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6  TARTALOM

Előszó

A kötet tanulmányai egy négyéves kutatási program első szakaszát zárják. 
A Történés – médium – nyilvánosság címet viselő projekt átfogó tudomány-
közi együttműködés keretében valósul meg. A benne részt vevők többek közt 
azokra a kérdésekre keresik a választ, miként határozható meg a történelmi 
és az irodalmi esemény mibenléte, mitől válik a történés eseménnyé, s milyen 
szerepe van az esemény létrejöttében azoknak a mediális feltételeknek, 
melyek közt a történést olyan eseményként észleljük, amelynek bekövet-
kezte után megváltozik ön- és világértelmezésünk. A kutatás célja továbbá 
az irodalmi esemény jelenségének olyan vizsgálata, amely magában foglal-
ja az irodalmi – és nem csak irodalmi – nyilvánosság szerkezetének iroda-
lom- és médiatörténeti, valamint történettudományi szempontú elemzé-
sét. Az interdiszciplináris közelítésmódot és együttműködést az indokol-
ja, hogy az irodalmi esemény értelmezhetőségét nem lehet elválasztani 
sem a történelem tapasztalatától, sem annak a nyilvánosságnak a szerke-
zetétől, amelyben – eseményként – megjelenik. A kötet tanulmányait a 
kutatási program keretében eddig lezajlott két tudományos eszmecsere 
készítette elő: a 2010 márciusában Trauma – esemény – szimptóma címmel 
rendezett work shop, majd 2011 novemberében az ugyanezen a címen ren-
dezett konferencia. 

A széleskörű interdiszciplináris együttműködés különböző tudomány-
területek kutatóinak közös munkáját tette lehetővé, így a kötetben szereplő 
tanulmányok is eltérő szempontok alapján, változó hangsúllyal közelítenek 
történelmi és irodalmi esemény, valamint az azok létrejöttét előföltételező 
nyilvánosság korszakonként és kultúránként változó kondícióinak vizsgá-
latához. Az itt olvasható írások egyfelől az irodalmi esemény mibenlétének 
történeti és diszkurzív formációit vizsgálják: azt tehát, hogy az irodalmiság-
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ELŐSZÓ 98  ELŐSZÓ

ról és a kánonról alkotott nézetek az irodalomtudományos diskurzusban 
miként hatottak az – akár az értelmező nyelvet és eljárást irányító koncepció 
ellenében – a megértésteljesítményekre. Másfelől ama kérdés kapott hang-
súlyt, hogy mi a státusa azoknak a történéseknek, amelyek anélkül válnak 
eseménnyé, hogy a beszéd szintjén meg tudnának jelenni, s vannak-e az 
ilyen történéseknek általános formái. E téren történelmi tapasztalat és trau-
matikus történés viszonyának értelmezhetősége tesz szert jelentőségre, 
tulajdonképpen annak a „tudásnak” a kutatása, hogy a történeti és irodalmi 
szövegek, illetve a fotográfia és a film tanúskodnak-e, s ha igen, miként, e tör-
ténések formáiról. A kötet címének második hívószava tehát azt – a kutatásban 
relevánssá váló – irányt jelöli, amely a traumatikus tapasztalatok irodalmi, álló-
képi és filmes elbeszélésének lehetőségeiről tájékoztat a kulturális trauma 
történettudományi interpretálhatóságának, valamint a kortárs trau ma-
elméletek horizontjában. A traumatikus tapasztalatok elbeszélhetőségé-
nek kérdése, illetve egyáltalán az ilyen jellegű látencia mediális nyomainak 
„olvashatósága” elsősorban a holokauszt, Trianon, valamint az 1956-os for-
radalom, továbbá az elnyomó-autokratikus politikai rendszerek, a több ségi 
és a kisebbségi identitás hangsúlyeltolódásai felől kap nyomatékot. A ta-
nulmányok ugyanakkor arra a kérdésre is keresik a választ, miben áll a tra-
umatikus történéseket „elbeszélő” szövegek, képek és filmek esztétikai 
hatásmechanizmusa, milyen viszony tételezhető történés és esztétikum közt, 
de kitérnek arra is, hogy egyes teoretikusok miként értelmezték újra a tör-
ténelmi tapasztalatot mint performatívumot a jogfilozófia felől.

A kötet harmadik fontos súlypontját a nyilvánosságnak a történelmi és iro-
dalmi esemény, valamint a traumatikus történés és a látencia létrejöttében 
betöltött szerepe jelenti. Egy esemény leírása vagy esztétikai megragadása 
mindig fölveti a nyilvánosság terének, illetve az irodalmi szöveg, a fotogra-
fikus és filmes bemutatás megértésének, nyilvános recepciójának kérdését, 
hiszen a történések performativitása – s ilyen értelemben „igazsága” – ösz-
szefügg azokkal a nyelvi-mediális feltételekkel, amelyek közt annak elbe-
szélése, „reprezentációja”, esztétikai „kódolása” végbemegy. A történelmi 
tapasztalat személyes „igazsága” és a nyilvános tér, amelyben elbeszélés és 
esztétikai megjelenítés az autentikusság jellegét ölti magára, a mindenko-
ri nyilvánosság mediális technikáihoz kapcsolódik, azaz függ azoktól a 
rögzítő, tároló és közvetítő rendszerektől, amelyek létrejöttében is szere-

pet játszanak. A tanulmányok az irodalmi nyilvánosságot annak külön-
böző történeti indexei segítségével igyekeznek megragadni. Ami általuk 
kirajzolódik, az a modern irodalmi formák, beszédmódok és a kulturális 
nyilvánosság ezeket értelmező-alakító, helyenként jelentékeny diszkurzív 
különbségeket feltáró feszültsége, valamint a történeti-személyes tapasz-
talatot elbeszélő szövegek műfajilag és műnemileg is szerteágazó sokrétű-
sége. Az irodalmi-kulturális nyilvánosság az utólagosság felől tehát annak 
olvashatósága tekintetében is jelentőséget nyer: e helyütt az irodalmi pub-
licisztika, az útirajz, a személyes és a lírai identitás, de a nyilvánosság és 
az irodalmi szöveg autonómiájának feszültségéből kibontakozó olvasói 
attitűdök, valamint esztétikum korántsem problémamentes viszonyának 
kérdései kapnak nyomatékot.

A Szerkesztők 
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