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Kutatási beszámoló 

A tér narratológiája című egy éves futamidejű kutatási projekt 

eredményeiről 

A tér narratológiája címő kutatási projekt alapvetı célkitőzése az új, térre (egészen 

pontosan: a téridı komponenseinek, a térnek és az idınek az egyenértékőségére) alapozott 

kutatási módszer elbeszélés-elméleti lehetıségeinek minél teljesebb kiaknázása volt. A 

térfogalom komplexitásából fakadóan a kutatási terv a legeltérıbb vizsgálati irányok feltárását 

tette lehetıvé. A változatosságot az is növelte, hogy a projektbe bekapcsolódó szakemberek 

(Ajtony Zsuzsa, Bíró Béla, Dégi Zsuzsa, Mihály Vilma, Pieldmann Judit, Tapodi Zsuza) négy 

nyelvet és négy kultúrát, a magyart, a románt, az angolt és a németet képviselték, s mivel 

zömmel rendkívül elfoglaltak, hiszen oktatási kötelezettségeik mellett a kutatással 

párhuzamosan többen is doktori disszertációikat készítették, vagy fejezték be, témáikat 

jobbára a disszertációhoz kapcsolódó területekrıl illetve témákból választották. 

Ezért a kutatás eleve nem törekedhetett arra, hogy egységes és egymáshoz szorosan 

kapcsolódó tematikus tömböt alkosson. Az, ami az elkészült dolgozatokat egységgé teszi, 

pusztán a tértematika és a térkonstrukció elemzésének általános módszertana. A kutatás 

valóban bizonyíthatta, hogy a szóban forgó módszertan a film, a regény, a dráma, sıt – 

némileg tágítva a kört – a városok nyelvi tájképének elemzésére is kiválóan alkalmas.  

A kutatás elsı szakaszában célunk a tértematikával és térnarratológiai módszertannal 

kapcsolatos nemzetközi eredmények felkutatása, megismerése és megvitatása volt. Az egyes 

tanulmányokhoz csatolt könyvészeti anyag jól jelzi ennek az elıkészítı szakasznak az 

alaposságát. A második szakaszban az egyes kutatók a saját kutatási területeikre és témáikra 

alkalmazták a megismert látásmódot és módszertant. A térelméleti és térnarratológiai 

kutatások eredményei ezért az egyes dolgozatokban nem csak meglehetısen eltérı arcukat 

mutatták, de a téma következetes feldolgozása során elkerülhetetlenül olyan problémák elé 

állították az elemzıket, melyeket csak eredeti meglátásokkal és a problémákat következetesen 

végiggondoló módszerességgel lehetett kielégítıen megoldani.  

Pieldner Judit, aki a Shakespeare-i Hamlet filmes feldolgozásainak kapcsán a film és a 

tér kapcsolatát kutatta, a filmben megképzıdı konstruált, narratív tér elméleti 

vonatkozásaiból, valamint a Shakespeare-szöveg térkonstrukciós eljárásainak, az Erzsébet-
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kori színház színpadterének vizsgálatából kiindulva, a Hamlet filmes adaptációinak (Laurence 

Olivier - 1948, Grigorij Kozincev -1964, Tony Richardson - 1969, Franco Zeffirelli - 1990 és 

Michael Almereyda - 2000) tértagolását elemezte, számos eredeti ötlettel gazdagítva az eddigi 

kutatási eredményeket.  

 Bíró Béla dolgozata Liviu Rebreanu Ion címő regénye kapcsán a térnarratológiai 

vizsgálódás teherbíró képességét próbálja felmérni, azt vizsgálja meg, hogy az eltérı 

térfogalmak alapján történı narratológiai vizsgálat képes-e a narráció olyan aspektusainak 

feltárására, melyre egyéb narratológiai módszerek kevésbé alkalmasak. 

Az elemzés azt próbálja bizonyítani, hogy az elfogulatlan befogadó közremőködésével 

megszületı térnarratológiai olvasatban a (bizonyíthatóan nacionalista) empirikus szerzı, a 

(jóval összetettebben és tárgyilagosabban mérlegelı) mintaszerzı és az (elıbbi kettı vitáját 

szövegtestté konvertáló) narrátor bonyolult viszonyrendszerébıl ma is izgalmas, korszerő 

szövegkorpusz bontakozik ki, melynek mélyebben fekvı témája Erdély etnikai, szociális és 

politikai tereinek narratív átrajzolása, illetve a szerzı ezzel kapcsolatos aggodalmainak 

bújtatott megjelenítése. 

Mihály Vilma német illetve angol nyelven szövegezett tanulmányai a mitikus tér 

problematikáját elemzik Mythical Spaces – The Aleph as Seen by Borges and Coelho illetve 

valamint Der mythische Raum in Joseph Roths Hiob címmel. Az elemzések mindkét esetben 

fıként Ernst Cassirer Mitikus, esztétikai és teoretikus tér (1931) címő tanulmányára, illetve 

Mircea Eliadenak a szent és profán tér közti megkülönböztetésére alapoznak. A három eltérı 

szöveg a szerzını által választott elemzési módszer három újszerő variánsát eredményezi.  

Tapodi Zsuzsa román nyelven íródott dolgozata az erdélyi (kötıdéső) kortárs magyar 

és román irodalom kronotoposzait vonja vizsgálat alá, azzal a céllal, hogy kiderítse, vannak-e 

az erdélyiségnek jellegzetes, a mővek térképzeteire vonatkozó megkülönböztetı jegyei, illetve 

hogy az együttélés milyen mértékben generál interetnikus teret, hogyan válik a térbeliség 

szövegszervezı elvvé, hogyan formálódik a határlét és a benne megképzıdı határidentitás.  

A magyar nyelven született írások közül az elemzés három alkotásra szorítkozik: Bodor 

Ádám Sinistra körzet (1992), Dragomán György A fehér király (2005) és Bogdán László A 

kintrekedtek (2011) címő mővére. A kortárs román irodalomból Corin Braga Claustrofobul (A 

klausztrofóbiás) (1992) és Dan Stoica România, Ńara mea de coşmar (Rémálmom Románia) 
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címő trilógiájának elsı részét, a 2010–eben megjelent łara secuilor (Székelyföld) címő 

regényét vizsgálja a térnarratológiai módszertan invenciózus felhasználásával. 

Ajtony Zsuzsa alapvetıen nyelvészeti megközelítéső dolgozata Bernard Shaw 

drámahıseinek nyelvét vizsgálva azt követi nyomon, mennyiben befolyásolja az angol 

társadalom világképét és mentalitását az a földrajzi környezet, melyben az angol nyelv és 

kultúra megképzıdött, azaz a sziget-lét. 

A tanulmány a Carl Schmitt által leírt „térbeli forradalmat” egyfajta – a brit kulturális 

térben kialakult attitődváltásként értelmezi, mely az ott lakók saját teréhez (a sziget-léthez) és 

a kontinenshez főzıdı viszonyát is átrendezi. A szerzı a brit tér verbális reprezentációinak 

nyitott és rejtett aspektusait vizsgálja néhány kiválasztott Shaw-darabban, a szereplık 

attitődjét szigetükkel és szigetlakó társaikkal szemben, nyelvi viselkedésüket, melyet létük 

kulturális és történelmi tere határoz meg. Az irodalmi részletek pragmatikai elemzésében az 

interakciós mikroszociolingvisztikai módszer érvényesül, azaz a szövegeket mint szociológiai 

korpuszt tekinti, amelyen a szereplık nyelvi viselkedését lehet vizsgálni.  

Dégi Zsuzsanna kutatása némileg elüt az elızıektıl, ı ugyanis egy – doktori 

disszertációjával is összefüggı – tágabb öleléső kutatás keretében a szó szoros értelmében 

vett nyelvi tér problematikájával foglalkozott. Dolgozatának címe Csíkszereda nyelvi tájképe. 

Dolgozatának alapja a kilencvenes évek elején önálló alakot öltı új kutatási ág alapfogalma a 

„nyelvi tájkép”, mely egy adott (földrajzi és társadalmi) térben elıforduló különbözı feliratok 

összességét jelenti. Az ezen a tudományterületen végzett kutatások a közszférában megjelenı 

írott szövegek tanulmányozásával foglalkoznak fıként többnyelvő városi közegekben. A 

kutatás a nyelvi jelek (linguistic landscape) elmélete alapján elsısorban szociolingvisztikai 

nézıpontot érvényesít. Az elkészült kutatási jelentés bár csupán Csíkszereda néhány utcájára 

fokuszál, mégis rávilágít a nyelvi táj szerepére és annak a szociolingvisztikai helyzettel és 

nyelvpolitikával való szoros összefüggésére. 

A tanulmányok minden esetben a szóban forgó tudományterületek legújabb 

eredményeinek ismeretében íródnak és gazdag hivatkozási anyagot felvonultatva bizonyítják 

alaptételeiket, s minden esetben beszédesen bizonyítják a kutatás alaphipotézisének 

helyességét, miszerint a térproblematika elıtérbe állítása és a térnarratológiai módszer az 

irodalmi szövegek illetve a társadalomtudományi diskurzus olyan elemeinek feltárására is 

lehetıséget teremtenek, melyek más módszerekkel nem, vagy csak részelegesen közelíthetıek 

meg.  
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Az elkészült dolgozatok mindegyike rangos hazai vagy külföldi folyóiratokban illetve 

tanulmánykötetekben jelent meg vagy áll megjelenés alatt.   


