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Kovács Krisztina–Novák Anikó

InTErKuLTurÁLIs bEsZédmódoK 
A csíkszeredai III. Imagológiai Konferenciáról

Intercultural Ways of Discourse

A Sapientia EMTE Humántudományok Tanszéke 2011. április 15–16-án 
Csíkszeredában a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének munkatársaival 
együttműködve rendezte meg immár harmadik alkalommal imagológiai kon-
ferenciáját. A kétnapos tanácskozás túllépve a korábbi évek gyakorlatán, a Ro-
mánok a magyar irodalomban – Magyarok a román irodalomban címet és te-
matikát kibővítve tágabb irodalomtörténeti kulturális antropológiai, néprajzi és 
szociálpszcichológiai kontextusba kívánta helyezni az idegenség kérdéskörét. 
A progresszív, a nemzetközi trendeket érzékenyen figyelemmel kísérő megszó-
lalók a kultúraköziség variabilitásának mintázatait rajzolták fel. Az üléssorozat 
kiemelt témái az etnikai sztereotípiák, a nemzeti narratívák és elbeszélésmódok, 
Kelet és Nyugat egymásról alkotott képe, a nemzetkép-formálás módozatai, a 
sokfajta gyökerű identitások találkozásainak tapasztalatai voltak. A többrétű 
tárgykörben rejlő lehetőségeket az előadók saját szak- és érdeklődési területük 
eredményeit segítségül híva, komplex elméleti és művészeti tájékozódásról ta-
núbizonyságot téve mutatták be. 

A konferencia egyik kellő alapossággal körüljárt irányát a kulturális mixitás 
néprajzi megközelítései jelentették. Keszeg Vilmos, a kiváló néprajztudós a 
sírfeliratok szemantikai formáin keresztül az egyéni és a közösségi sors nar-
ratív sztereotípiáit vizsgálta. Telenkó Bazil a Debreceni Egyetemről a vallási 
hagyományról, etnikus sztereotípiákról, Balázs Lajos, a Sapientia EMTE Hu-
mántudományok Tanszékének tanszékvezető-helyettese pedig a népi kultúra 
nemzeti arculatalakító, a globalizáció ellenében ható helyzetéről értekezett. 
Szó esett még az európai uniós csatlakozást követő migrációs folyamatoknak 
az interetnikus kapcsolatokra a bihari régióban tett hatásáról, a moldvai csángó 
paraszttársadalom „varázstalanításáról”, a képi ábrázolások hatásáról, a szen-
tekkel kapcsolatos elképzelésekről, álmokról, látomásokról, valamint a halotti 
szokások változásairól. 

 Kövecses Zoltán láthatóan konferenciák közönségének megosztására szánt 
dolgozata a prototipikus magyar fogalmának és terminológiájának kidolgozásá-
ra és nyelvben élő sztereotípiáinak lajstromozására vállalkozott. Ha figyelmen 
kívül hagyjuk is a téma aktuálpolitizáló, az előadó meglátása szerint téziseit 
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rendszeresen félreolvasó értelmezési lehetőségeket, annyi mindenesetre meg-
állapítható, hogy az ELTE nyelvészprofesszorának teorémái, bár elméleti bá-
zisukat a kognitív nyelvészet jól argumentálható strukturális modelljeiből ere-
deztetik, vitatható, vitára sarkalló és ingoványos terepre viszik az értelmezést. A 
vázolt teóriák problematikussága éppen abban rejlik, a vizsgált téma adatainak 
értékelését az teszi nehézkessé, hogy az ideális magyar prototípusának leírása 
során csupán a kategória magyarországi értelmezésének tartományát villantja 
fel. Definíciói pedig éppen azok kijelölt és szűk határai miatt a kultúraköziségről 
szóló konferencián éppen a bonyolult mintázatokat adó mikroközösségek mo-
delljeiben válnak értelmezhetetlenné. Ugyancsak nyelvészeti szempontból kö-
zelítette meg az etnikai sztereotípiákat a brit identitás formáit Shaw-drámákban 
vizsgáló Ajtony Zsuzsanna. 

Az előadások egy csoportja a multikulturális Balkán és Vajdaság terepén 
mozgott. Hózsa Éva a huszadik század kilencvenes éveinek vajdasági magyar 
irodalmát áttekintő előadásában a hiány sztereotípiáinak listáját állította ösz-
sze. A vajdasági magyar irodalommal, ezen belül a hazavesztés traumájával 
foglalkozott Bence Erika, míg Fenyvesi Ottó Halott vajdaságiakat olvasva 
című kötetének dekanonizációs dimenzióit, arcképrajzoló és -romboló gesztu-
sait Bakonyi Veronika tárta fel. A fontos vajdasági író, irodalomszervező Her-
ceg János jugoszláviai magyar irodalomhoz  fűződő viszonyának változásait 
rögzítette Ispánovics Csapó Julianna, Utasi Csilla pedig a Thomka Beáta Déli 
témák című könyvében kibontakozó kultúraközi identitást elemezte finom 
megfigyeléseket tartalmazó dolgozatában. Novák Anikó egy, a közelmúltban 
megjelent antológiát elemezve a balkániság kulturális mintáinak meghatározá-
sát végezte el, értelmezésében a délkelet-európaiság imaginárius lokalitásának 
modellje a másik megtapasztalásának szépirodalmi, történeti, kultúratudomá-
nyi teóriáival egészült ki. 

a konferencia határozott irányvonalát képezték a kulturális identitások vál-
tozatait a tömegkommunikációs stratégiák felől olvasó előadások. Egyed Eme-
se és Láng Orsolya a közönséggel dialógusba lépő, filmvetítéssel argumentált 
prezentációja Géczi A. János novellája (Mint szénagyűjtéskor az árnyékban) és 
Federico Fellini filmje (Roma) komparatív vizsgálatát nyújtotta. Pieldner Ju-
dit Jeles András filmjeinek alteritását, Részeg Imola a kortárs román filmnek a 
történeti emlékezethez fűződő emlékezésformáit tárta fel egy-egy izgalmas és 
alapos filmelméleti és -történeti áttekintés formájában. A webszemiotika kér-
déskörét két teljességre törekvő, ám a téma gazdagsága miatt ennek csupán a 
tendenciáit felvillantó előadás, Bakó Rozália Klára és Hubbes László-Attila ku-
tatása szondázta. Előbbi a romániai román és magyar könyvkiadók webes felü-
leteinek elemzését végezte el, utóbbi az alternatív magyarságképet kínáló netes 
közösségi oldalak ön- és közreprezentációs stratégiáit kutatta. 
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Ebben a szekcióban hangzott el Molnár Zsuzsa a test- és hatalomelméleteket 
a vizualitás, mediatizálás, intermedialitás kérdéseiben vizsgáló, pontos észrevé-
teleket és progresszív következtetéseket tartalmazó  prezentációja.

Ferencz Angéla a két világháború közötti időszak főként román sajtóanya-
gának magyarságképét tárta a közönség elé elsősorban sajtó- és művelődéstör-
téneti argumentációt használó, nagy forrásanyagot mozgató dolgozatában. Az 
izgalmas témafelvetések sorában mindenképpen meg kell említeni Bíró Bélának 
a többszörösen identitást és nyelvet váltó Liviu Rebreanuról szóló előadását, 
Vallasek Júlia-Réka J. M. Coetzee regényeiről szóló elemzését, Bányai Éva Vida 
Gábor prózaíró műveiben megjelenő térképzetekről szóló értekezését, vagy Ko-
vács Krisztina ugyancsak térpoétikai szempontokra épülő dolgozatát Hunyady 
Sándor prózai világáról. 

A program olyannyira gazdag és sokrétű volt, hogy lehetetlen mindenkit 
megemlíteni, ám azt mindenképpen el kell mondani, hogy a kétnapos rendez-
vényen a konferenciafelhívásban szereplő kérdésekre releváns, a nemzetkö-
zi tudományos életben is meghatározó válaszok születtek. A csíkszeredai III. 
Imagológiai Konferenciáról összességében elmondható, hogy magas színvonalú 
szervezés, oldott, jó hangulat jellemezte. Az elhangzott előadásokat magyar és 
román kétnyelvű tanulmánykötetben, valamint a Sapientia egyetemi folyóira-
tában, az Acta Universitatis Sapientiae – Philologicában olvashatják majd az 
érdeklődők. 


