
         Beszámoló az imagológiai kutatócsoport elsı éves tevékenységérıl 

A csoport a három évre tervezett kutatómunka elsı évét és az erre az idén márciustól 

rendelkezésre álló anyagi forrásokat elsısorban az imagológia körébe tartozó eddigi 

tudományos eredmények felkutatására és tanulmányozására fordította. A magyar, román, 

angol és német nyelvő könyvészet olvasása mellett létrehoztak a Humántudományok 

Intézetének egyik termében egy kutatói szakkönyvtárat.  

Mivel az imagológiai a kultúratudományok körébe tartozó kutatási paradigma, mely szoros 

kapcsolatban áll az összehasonlító irodalom- és  történettudomány, mentalitástörténet, 

irodalomszociológia, szociálpszichológia, axiológia, kulturális antropológia, kultúraelmélet, 

kritikai kultúrakutatás, politológia másságképeket elemzı területeivel, a kimondottan irodalmi 

megközelítés mellett a kutatócsoport tagjai saját kutatási irányaikkal hozták összhangba az 

alteritás megjelenítésének vizsgálatát. (A tavaly májusban összeállított terv kivitelezésére idén 

márciusban kaptunk anyagi forrásokat, a tervezhetıség bizonytalansága is hozzájárult a 

kutatás részleges összehangolatlanságához. Az imagológiai mellett a csoport tagjainak 

többsége részt vett egy, a tér diskurzusait vizsgáló, egy éves kutatási projektben is, melynek 

szakmai elvárásait szintén teljesíteniük kellett). 

A kutatási tervben vázolt vállalásoknak megfelelıen a csoporttagok felmérték, részben 

beszerezték, olvasták és fordították a könyvészetet,  és megkezdték az általuk választott 

részterületek jelenségeinek elemzését. Ugyancsak a kutatási tervnek megfelelıen 

magyarországi és romániai konferenciákon tették közzé az általuk elért eredményeket. Ezek 

közül csak azok a tanulmányok jelenhettek meg mostanra, amelyek a már korábban, 

egyénileg megkezdett kutatás eredményeit tartalmazzák. 

Csoportvezetı: Tapodi Zsuzsanna 

A kutatómunka szervezése mellett a könyvészet tanulmányozása, beszerzése és fordítása 

céljából Budapesten és Bukarestben tett tanulmányutat.  

Vállalt kutatási résztémája a kortárs irodalomban megjelenı másság-képek tanulmányozása.  

Kutatásának fı konklúziója, hogy a hagyományos transzszilvanista identitáskonstrukciókkal 

szemben mind a kortárs erdélyi és Erdélyhez kötıdı magyar mind a hasonló román irodalom 

vizsgált alkotásaiban a posztmodern prózapoétika elvárásainak megfelelıen és a mőfaji 

hibiriditással párhuzamosan az etnikai vallási kevertség és határidentitás kerül elıtérbe, 

párhuzamosan a nemzeti mítoszok megkérdıjelezésével. Eredményeit egy magyar és egy 

román nyelvő elıadásban ismertette a Szent István Egyetemen és a Konstantai Ovidius 

Egyetemen.    

A csoport tagjai: 

Ajtony Zsuzsa Az angol és amerikai szakirodalom tanulmányozása mellett a 

társadalomlélektani tényezık, a sztereotípiák alakulásának vizsgálata kutatásának célja. Az 

elektronikus könyvészet beszerzése és fordítása volt az idénre vállalt feladata, ezt becsülettel 

elvégezte. (Az általa tanulmányozott könyvészeti listát mellékeljük.) 



Bíró Béla 

Az imagológiának az interkulturális kapcsolatokkal és politikatörténettel érintkezı területét 

kutatta. Eredményeit két tanulmányban összegzi, melyek Aurel C. Popovici koncepcióját 

elemzik a Székelyföld mint szövetségi állam létrehozásáról. Popovici 1905-ben Lipcsében 

német nyelven publikál egy olyan föderációs tervezetet, melyben a Székelyföld az 

államszövetség 12. tagállamaként szerepel.   A tanulmányok a Popovici- tervezet kapcsán a 

román nemzeti ideológia paradox vonásait elemzik, annak járnak utána, hogy a román 

nemzetiség képviselıi miért tartják elfogadhatatlannak azt, ha valaki ıket szeretné 

megfosztani nyelvüktıl és kultúrájuktól, s miért érzik nem csak elfogadhatónak, de magától 

értetıdınek is azt, ha ezt ık teszik másokkal.  

Custură Ştefania Maria  

A könyvészet beszerzése, tanulmányozása céljából Bukarestben tett tanulmányutat.  

Választott kutatási témája, az erdélyi román és szász együttélés, egymásra-hatás kérdései. 

Ennek a témának egy aspektusát angol nyelvő konferenciaelıadás keretében ismertette a Iaşi-i 

Tudományegyetemen (2012. 05. 21-én International Scientific Conference, Logos, 

Universality, Mentality, Education, Novelty). Ebben a brassói szász gyógyszerész- orvosnak, 

archeológusnak és keletkutatónak, Johann Martin Honigbergernek Mircea Eliade román 

mítoszkutatóra gyakorolt hatását tanulmányozza.  

Lajos Katalin  

A könyvészet tanulmányozása és eredeti terepkutatás volt a választott feladata. Kutatása arra 

fókuszál, hogy a romániai román és magyar írott és elektronikus sajtó felületein milyen kép 

jelenik meg a két nemzetrıl, egymáshoz való viszonyukról, milyen sztereotípiák és ütközı 

identitások aktualizálódnak, ezek nyelvileg hogyan jelennek meg. A kutatás elsı szakaszában 

a mai román média magyarságképét elemzi. Eredményeit az Másságképek a román médiában 

címő, román nyelvő elıadásban tette közzé. A szerzı az általa követett román televíziós 

adátosokban jelen lévı intoleráns magatartás és sztereotipikus másságkép magyarázatát 

elsısorban anyagi okokban keresi: a nézettségi mutatók, a megrendelık elvárásainak való 

megfelelés nem enged teret az „idegenek”objektív, méltányos bemutatásának.  

Mihály Vilma 

A nemzet mítosza alakulásának vizsgálatát tőzte ki céljául. Elsı lépésben a nemzet fogalma 

körüli elméleteket vázolta fel. A kutatás gyakorlati részét a nemzet fogalmának tükrözıdései 

képezik a különbözı irodalmi mővekben. Ebben az évben az 1900-1940-es idıszakra tehetı 

Monarchia(-beli)-irodalomra összpontosított. Az elsı elemzett mő Joseph Roth A császár 

mellszobra (1934) címő elbeszélése, melyben az új nemzeti államok szembesülnek a régi 

császári renddel, a monarchia feloszlásának következményeivel. A nemzet mítosza és az azt 

éltetı szimbólumok ma sem vesztették aktualitásukat. Mi a különbség a múlt és a jelen 

helyzetek között? Tanultunk-e a múlt hibáiból? Olyan kérdések ezek, amelyek minduntalan 

megjelennek az irodalomban, újabb kutatatási terepet szolgáltatva a kutatóknak. 



Pap Levente 

Kutatási témája Ion Budai Deleanu magyarokról alkotott képének tanulmányozása, annak 

elemzése, hogy a román nemzeti ébredés szerzıje hogyan látja a magyar és román történelem 

lényeges kérdéseit a De originibus populorum Transylvaniae címő történelmi munkájában. A 

valláskülönbséget identitás-meghatározónak tekinti Deleanu, és saját kora viszonyainak 

történelmi ısidıkbe vetítésével, a románoknak az ortodox kulturális szférába tartozása miatt 

és e vallás el nem ismerése miatt, az ıslakosnak tételezett román nemzet elnyomására 

irányuló törekvésként értelmezi.  

Pieldner Judit 

Az elsı évben a kortárs magyar és román film diskurzustípusait vizsgálta, az elméleti 

szakirodalomban tájékozódott, bibliográfiát állított össze. Könyvészet beszerzése céljából 

Budapesten és Bukarestben tett tanulmányutat. A kutatási témához kapcsolódóan két 

kérdéskörben végzett kutatásokat. A filmkép és idegenség viszonyát, a saját nemzetkép 

megjelenítését vizsgálta a kortárs magyar filmben, Jeles András filmmővészetében. Abból az 

elıfeltevésbıl indul ki, hogy a saját mindig valamely idegen viszonylatában jön létre, így a 

nemzeti egyediségek is alteritás(ok) függvényei, illetve a mediális sajátosságok (a kép és a 

film médiuma) is másságokkal való szembesülésben jönnek létre.  

A nıi alteritás problémakörével is foglalkozott, a társadalmi nemi szerepek megjelenítésének 

és a kortárs magyar és román film diskurzustípusainak összefüggéseit kutatta, különös 

tekintettel a kortárs magyar filmben megjelenı mágikus realista filmes tendenciára. Angol 

nyelvő, kéziratban lévı tanulmánya Zsigmond Dezsı Boszorkánykör (2009) és Hajdu 

Szabolcs Bibliothèque Pascal (2010) címő filmjét hasonlítja össze, a szubverzív nıi másság 

és a filmes narráció összefüggéseit vizsgálva.  

Következtetések 

Az imagológiának az interkulturális kapcsolatokkal és politikatörténettel érintkezı területét, a 

történelmi-geokulturális identitásmegahatározó aspektusokat Bíró Béla, Custura Stefania, Pap 

Levente és Mihály Vilma kutatta. Az ı vizsgálatuk múltbeli jelenségekre irányul. A kortárs 

kultúra területeit érintette Pieldner Judit (film), Lajos Katalin (média) és Tapodi 

Zsuzsa(irodalom) kutatása. Míg Mihály Vilma és Tapodi Zsuzsa a szépirodalomba tartozó, 

Bíró  Béla, Custura Stefania, Pap Levente és Lajos Katalin egyéb, a másságképet alakító 

szövegeket vizsgált. Ajtony Zsuzsa figyelme mindkét területre kiterjed. 

Mind a szőkebb (irodalmi), mind pedig a tágabb (társadalmi-kulturális mezıt) érintı 

imagológiai kutatás tovább folytatható mindkét, a szinkron és a diakron kutatási tengely 

mentén. 

 A három év végére egy átfogó, a kérdéskör komplexitását tükrözı, a nemzetközi 

összefüggésekre tekintı kötetsorozat megjelentetését tőztük ki célul.  

Ehhez a jövı évre tervezett nemzetközi konferencia szervezésével valamint az egyéni kutatói 

pászmák bıvítésével, az egyéni kutatások jobb összehangolásával kívánunk eljutni.  

 


