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Előszó

Az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport gondozásában megjele-
nő kollektív tanulmánykötet témája és szisztematikus horizontja több 
mint egy évtizedes folyamat függvényében alakult. A Történelem, kultúra, 
medialitás kötet (2003, szerk. Kulcsár Szabó Ernő és Szirák Péter) mint-
egy programmatikus felvetése óta ezt a reflexiós, módszertani és temati-
kus differenciálódási folyamatot több tanulmánykötet és egyéni munka 
dokumentálhatja, legutóbb az Esemény – trauma – nyilvánosság (2012, 
szerk. Dánél Mónika, Fodor Péter és L. Varga Péter) és a Signaturen des 
Geschehens. Ereignisse zwischen Öffentlichkeit und Latenz (2014, szerk. 
Kulcsár-Szabó Zoltán és Lőrincz Csongor) címűek, melyek fogalmi cso-
mópontjai a jelen kötetben is meghatározók, kiegészülve a „forradalom” 
témakörével mint egyfajta fókusszal. A továbbiakban ezen komplexumo-
kat mutatjuk be röviden. 

A történés performatívuma

Hermeneutikai kiindulópontból a valódi eseményt éppen az jellemzi, hogy 
utána nem marad minden ugyanaz, ami volt (a megértés eseménye nyomán 
megváltozik ön- és világértésünk). A nyilvánosság tere tehát nem egysze-
rűen magában foglalja valamely esemény végbemenetelének (elő)feltételeit, 
de egyúttal maga is átrendeződik az – eseménnyé váló – történés hatására. 
Vagyis a történés éppen azáltal válik eseménnyé, hogy áthágja a nyilvános-
ság addigi határait, szabályait, átalakítja annak szerkezetét. A történés per-
formatívuma tehát nem pusztán dolgokat tesz „láthatóvá” a nyilvánosság-
ban, hanem maga hoz létre társadalmi tényeket – illetve átformálja az iro-
dalmi beszédmódot. A következő kérdések a lehetséges megközelítéseket 
artikulálják: Milyen történéseket tesznek láthatóvá a (történeti és irodalmi) 
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10  ELŐSZÓ

események performatívumai? Milyen „létesítő” megnyilatkozások játsza-
nak szerepet a történés létrejöttében? Miként tesznek láthatóvá és hogyan 
hoznak létre társadalmi tényeket a történések performatívumai, milyen 
módon alakítják, változtatják meg a nyilvánosság szerkezetét?1 Milyen vi-
szonyban van a történés performatívuma az irodalom performatívumával, 
hogyan jön létre az irodalmi esemény és az irodalmi nyilvánosság a törté-
netileg változó kondíciók tükrében? Miként létesül „megértés”, hogyan 
érhető tetten az értelmező nyelv performativitása a történettudományban, 
az irodalom történetének kutatásában vagy a médiatudományban? Miként 
ragadható meg az értelmező nyelv színrevitele, annak sajátos önmagára vo-
natkozása a történeti és irodalmi esemény létrejöttének interpretációjában?

Az esemény medialitása

Az eseményt olyan történésként határoztuk meg, mely után nem marad 
minden ugyanaz, mint ami volt – ön- és világértésünk megváltozik. Ameny-
nyiben az eseménnyé válás egyúttal megértésesemény is – azaz időbeli, 
tapasztalatként meghatározható esemény –, úgy nyelvi színre vitel, értel-
mezés is egyben, amelynek a diszkurzív feltételek mellett a mindenkori 
nyilvánosság mediális kondícióira kell hagyatkoznia. Vagyis, az esemény 
eseményként való megjelenése mindig médiumokhoz, lejegyző, tároló és 
közvetítőrendszerekhez kapcsolódik. Beszélhetünk-e azonban a történés 
medialitásáról, s miként értelmezhetjük az esemény medialitását? Ha az 
esemény – történeti vagy irodalmi esemény – megszületése társas, nyilvá-
nos aktus, mely vita eredményeképp áll elő, miként inszcenírozható e 
diszkurzív cselekvés? Hogyan közvetítődik a (történeti és irodalmi) ese-
mény, valamint annak értelmezése, miként ragadhatók meg az esemény 
1 Úgy tűnik, hogy ma a forradalmat inkább a „transzparencia társadalma”, illetve maga a 

„médium” ellenében vázolják fel, vö. Byung-Chul HAN, Transparenzgesellschaft, Matthes 
& Seitz, Berlin, 2012.; illetve Peter TRAWNY, Medium und Revolution, Matthes & Seitz, 
Berlin, 2011. Vagyis a „forradalom” jelentésköre nagymértékben áthelyeződött a nyilvános-
ság bizonyos tömegmédiumok, ill. guvernementális technikák, továbbá politikai kódok 
által meghatározott diszpozitívjainak és gyakorlatainak kritikájára. Kardinális váltás ez 
1800-hoz képest, amikor a forradalom fő aktánsának (ill. történetfilozófiai legitimálójá-
nak) még a „közvélemény” számított, vö. Geschichtliche Grundbegriffe, V., szerk. Otto 
BRUNNER – Werner CONZE – Reinhart KOSELLECK, Klett-Cotta, Stuttgart, 1984, 736. 
(„Revolution” szócikk)
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ELŐSZÓ 11

mediális komponensei? Milyen viszony létezik medialitás és nyilvánosság 
közt? Hogyan változik a nyilvánosság szerkezete a medialitás történetileg 
változó feltételeit tekintve?

Miért „forradalom”? 

Módszertani-teoretikus szinten valószínűleg azért került előtérbe a „for-
radalom” toposza, fogalma vagy jelensége, mert mintegy ez ígéri az ÁITK 
vonatkozó kutatásaiban kikristályosodó két alapvető komplexumnak a funk-
cionális közvetítését egymással, éspedig a performativitás (nyelvi esemény) 
és a temporalitás reflexiójának összekapcsolását. Ez az összekapcsolás és 
főként mediális létmódjának, valamint komponenseinek vizsgálata jó ideje 
meghatározó jegye az említett munká(k)nak (utóbb pl. a trauma kérdés-
köre mentén), a „forradalom” témaköre ennek újabb konkretizációs lehetősé-
gét kínálta. Azt lehet mondani, hogy – hasonlóan a trauma komplexumához, 
de talán még markánsabb módon – a „forradalom” egyszerre nyújt lehető-
séget az esztétikai-nyelvelméleti és történelemelméleti szempontok, illetve 
megértési érdekeltségek együttes működtetéséhez,2 sőt itt-ott egyes politikai 
filozófiai vagy antropológiai aspektusok kikérdezéséhez. Az interdiszcipli-
náris tudományos gyakorlat itt szisztematikus módon adott magában a kér-
désfeltevésben, empirikus szinten is megvalósul irodalmárok és történészek 
együttműködésében, el egészen egyes témákon való osztozásukig.

A „forradalom” 1800 körül vált olyan kollektív egyes szám formájában 
használatos fogalommá, mint maga a „történelem” fogalma is – ennyiben 
egyszerre a (történő) történelem és a történelem tudatának a (metatörténeti) 
fogalma.3 Ha a forradalom alapvetően olyan eseményként is felfogható, 
amely elszakítja az elváráshorizontot a tapasztalati horizonttól,4 a szava-
kat és a dolgokat,5 továbbá jelölőt és jelöltet egymástól (feltöri az őket ösz-
2 Hiszen pl. művészeti forradalmakról is szokás beszélni, míg művészeti traumáról nem. 

Persze, a trauma tapasztalatának vagy eseményének esztétikaelméleti leírásai vagy ref-
lexiói is feltételezhetőek, itt a „fenséges” fogalma pályázhatna előkelő helyre.

3 Vö. Geschichtliche Grundbegriffe, V., 736. Továbbá vö. Reinhart KOSELLECK, A forradalom 
újkori fogalmának történeti kritériumai = UŐ., Elmúlt jövő. A történeti idők szemantikája, 
ford. HIDAS Zoltán – SZABÓ Márton, Atlantisz, Budapest, 2003, 86.

4 Ehhez vö. Uo., 401–430.
5 Vö. ehhez Die Französische Revolution als Bruch des gesellschaftlichen Bewußtseins, szerk. 

Reinhart KOSELLECK – Rolf REICHARDT, Oldenbourg, München, 1998. Vö. továbbá Karl 
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12   ELŐSZÓ

szefűző konvencionális, jogi, morális, pragmatikai, ökonómiai, mediális, 
kultúrtechnikai kapcsokat, illetve kódokat), valamint előhozza a történe-
lem önműködését, uralhatatlanságát6 – akkor ez a törés vagy megnyílás 
olyan dimenziókat vetíthet fel, amelyek mind a történelmi, mind az eszté-
tikai tapasztalat szempontjából alapvető jelentőséggel bírnak. A forrada-
lom kapcsán vagy példáján reflektálhatóvá válik az esemény mint törés, 
cezúra vagy erőszak,7 a „reális” egyfajta előlépésének függvénye, ugyanak-
kor a különböző reprezentációs rezsimek, rendek és gyakorlatok, nyilvá-
nossági formák felfüggesztése, illetve megnyitása, ezek szemiotikai, kom-
munikatív, nyelvi, mediális és kultúrtechnikai viselkedésének megszakítása, 
az ekképp megnyilvánuló ambiguitásuk (jelen kötetben a retorikától egyes 
irodalmi nyilvánossági formákon és a rádión/filmen keresztül a 21. század 
bizonyos mediális apparátusaiig).8 Kétségtelen, hogy ezek a mozzanatok 
egyszerre (bár nem identikus módon) jellemzik a történő történelem ta-
pasztalati síkját, valamint az esztétikai reprezentáció és befogadása kölcsö-
nösségének mint eseménynek a produktivitását.

Amennyiben az esemény megszületése nyilvános (diszkurzív) aktus, 
mely a forradalmi eseményt már értelmezett formában viszi színre, úgy 

Heinz BOHRER, Deutsche Romantik und Französische Revolution. Die ästhetische Abbild-
barkeit des historischen Ereignisses = UŐ., Das absolute Präsens. Zur Semantik ästhetischer 
Zeit, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1994, 23.

6 A „történelem és a történelmi szükségszerűség [embert kényszerítő] erejének” megta-
pasztalásához a francia forradalom idején vö. Hannah ARENDT, A forradalom, ford. PAP 
Mária, Európa, Budapest, 1991, 66. Kézikönyvi-fogalomtörténeti rendszerességgel vö. 
Geschichtliche Grundbegriffe, V., 735.

7 1956 mint irreverzibilis törés és az ezzel fölöttébb ambivalens viszonyban álló nyilvános-
ságpolitikák és irodalmi tanúságtételek példáján vö. ezzel Szirák Péter tanulmányát jelen 
kötetben.

8 A retorika történeti vizsgálatához a nyelvi esemény, valamint szövegjellegének perfor-
matív determinálhatatlansága kapcsán lásd Simon Attila és Tamás Ábel tanulmányait. 
Az irodalmi nyilvánosság mediális vonásaihoz és az általuk is megjelölt szerzőségkoncep-
ciókhoz a 19. században, a 20. század kezdetén, illetve a két világháború között lásd Han-
sági Ágnes, Bednanics Gábor és Bengi László dolgozatait. A filmes reprezentáció egy 
politikailag (ideértve a recepciótörténet politikai meghatározottságát is) különösen ambi-
valensnek bizonyult példájához lásd Fodor Péter Riefenstahl-elemzését. Lénárt András 
dolgozata a nyilvánosság deformációjának mint a történeti emlékezet homogeni záció já-
nak különböző aktusait és módozatait szemrevételezi. Bónus Tibor pedig Proust regény-
folyamának történeti reflexiós kérdéseit vizsgálja a Dreyfus-ügy példáin keresztül.
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ELŐSZÓ 13

megkerülhetetlen a kérdés, milyen feltételek közt válik egy esemény forra-
dalmivá. Ezt a problémakört a kötet tanulmányai változó mértékben, de 
a következő kérdések mentén tárgyalják: Hogyan tesz szert egy esemény 
„forradalmi” jelentőségre, miként születik meg a „forradalmi” jelentése? 
Milyen szerepe van e jelentés megszületésének és megszilárdulásának a 
nyilvánosságra, majd távlatosabban a struktúrára nézve? Az „utólagosság” 
mennyiben befolyásolja az események mibenlétét és diszkurzív feltételeit? 
Milyen értelmezései vannak a revolutio modern jelentésének? Hogyan 
„vihető színre” a múlt, mi a jelentősége a múlt artikulált tapasztalatának, 
illetve emez nyelvi-értelmezői aspektusának?

Performativitás

A fentebb említett törés szavak és dolgok, továbbá kognitív és performatív, 
törvény és referenciális dimenzió között – egyfajta kivételes állapot mani-
fesztációjaként – bizonyul annak az eseménynek, amely egyszerre kény-
szeríti ki a diskurzus referencializálódását és blokkolja is egyúttal annak 
kognitív minták alapján történő uralhatóságát. A „forradalom” itt tehát 
mintegy a gyűjtőneve annak az alapvető viszonynak, mely a diskurzus kog-
nitív és referenciális, azaz politikai dimenziója között feltételezhető, bár 
sosem adottként. Ezt a performatív, cselekvőségi viszonyt vizsgálja több 
tanulmány a kötetben egyes esetekben explicit, máskor inkább implicit 
módon, a forradalmi deklarációtól kezdve bizonyos nyelvelméleti pozíció-
kon és dilemmákon át „a valóság tettenéréséig” szövegekben és mediális 
reprezentációkban egyaránt.9 Gyakran azonban a szövegek és mediális ar te-
faktumok tanúságtevő pozíciója nem csupán tematizált, ezekben benne-
foglalt vonásként jelenik meg, de a mindenkori recepció, sőt az aktuális 
értelmezés, vagyis a jelen tanúságtételeként, ennek kérdésességeként, le-
zárhatatlanságaként. Vagyis bizonyos performatívumok vizsgálata maga 
is történő viszonyba, aktív tanúságtevői kapcsolatba kerül „tárgyával”, túl 
a referencializáló historiográfia identifikáló műveletein.

9 Lásd az első blokk elméleti tanulmányait, illetve a harmadik blokkból Vásári Melinda, 
Lénárt Tamás és L. Varga Péter dolgozatait az archiváció mint memória és az esemény 
inszcenírozásának kapcsán.
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14   ELŐSZÓ

A forradalom ideje történés és nyelv között

Mielőtt túlságosan is gyorsan homogenizálnánk a történelmi és a nyelvi 
tapasztalat aspektusait (a „forradalom” egyik ígérete lenne ez?), utalni kell 
a par excellence nyelvi események, például irodalmi szövegek perfor matí-
vumának olyan ambivalenciájára (pl. citációfüggő, iterábilis létmódjukra), 
mely – mondhatni re-entryként a történelmi tapasztalatba – magát a felté-
telezett történeti eseményt, ennek végbemenetelét is megszakítja, egyfajta 
textuális differenciával jelöli meg.10 Itt a nyelvi esemény egyszerre reprezen-
tációja és véghezvitele a történeti eseménynek, továbbá egyben inskripciója 
és hitelesítése annak,11 ugyanakkor ezen aspektusok és funkciók aligha 
egyesíthetők. Emez összefüggések kardinális időelméleti implikációkkal 
bírnak, főleg a „jelen” fogalmára nézve. A „forradalom” eseménye és ins-
krip cionalitása, ennek differenciája magát az önmagával azonos jelen kép-
zetét hasítja meg, mely megszakításnak számos módozata és effektusa avagy 
allegóriája feltételezhető, (latens) történés és (mediálisan, nyilvánosan, ta-
pasztalatilag manifesztálódó) esemény között.12 Ez a megszakítás olyan 
aszimmetriát termel ki, mely az esemény visszafordíthatatlanságának kö-
szönhetően időbeli értelemben radikális utólagosságot jelent, el egészen 
addig a feltételezésig, miszerint a forradalom – ami például a megbocsátás 
eseménye is lehet – tulajdonképpen mindig a (vagyis inkább egyfajta) törté-
nelem végével korrelál, eme történelem utáni dimenziót vetíti fel.13 A „for-
radalom” ilyen post-histoire jellegű aspektusa különös feszültségben áll 
a forradalom anticipációjával, ígéreteivel, a forradalommal mint ígérettel 

10 Lásd ennek emlékezetes példájaként Petőfi Föltámadott a tenger című versének megidézé-
sét Nádas regényében (Emlékiratok könyve) és ezen effektus kardinális tétjeit felmutató 
elemzését Molnár Gábor Tamás dolgozatában. Egyes morfológiai eseményfogalmak 
poe tológiai szerepének kritikájához pedig lásd Vajda Károly írását. Fordításesemény és me-
dia litás összefüggéséhez antropológiai szemszögből is lásd Mezei Gábor tanulmányát.

11 A forradalom ökonómiai dimenziójának inskripcionalitásához és többféle értelemben 
vett hiteléhez vö. Kulcsár-Szabó Zoltán tanulmányát.

12 A „félelemhez” mint alkalmasint a történés uralhatatlanságának erejéhez vagy inkább 
ennek indexéhez lásd Gyáni Gábor 1956-ra vonatkozó dolgozatát.

13 Derrida értelmében: vö. Jacques DERRIDA, Typewriter Ribbon: Limited Ink (2) („within 
such limits”) = Material Events, szerk. Tom COHEN és mások, Minnesota UP, Minneapolis, 
2001. A megbocsátás összefüggéséhez a törvény erőszakos határvonásaival szemközt ld. 
Török Ervin Kleist-értelmezését.
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(és ennek hitelével). Ígéret (pl. deklaráció) és utólagosság (pl. tanúságtétel) 
lehetetlen kölcsönösségi viszonya – maga a forradalom mint lehetetlen-
ség? – messzemenő performativitás- és temporalitáselméleti következteté-
sek levonására adhat alkalmat, melyekhez jelen kötet persze inkább csak 
elszórt kezdeményezésekkel szolgálhat.

Elmélet és forradalom

Itt nehezen hárítható el egy asszociáció: a történelem végének fenti alak-
zatára egy ideje mintha „az elmélet végé”-nek hirdetése (deklarációja?) 
rímelne. Lehet, hogy ez a vélekedés is aszimmetriában fogant, annak kö-
szönheti lehetőségét, hogy tudniillik az elmélet múltbeli forradalmai után 
egyfajta utólagosságképzet jegyében elég már csak a – persze valahol mégis-
csak az elmélet (például a „struktúrák”, a „rendszerek”, a „grammatológia” 
és mások) által megnyitott vagy hozzáférhetővé tett – „táj”-ra, „utcá”-ra stb. 
korlátozódni? Ezt a kérdést nyitva hagyva hadd idézzük itt a „szuperel-
mélet” egyik hősét. Az elmélet Niklas Luhmann emlékezetes metaforája 
szerint a felhők felett repül és csak néha lát át a sűrű felhőtakarón vala-
mely tájra településekkel, utakkal, folyókkal – ám ezért „senkinek sem kel-
lene amaz illúzió áldozatává válni, mely szerint ez a kevés támpont elég-
séges ahhoz, hogy a repülést vezérelje.”14 Sőt jelen összefüggésben tovább-
mehetünk és – a rövidség kedvéért – nyugodtan állíthatjuk a következőt: 
egy tulajdonképpenibb értelemben minden tudomány mint egyfajta (akár 
„forradalmi”) aktivizmus csakis teoretikus lehet, tehát amennyiben túllép 
egyes kéznéllevőségek és szükségszerűségek affirmálásán és így nyer el ak-
tív, netán „performatív” jelleget valamifajta „igazság” (nemcsak gyűjtögeté-
sek és állítólagosan ateoretikus rekonstrukciók) nevében. A tárgyiságokra 
mint kéznéllevőségekre való szorítkozás leggyakrabban izolációs tüneteket 
termel, míg a teória valódi politikai jelentősége – az imént említett cselek-
vésmozzanat mellett – éppen abban áll, hogy elviekben mindenki ügye 
lehet (lehetne), nemcsak egyesek féltékenyen őrzött „kutatási területe” (már 
megint a stabilizáló térbeli metafora, míg az elmélet Luhmann szerint 
alapvetően mozgásban van). Ugyan a struktúrákat valóban nem találjuk 
14 Niklas LUHMANN, Vorwort = UŐ., Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie, 

Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1984, 12.
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meg az „utcán”, ám csakis teoretikus távlatból lehet azzal a dilemmával 
bíbelődni, hogy egyáltalán mi váltja ki a kérdést, hogy mármost a struktúrák 
mentek-e ki az utcákra vagy ha nem, miért nem, hogyan is lehetne (újra)-
érteni itt nemcsak a „struktúra”, de az – elvileg bizonyára mindenki által 
érteni vélt – „utca” fogalmát (minek a helye az „utca”, hogyan megy ugyan-
akkor túl ezen a történés atopikus ereje?) stb.15 Ha jelen kötet néhány – 
mind történeti, mind nyelvi-performatív szempontból jelentéses – fogalom, 
illetve lehetséges kapcsolataik átfunkcionalizálásához vagy újraértéséhez 
itt-ott hozzájárulhat, akkor talán nem vált amaz illúzió áldozatává, hogy 
a történelem lezárhatatlan tapasztalatát (a félelemtől a megértésig, a trau-
mától a struktúráig) pusztán referenciális támpontokra igyekezett volna 
redukálni.

A szerkesztők

15 Ezekhez a kérdésekhez Luhmann és Lacan, a „rendszer” megkülönböztetései, ill. a „va-
lós” nem pusztán referenciális történése kapcsán vö. Halász Hajnalka és Smid Róbert 
írásait jelen kötetben. Az emberi jogok – mint Kant értelmében regulatív eszme (vagyis 
az ész ideája, azaz nagyfokúan elméleti-filozófiai konstrukció) – és a forradalom kap-
csolatához vö. Lőrincz Csongor dolgozatát.
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