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Szép hagyomány honosult meg a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Ka-

rának Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén: időről időre megjelentet, előbb 

papírformában, majd meghallva az idők szavát, immár a világhálón egy olyan szövege-

gyüttest, amely egyetemi hallgatók, illetőleg ebből a célcsoportból kikerült posztgradu-

ális kurzusban tevékenykedő diákok válogatott tanulmányait tartalmazza. Általában az 

Országos Tudományos Diákkör éves konferenciáin feltűnt, díjazott, mindenesetre a fi-

gyelmet magára fölhívó értekezésekből történik a válogatás. Másképpen úgy fogalmaz-

hatnók meg: a feltehetőleg legjobbnak, legérdekesebbnek, legígéretesebbnek tűnő írá-

sok összegyűjtésére, megszerkesztésére, közzétételére kerül sor. Egyetlen megkötése 

van a szerkesztőknek: a dolgozat színvonalas legyen. A szerkesztők lehetővé teszik a kü-

lönféle doktori iskolák, eltérő elméletet érvényesítő diákköri műhelyek, a bölcsészettu-

domány legváltozatosabb diszciplínáiban munkálkodók számára, hogy bekerüljenek egy 
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olyan kötetsorozatba, amely évtizedek óta változatlan intenzitással és eredményesség-

gel jelzi: ‒ bármilyenek legyenek is a kutatás feltételei ‒ mindig akadnak olyan elszánt, 

elkötelezett és nem utolsósorban tehetséges fiatalok, akiket vonz a kutatás, sarkall az 

újat felfedezés, ösztönöz a gondolatok rendszerezésének tudományos kísérlete. Téma-

vezető tanáraik pedig érzékelhetik, viszontláthatják a közös munkának a diákköri tanács-

kozásokon szóban, majd írásban közölt eredményeit.  

A több évtizedes tapasztalat igazolja, hogy, a szó legjobb értelmében véve, mennyire 

szórt igyekvő diákjaink érdeklődése. A jelen gyűjtemény klasszika filológiai, germaniszti-

kai, angliai-amerikanisztikai, romanisztikai, kitágítva az Európa-centrikusnak mondható 

kört, turkológiai írásokat tartalmaz. Más szemszögből tekintve át a gyűjteményt, részt 

kér és kap az irodalom és társművészetek tárgyköre, ezen belül irodalom és képzőmű-

vészet, irodalom és zene, a térpoétikára alapozó elemzés, olyan vizsgálat, amely menta-

litástörténettel tart rokonságot, a szövegköziség, a nyugat-keleti találkozások értelme-

zése a török író regényének bemutatásakor, nem utolsósorban az önazonosság minden 

korszakban alapproblémaként felvetődő témája – ezúttal egy Euripidész-színmű ürü-

gyén; de ne maradjon említetlen más, a kortársi irodalom- és művelődésszemléletben 

fontos szerepet játszó „testpoétika”, „feminizmus”, illetőleg ezzel együtt, ezek hátteré-

ben (vagy éppen előterében) megannyi elbeszéléselméleti kérdésfelvetés. Talán csak a 

véletlen játéka, hogy kötetünkben a lírai műfaj áttételesen van jelen, Patti Smith sokirá-

nyú tevékenységét megvilágítva nem marad rejtve előadói-dalhoz kötött személyisége.  

Ám ez a sokféleség jólesően árulkodik diákjaink érdeklődésének tágasságáról, nem 

meglepően a transzliterális kutatás célszerűségéről, amely korántsem tagadja, hogy az 

irodalmi mű nyelvi műalkotás, amelynek közege azonban nemcsak nyelvi, hanem a mű-

vészetek, a tudományok, a szociokulturális feltételek széles területén azokkal kölcsönvi-

szonyt épít ki, nem utolsósorban ebben a bonyolult-összetett szerkezetben mutatja föl 

a maga „igazság”-át.  

Nyilván az sem kerüli el a figyelmesen olvasó tekintetét, hogy feltűnően csekély a 

régebbi korszakot tárgyaló dolgozatok száma, jószerivel a klasszika filológiai írás képvi-

seli a régi idők szellemiségét, zömében a XIX-XX. század irodalma/művészete vonzza a 

gyűjtemény szerzőit, pillantást vetve a jelenkorra is. Ugyanakkor a világirodalom törté-

netének olyan perdöntően fontos szerzőiről esik szó, mint többek között a német ro-

mantikus próza egyik legfontosabbja, E. T. A. Hoffmann, a viktoriánusok közül Thackeray, 

a XIX. század közepi Anglia ma sem korszerűtlen alakja, kortásaink közül viszont csehből 

franciává váló Kundera (közép-európaiságát azonban nem vitathatjuk), vagy a 
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regényeivel „Európá”-val egy ismeretlen világot megismertető Orhan Pamuk – és nem 

utolsósorban a világszerte népszerűvé vált kanadai Margaret Atwood; vele és az Európa-

fáradtságából a messzi idegenben kilépni akaró festővel, Paul Gauguinnel immár elhagy-

tuk az „Óvilág”-ot.  

Mindenképpen sok érdekességet tartalmaz a gyűjtemény. A legérdekesebbek talán a 

gyűjtemény szerzői, akik első lépéseiket teszik meg a tudományos publikáció messze 

nem könnyen meghódítható terepén. Az ő felkészültségük, előadókészségük, meggyő-

zési stratégiájuk az, ami eltérővé teszi ezt a vállalkozást a többi hasonlótól, a sikeres elő-

dökétől és a remélhetőleg nem kevésbé sikeres utánuk következőkétől. Mert az első lé-

pések bizonyára legalább annyira árulkodnak az őket kibocsátó műhelyekről; de a továb-

biakban – megtartva, ami megtartásra érdemes és produktív – már maguk kerülnek dön-

tési helyzetbe: mely elméleti megfontolásokból mennyit fogadnak el, vagy kísérletezni 

kezdenek egy másikkal, szabadon tájékozódnak az irányok között, és kialakítják a maguk 

hozzáállásának mikéntjét. Aszerint, személyiségüknek, választott témájuknak mi felel 

meg a leginkább, mitől (és kiktől) remélnek helyeslést, jószándékú bírálatot… De ez majd 

a következő lépés lesz. Egyelőre marad a válogatóknak, a szerkesztőknek a tiszta öröm, 

hogy rátaláltak erre a tíz vállalkozóra, és nem kevés elégtétellel tölti el őket a tudat, hogy 

sikerült tehetséges fiatalokat megnyerni ehhez a gyűjteményhez.  

A kötet szerkesztői ráléptek egy útra, amely küzdelmes lesz és fáradságos. Amelynek 

csak köztes állomásai vannak. Végállomása nincs. Viszont a befektetett munka eredmé-

nyekkel kecsegtet. És részei lehetnek a tudományos közösségnek, hozzájárulásuk be-

épülhet a tudományszak véget nem érő történetébe. Az első lépést megtették. Várjuk a 

következőket… 


