
g~r:nel ,:aló .els~ ta}álkozás mindig borzenga
to es kulonos erzes, s nem bölcs cselekedet
csak a hibákat keresni a kezdeti lépéseknél.
(Szenzár Kiadó, 2000)

PÁNCZÉL HEGEDŰS JÁNOS

A TERJESZKEDŐ
SZÖVEG(ÉRTELMEZÉS)
Az irodalmi szöveg antropológiai
horizontjai

A köze~últ~an az Osiris Kiadónál megjelent
tanulmanykotet a magyar irodalomtudo
m~ny~ eszt~tik~~ f!l0zófia, klasszika-filológia
sz~mara me~ u] es szokatlan, ám nyugaton
mar hagyomanyt teremtett szerkesztésmódot
szeretne meghonosítani; egymás mel
lett/után vonultatja fel a vitát indító tanul
mányt a hozzászólással, megjegyzéssel, vi
szontvála~szal, észrevétellel. A tanulmányok
egy sor irodalomelméleti. illetve esztétikai
kérdést vetnek fel, gyakran szépirodalmi sző

vegekből kiindulva, újra- meg újraolvasva
őket.

A kötet szerves egésszé válásának talán
ké! átszövődés lehet a titka: egyik az adott
muvel: fogalommal, esetleg jelenséggel foly
tatott lfod~lomelméleti diskurzus, amely at
vonul a szovegben, hogy majd több éven ke
resz!ül a ~azai ~n~dalom,tudomány és esztéti
ka fokuszaban Idozve választ, vagy válaszkí
sérletet adjon az adott jelenségre.

A másik oka, hogy a szerzők egyazon iro
dalC?melméleti iskola mesterei, illetve tanítvá
nyai, így a szövegek párbeszédét a szerzők

párbeszéde előzte meg. Az Eötvös Loránd Tu
dományegyetem Magyar Irodalomtörténi In
tézetének könyvtárában az Általános Iroda
I?mtudomán'yi !<uta!ócsoport, mely budapes
ti, debreceru es pecsl hermeneutákból áll
~endre megvitatta egymás tanulmányait. Az
Itt elhangzott (és folyóiratokban általában
megjelent) előadásokat Bednanics Gábor
Bengi,Lász~ó"Kulcsár Szabó Ernő és Szegedy~
Maszak Mihaly szerkesztette kötetbe.
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A későbbiekben minden bizonnyal iroda
lomelméleti tankönyvvé váló kötetben az
adott irodalomelméleti iskolának megfelelően

a hermeneutikai beszéd az uralkodó ám
megjelennek már kitörési kísérletek is. Azon
kívül: hogy a hermeneutika tere (újra?) kiszé
lesedik bibliai és rabbinikus értelmezésre,
nagy szerephez jut még a textualitás, de Zsa
dányi Edit Hamupipőke nem megy bálba című

tanulmányában már a nagy elbeszélések kö
zül a hamupipőke mesének legitimitás vesz
tését dolgozza fel a feminista irodalomkritika
sze~l?OI:tj~ból. A tanulm~ny?kban gyakran
ha.~aratlepes taI?aszt~lhato, es ennek gyü
molcsekent megjelenik egy fontos felismerés,
a~ a. ku~ások egy újabb nyomvonalát jelöl
heh kl: bizonyos szövegek értelmezéséhez a
hermeneutika és dekonstrukció találkozására
együttműködésére (?) van szükség. '

Fehér M. István filozófus nyitó tanul
mánya (Művészet, esztétika és irodalom Hans
Ge?rg Gadamer, fil?zófiai hermeneutikájában)
szamos olyan kerdest vet fel, melyekre a vá
laszt, vagy az arra történő kísérletet a kötet
többi szerzőjétől kapunk. Ezek a tanul
~nyok ,a válaszok után kutatva gyakran
v1Ss~anyulnaka hagyományba, Arisztotelész
Poétlkájáig vagy a Szentírásig.
, ~: i~odall}1i,SZ?V~g an~ropo!ógi!ú. hotizontiai
Cl~U kote.~ er~eket es t~lan súlyat IS rninden
keppen noveli a szerzoknek (fiatal koruk el
lenére) az irodalmi diskurzusban való jártas
sága, valamint a külföldi szakirodalom ala
pos ismerete. Hogy "friss" műről van szó, az
az előszóból is kiderül: bizonyos kifejezések
és fogalmak magyantása. vagy az eredeti el
nevezés használata még kérdéses, és ezáltal
következetlen is. Elképzelhető, hogy a könyv
szerzői adják rá a későbbiekben (talán újabb
kötet formájában) a választ.
. . Az irodalmi s~öveg antropológia horizont
Jamak. nyelvezetet az olyasó kénytelen meg
szokni, hisz azoknak, akik tisztában szeretné
nek lenni a kortárs magyar iroda
lomtudomány főbb kutatási területeivel és
irányvolnalaival, kötelező olvasmány. (Osiris
2000) ,
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