
Szitár Katalin
tanszékvezető

Pannon Egyetem, Veszprém
Magyar Irodalomtudományi Tanszék
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A féléves kurzus célja, hogy a protestantizmus két, egymástól független gondolkodói teljesítményébe 
betekintést kapjanak a hallgatók. A világképi perspektívák alapazonosságait nem merítik ki a formális 
keretek, sokkal inkább két egzisztenciális perspektíváról van szó: Ricœurnél filozófiai-hermeneutikai, 
Németh  Lászlónál  pedig  kultúraelméleti-poétikai  nézetrendszerről  és  gyakorlatról.  Két  önálló,  ám 
egymással több ponton összefüggésbe hozható filozófiai-kulturális-művészeti koncepciót kíván tehát 
rekonstruálni a szeminárium, melyek több tudományág több területén önálló munkára is indíthatják a 
hallgatókat. (Pl.: nyelvfilozófia, poétika, kulturológia). 

Németh  László  –  esszéírói  és  szépírói  –  életművére  vonatkoztatva  a  kurzus  problematikája  az 
elbeszélő gondolkodás leírása körül összpontosul. A narráció speciális, sem a történetmondás, sem a 
reflexió, sem a tropológia révén ki nem meríthető verbális produkció. Nem puszta leírásként, hanem a 
megértés  kitüntetett  módozataként  definiálható,  mely  beépíti,  egyszersmind  túl  is  haladja  mind  a 
filozófiai,  mint  a  kulturológiai,  mind  pedig  a  történeti  beszédmódok  megértő  és  interpretatív 
teljesítményét.  Németh  László  regénypoétikájának  kulcskérdése  is  a  megértés  nyelvi 
közvetítettségének,  s  ennek  a  szépirodalmi  narrációban  fokozottan  érvényesülő  folyamatával 
kapcsolatban  válik  tárgyalhatóvá:  mennyiben  tartható  az  intellektuális  próza  meghatározása,  vagy 
mennyiben kell a regények esetében is az elbeszélő tevékenység során létrejövő nyelvi teljesítményről 
beszélnünk.
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Paul  Ricœur  életművének  három vetületét  világíthatják  meg  a  kiválasztott  szövegek:  a  teológiai-
filozófiai,  a  nyelvelméleti,  valamint  a  metaforaelméleti  kérdéskört.  Az  első  az  egzisztenciális 
értelmezés problémáját járja körül, a második a nyelvi működés és a megértés közti összefüggéseket, a 
harmadik pedig a metafora – mint a nyelvi produktivitás megnyilatkozásának – interpretatív, s azzal 
együtt  egyszerre  nyelvteremtő  és  megértő  működésmódját.  A  narratív  tevékenység  révén  előálló 
„narratív  azonosság”,  valamint  a metaforikus  folyamat  értelmezése közti  kapcsolat  feltárása révén 
fény derülhet a trópusban rejlő történetalakító szemantikai potenciálra. Vagyis a „szöveg világa”-ként 
adott  egészlegesség  nem más,  mint  a  szó  révén  artikulálódó nyelvi  megértés  kiterjesztése.  Olyan 
narratív tevékenység tehát,  melynek során a dolgok világából a nyelv világába, a jelenségek adott 
világából a megértés szubjektív világába helyezkedik át szerző és olvasó egyaránt. 
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