Béla: Az imágó-kutatás néhány kérdése határon túli diákok villanásnyi 
Magyarország-képe kapcsán 

A hírképek adataiból - általában s egy-egy mintavétel esetén is -
számos következtetés vonható le. Ideális esetben a következtetések adalé-
kul szolgálhatnak a döntéshozók számára. 

Az idézetekből néhánynak egymás mellé helyezése egy - a magyar 
oktatási rendszert érintő, reá váró - pótolnivalóra hívja fel a figyelmet. 

"... még manapság is rácsodálkoznak, hogy tudunk magyarul." 
"... a magyar értelmiségen kívül a lakosság nagyobb része nem fo-

gad el bennünket..." 
"Fel lehet virágoztatni..., (...) ehhez önmegismerés szükséges." 
Az idézett három töredék-mondat oktatási rendszerünk és közvéle-

mény-formálóink mulasztásaira utal: az iskola nem tudatosította azt a hu-
szadik századi önismeretünk szempontjából meghatározó tényt, hogy a 
magyarság a nagyhatalmi döntések következményeként több országba 
széttagolva, szétdarabolva él. 

Történelemórán nyilván beszélnek erről, egy-két adat azonban nem 
biztos, hogy megfelelő érzelmi töltéssel tudatosítja is ezt. Makkai Sándor 
írta: "... egy nemzet öntudatos életének leghatalmasabb tényezője min-
denkor irodalma volt és lesz." Az identitástudat említett zavarait vélhető-
en azzal lehetne korrigálni, ha az iskolai irodalomtanításban nagyobb te-
ret, több időt és figyelmet kaphatna az 1920 utáni idő délvidéki, erdélyi, 
felvidéki és kárpátaljai magyar íróinak a munkássága. A bevezetendő NAT 
talán nem feledkezik meg erről, félő azonban, hogy - éppen a tanárok 
hiányos tájékozottsága miatt - a napi pedagógiai gyakorlatban valahol 
elsikkad ez. Hiszen hogyan várhatnánk, hogy a tanítvány tájékozott le-
gyen, ha a tanárnője, tanára se tudja, miért fontos Stósz és Sztána, hogy mi 
volt a Kalangya, s melyik régió alapkönyve a "Holnap is élünk". Azaz, ha 
e téren bármi elmozdulást remélünk és óhajtunk, akkor mindenekelőtt a 
pedagógusképzésre - és továbbképzésre vagy utánképzésre - kellene és 
kell f igyelmeznünk. 

* 

Ha az itthoni középiskolások és középiskolát végzettek hiányos tájé-
kozottságát konstatáljuk, kérdés, mi a helyze a határon túliak esetében. 
Önhibájukon kívül sajnos szintén egyenetlen a tájékozottság. Sokszor a 
saját régió íróival, irodalmával, hagyományaival kapcsolatban is, más ré-
giók vonatkozásában különösképp. (Előfordul, hogy maga a tájegység neve 
is ismeretlen: - "Mi az, hogy Vajdaság? Hol van? - kérdezte volt egy más 
régióbeli diák Zentárói érkezett kol légiumi szobatársát.) 

Miután ezt felismertük, a magunk területén változtatni, javítani akar-
ván az előkészítős nem filológus diákok számára negyven órás Magyar-
ságismert stúdiumot hoztunk létre, ennek keretében történelmi, művé-
szettörténeti, f i lmtörténet, irodalmi előadásokat hallgathatnak tanítványa-
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ink, s a kurzus lezárásaként egy - a témával kapcsolatos - dolgozatot kell 
írniuk. A magyar szakra készülőknek részletesebben tanítjuk saját régiójuk 
íróinak munkásságát. A fi lológus hallgatók számára az elmúlt tanévben 
elkészült egy, az 1918 és 1948 közti időszak erdélyi, délvidéki és felvidéki 
irodalmát bemutató jegyzet. 

Az említettek jelzik, hogy az imágó-kutatásnak, a belső és külső hír-
képek tanulmányozásának gyakorlati hozadéka is lehet. 

* 

Gyakorlati hozadék az is, hogy az imágónkkal kapcsolatos ismere-
teink önismeretünk formálódását is segíthetik, ami azért sem közömbös, 
mert a rólunk, országunkról alkotott kép adott pil lanatban egzisztenciális 
jelentőséggel bírhat. 

A tanítványaink tudatában élő Magyarország-kép időnkénti feltérké-
pezése érdekes színezője az oktatói munkának. Biztosabban értelmezhető 
adatok gyűlnének azonban össze, ha az imágó-kutatás szervezettebben, 
koordináltabban történne. Az elmondottak egyidejűleg az erre vonatkozó 
javaslatot is jelentik. 
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