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Esem ény — trauma — nyilvánosság, 
szerk. Dánéi Mónika — Fodor Péter — 
L. Varga Péter

Néhány éve szinte divat lett a honi irodalomtudomány kulturális fordulatáról be
szélni. Mindez azt is jelenti, hogy -  mint az a hazai tudományos életben szokás -  
e fedőnév alatt több nyugati irányzat jö tt  be egyszerre a történettudományos orien
tációjú (főként angolszász és francia) kultúrantropológiai szemlélettől az (amerikai) 
újhistorizmuson és az erősen politikai (brit) kulturális materializmuson át a kom
munikáció materialitásának (főként német) vizsgálataiig. Semmiképp sem a leckét 
szeretném e felsorolással felmondani, csupán azt érzékeltetni, hogy pár éve az iro
dalomtudományban egyrészt megfigyelhető az irodalomtörténet-írást a kultúratudo
mányok felé orientáló, pontosabban ma egyedül az ilyesfajta szemléletmódot legitim
nek tekintő szemléletmód,1 másrészt azonban aligha beszélhetünk egységes kultúra
tudományról vagy kulturális fordulatról, sokkal inkább irányzatok, szemléletmódok 
egymás mellettiségéről, gyakran egészen más diszciplínák felől érkező kutatások egy
másba olvasztásáról. Mindezt pedig úgy, hogy sokan már évek óta a „kulturális fordu
lat végéről" beszélnek. Például angolszász kultúrtörténészi körökben már nagyjából 
az 1980-as évek végén, kilencvenes évek elején viszonylag gyorsan lezajlott az a folya
mat, amelynek első körében a „new" retorikája uralkodott (azaz a kultúraorientált 
szemléletmód újdonságára helyeződött a hangsúly), ám ezt alig néhány évvel később 
a „beyond" és az „after” szóhasználata váltotta fel, és a „hogyan tovább?" kérdései ke
rültek előtérbe.2 Nem is az a lényeg -  legalábbis szempontunkból, a honi irodalom
tudományos gondolkodás perspektívájából - ,  hogy mennyire „naprakész" irányza
to k tó l  van szó, inkább az, és véleményem szerint ez a „kulturális fordulat" egyik fő 
hazai tétje, hogy mennyire képes a tudomány más diszciplínákkal való párbeszédre, 
és egy multi- vagy transzdiszciplináris szemléletmód kialakítására. Mindez azért is 
bír kiemelkedő fontossággal, mert az irodalomtudományban nálunk éppen a kilenc
venes években (azaz a nyugati „kulturális fordulattal" párhuzamosan) játszódott le 
egy dekontextualizáló, az irodalom „belpolitikájára"3 összpontosító fordulat (jórészt

1 A  kultúra- vagy művelődéstudomány és az irodalomtörténet-írás viszonyát, lehetőségeit vizsgáló, hazai 
viszonylatban még viszonylag korai tanulmány: S z e g e d y - M a s z á k  Mihály, Irodalomtörténeti elképze
lések a New Literary History című folyóiratban = A z irodalomtörténet esélye, szerk. S z e g e d y - M a s z á k  
Mihály -  V e r e s  A n d r á s ,  Gondolat, Budapest, 200 4 , 2 1 5 -2 3 1 .

2 K ét paradigmatikus tanulmánykötet a témában: Tbe New Cultural History, szerk. Lynn H u n t , Cali- 
fornia UP, Berkeley, 1989.; Beyond tbe Cultural Turn. New Directions in tbe Study of Society and Culture, 
szerk. Victoria E . B o n n e l l  -  Lynn H u n t , California UP, Berkeley, 1999.

3 A z irodalom bel- és külpolitikája kifejezéseket Paul de Mán híres tanulmányából veszem: Paul d e  
M án, Szemiológia és retorika =  Uő., A z olvasás allegóriái, ford. F o g a r a s i  György, Magvető, Budapest, 
2 0 0 6 ,1 4 .
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a korábbi, a marxista szemléletmód szélsőségesen ideologikus szemléletmódjának 
ellenhatására). Ám a kulturális-kontextuális szemléletmód itthoni előretörése szem
besít azzal is, hogy a kulturális folyamatok vizsgálata nem maradhat egyetlen disz
ciplína keretei között, éppen a sokszínűség, a párhuzamos perspektívák és gondol
kodásmódok jelenthetnek újdonságot, és mélyíthetik el a vizsgálatokat (mindezt 
számos nyugati tanulmánykötet is bizonyítja).

Az Esemény -  trauma -  nyilvánosság című tanulmánykötet azért is lehet érdekes, 
mert, ahogy az Előszóból és a tartalomjegyzékből kiderül, olyan tudományközi pro
jekt gyümölcse, ahol történészek és irodalmárok különböző nézőpontokból ugyan, 
de együttesen igyekeznek megközelíteni a fenti három fogalmat. Mindhárom „hívó
szó" olyan kutatási irányokat jelöl, amelyek külön-külön és összekapcsolódva jó  ideje 
ott vannak mindkét tudomány horizontján. Az irodalmi esemény irodalomtörténet
írási tétjét talán e folyóirat keretei közt nem kell különösebben boncolgatnom, a tör
ténelmi esemény fogalma pedig (legalább) jó  negyven éve történelemelméleti viták 
tárgya.4 A trauma jellegzetesen multidiszciplináris fogalma a pszichológiától a kezdet
ben főként a holokauszt emlékezetével és reprezentációjával foglalkozó történettudo
mányos vizsgálatokon át a személyes és kollektív traumák irodalmi ábrázolásának 
elemzéseiig igen széles (és felsorolhatatlan mennyiségű szakirodalommal rendelkező) 
kutatási terület. A harmadik fogalom szintén igencsak sokrétű, hiszen Habermas 
alapvető történeti-szociológiai műve óta, amelyet a hazai irodalomtörténeti (elsősor
ban a drámát vizsgáló) kutatások5 is jó  ideje kiindulópontul használnak, egészen az 
irodalmi nyilvánosság és kultuszok elemzéséig6 (és még jóval tovább) tarthat a nyilvá
nosság kutatására épülő perspektíva vizsgálódási területe. A kötet, mint a szerkesz
tői előszóból kiderül e fogalmat lényegében az előző kettő fölé rendelve, azok vizsgá
latát biztosító értelmezi, vagyis a nyilvánosság azokat a társadalmi (és a szerkesztők 
szerint elsősorban mediális) reprezentációs formákat jelöli, amelyek keretei közt egy 
esemény kódolódik és eseményként értelmeződik.

A könyv tanulmányai azonban érzésem szerint sokszor meglehetősen lazán keze
lik e három „hívószót". A szövegek sokszínűsége lehetne erény is, ám itt inkább arra 
enged következtetni, hogy nem annyira valamilyen egységes kutatási témakör köré 
szorosabban-lazábban épülő vizsgálódásokról van itt szó, sokkal inkább olyan, az 
adott szerző munkásságából „egyébként is" következő elemzésekről, amelyeket az
tán néhány általános fogalomra húzva egy kötetbe rendeztek (a könyv jó  pár szövege 
korábban már máshol is megjelent). A könyv tanulmányait olvasva gyakran az az ér
zésem támadt, mintha az egyébként sokszor kitűnő, néhányszor korrekt és egy-két

4 Jó összefoglalót nyújt ezekről: S o h a jd a  Ferenc, Eset és esemény. A  konkrétum történeti vizsgálatának 
lehetőségei és jelentősége = A  történész szerszámosládája, szerk. Szekeres András, L’Harmattan—Atelier, 
Budapest, 2 0 0 2 ,1 8 3 —195.; Szeberényi Gábor, Lehet-e az esemény „tudományos” kategória? A z esemény

fogalom történeti megítéléséről = Uo., 197—2 0 5 ; illetve újabban: Gyáni Gábor, Történelmi esemény és 
struktúra, Történelmi Szemle 2011/2., 145—162.

5 Vö. P. M ü l l e r  Péter, Drámaforma és nyilvánosság. A  magyar dráma alakulása Örkény Istvántól Nádas 
Péterig, Argumentum, Budapest, 1997.

6 Lásd például Lakn e r  Lajos, Irodalom, kultusz, társadalmi nyilvánosság, Korunk 2007/6. http://epa. 
oszk.hu/00400/00458/00126/3506.htm l

http://epa


esetben erősen felejthető szövegek olyannyira heterogén módon kezelik a címben 
felvetett fogalmakat, hogy erőteljesen hiányzik ezen terminusok (és a rá épülő kü
lönböző diszciplináris megközelítések) tisztázása. Pontosabban előfordulnak ösz- 
szegző igényű tanulmányok is (például Gyáni Gábor igen informatív és széleskörűen 
tájékozott szövege a kulturális trauma újabb kutatásairól), de többségben vannak 
azok az elemzések, esettanulmányok, amelyek egy már meglévő fogalomkészletre, 
szemléletmódra építve, azt adottnak tekintve vizsgálják saját területüket. Ez persze 
nem lenne feltétlenül baj, viszont viszonylag pontosan kiderül a könyv felépítéséből 
és a szerzők szemléletmódjából, hogy alapvetően két diszciplína képviselteti magát: 
az irodalomtudomány (illetve Kulcsár Szabó Ernő és tanítványai) és a történetírás 
(Gyáni Gábor és két fiatal tanítványa). Mindkettő a saját nyelvét beszéli, emiatt 
ugyanazokon a fogalmakon olykor radikálisan mást értenek, máshogy közelítik meg 
őket -  még akkor is, ha egymás szövegeit hivatkozzák mondandójuk alátámasztásául. 
Egészen mást ért például egy történész esemény és struktúra fogalmai alatt, mint 
egy irodalmár. Saját diszciplináris eszközkészletüket mindannyian magabiztosan 
mozgósítják, ám a könyvet olvasva nagyon sokszor mégis az az érzésem támadt, hogy 
egyazon terminusok alatt látványosan mást és mást értenek, és a heterogenitás oly
kor fogalmi zavarokat eredményez.

A három történész (Gyáni Gábor, Lénárt András és Bolgár Dániel) a trauma- 
tikus esemény fogalmát járja körül. Míg Gyáni (ahogy már említettem) alapvetően 
elméleti, összegző tanulmánnyal igyekszik megvilágítani a trauma körüli vitákat, 
lehetséges nézőpontokat, addig a másik két szöveg egy-egy történelmi trauma (a ho
lokauszt, illetve 1956 bizonyos történései) különféle reprezentációit elemzi, Lénárt 
inkább ismertető jelleggel, az ábrázolások különböző formáira, történeti változása
ira téve a hangsúlyt, Bolgár pedig elemzőbben, egyetlen mű, Jan Gross Szomszédok 
című munkájának értő olvasásával.

Az irodalmárok szövegei jóval heterogénebbek: a programadó, az irodalomtörté- 
net-írás problematikáját az újabb elméleti irányzatok fényében vizsgáló nagyobb ta
nulmánytól (Kulcsár Szabó Ernő) egyetlen mű olvasatán át (például Lőrincz Csongor 
Kleist-elemzése) filmek (Dánéi Mónika), irodalmi eseményekre (Bednanics Gábor, 
valamint Fodor Péter és L. Varga Péter szövegei), illetve az irodalom „külpolitikájára", 
azaz irodalom és szélesebben vett kultúra (újságírás, politikai szféra stb. -  például 
Hansági Ágnes, Bengi László vagy Szirák Péter munkái) viszonyára koncentráló 
vizsgálódásokig.

Nehéz -  és ilyen terjedelmi keretek közt talán értelmetlen is -  volna az egyes ta
nulmányok gondolatmenetét ismertetni. Ehelyett inkább néhány olyan, a kötet kon
cepciója szempontjából fontos módszertani kérdésre szeretnék rávilágítani, amelyek 
kijelölhetik a munka valódi tétjét és kulturális pozícióját. Először is Kulcsár Szabó 
tanulmányának egyik részelemzése tulajdonképpen a kötet egészével is párhuzamba 
állítható. A szerző itt az utóbbi évek egyik legfontosabb irodalomtörténeti vállalkozá
sát, A magyar irodalom történetei című háromkötetes gyűjteményt elemzi. A kemény
-  és érzésem szerint jórészt igencsak jogos -  bírálat szerint a könyvsorozat elsősor
ban nyugati mintákat követve igyekezett az egységes, érthető, általában a nemzet
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eszméjére építő modernista (irodalom)történet-víziók helyett a soknézőpontúság, 
az egymással versengő hangok, kánonok dialógusa és a multidiszciplinaritás jegyében 
valami újat létrehozni. Hiányzik azonban belőle egy olyan átfogó koncepció, amely 
összetartaná, s így a narratív egység ideológiájával egyedül a puszta esetlegességet 
(pontosabban a kronológia egységesítő elvét és a különböző felkért szerzők megegye
ző vagy eltérő tudományos és ízlésbeli attitűdjeit) tudta szembeállítani. Nem gondo
lom azt, hogy mindez a jelen kötetre is feltétel nélkül igaz lenne, ám alapvetően úgy 
látom, a könyv kijelöl bizonyos kérdésirányokat (az esemény közvetítettsége, az iroda
lom és más kulturális tényezők viszonya, a trauma ábrázolhatósága és/vagy ábrá- 
zolhatatlansága), ám ezeken belül legfeljebb lehetőségeket, különböző nézőpontokat 
és témákat villant fel, nincs, ami egységbe fogná a meglehetősen heterogén anyagot. 
Pontosabban, ami egységet képezhet, az az irodalmár szerzői csoport által viszony
lag következetesen képviselt markáns értelmezői hozzáállás: nevezzük, némiképp 
leegyszerűsítve, a recepcióesztétikában gyökeredző és azt a kultúratudománnyal (első
sorban Kittler és Gumbrecht felől) összekapcsolni kívánó metodológiának. Tisztá
ban vagyok azzal, hogy a dolog bonyolultabb, de e recenzió kereteit meghaladná az 
értelmezői közösség történetének, előfeltevéseinek és olvasásmódjának alaposabb 
vizsgálata. Mindössze arra akarok itt célozni, hogy a kötet, ha valamit példáz és ha 
valamit igazán lehet belőle látni, akkor az nem elsősorban az esemény, a trauma és 
a nyilvánosság fogalmának mai értelmezése, hanem egy bizonyos értelmezői iskola 
működésmódja képviselőinek egyéni érdeklődésén átszűrve. Talán éppen a kötet 
szélesre nyitott perspektívája akadályozza meg az igazi, a téma „hívószaivait" alapo
sabb, mélyebb vizsgálatának lehetőségét. Hiszen lehetetlen az eseményről, vagy az 
irodalmi eseményről vizsgálódni, legfeljebb arról lehet, változatos példákon, elemzé
seken keresztül, hogy mit jelent egy bizonyos értelmezői attitűdnek ma az irodalmi 
esemény, hogyan látják m a a nyilvánossággal való viszonyát, közvetítettségét.

Mindez véleményem szerint akkor működik jól a kötetben, amikor bizonyos konk
rét elemzések, önnön lokalitásukat felismerve és tudatosítva nem általánosságban az 
irodalomról, a medialitásról, a történetiségről akarnak megállapításokat tenni, hanem 
bizonyos szerzők, bizonyos irodalmi folyamatok rejtett történetéről, más nézőpontú 
szemléletmódjáról. Általában jó l mozgósítják a kulturális, társadalmi, a szűkén vett 
irodalmiságon kívüli szempontokat -  érdekes mondjuk a Kosztolányi szövegfogalmá
nak és hírlapírói szerepének kapcsolatát elemző szöveg (Bengi László), vagy Illyés és 
Nagy Lajos Szovjetunió-útirajzainak vizsgálata (Szirák Péter), hogy csak két példát 
említsek. Akkor viszont kevésbé funkcionál, amikor deklaratív kíván lenni (azaz ismét 
előtérbe kerül az értelmezői közösségre gyakran jellemző militáns retorika), néző
pontját a nézőpontként prezentálja, vagy éppen némiképp a kötet egészének ellent
mondva az irodalmiság nevében dekontextualizál, minden történeti elemzést az értel
mezést leszűkítő referencialitás bélyegével ellátva (ilyen például Smid Róbert szöve
ge, amely magabiztos hangnemben, ám nem túl meggyőzően „teszi helyre" a magyar 
neoavantgárd kontextuális, a saját korszak jelentés-összefüggésére építő olvasatait).

Összességében tehát a kötet sok szempontból érdekes, a legtöbb elemzés jól mu
tatja, hogy egy bizonyos értelmezői iskola miként közelít egy bizonyos kulturális
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témacsoporthoz. Érződik belőle az átfogó szándék (talán kevésbé erősen, de hason
lóan egy korábbi „háromszavas" tanulmánykötetükhöz, amely a mostani könyv előz
ményének, teoretikus megalapozójának is tekinthető).7 Úgy érzem, a kötet legfőbb 
erénye éppen a diszciplínaközi szemléletmódra való törekvés, amely azonban csak 
félig valósult meg. Üdvös, hogy történészek is szerepelnek a kötetben, de sajnos még 
mindig gyakran látszik, hogy nem ugyanazt a nyelvet beszélik, nem feltétlenül tájé
kozottak egymás területén. Ez egyébként a történész vonalon kevésbé feltűnő (sőt 
Gyánira egyáltalán nem jellemző, hiszen történelemelméleti orientációja miatt sok 
irodalmárt megszégyenítő módon tájékozott irodalmi kérdésekben), mint a másik 
oldalon, ahol olykor érződik, hogy a szerzők elméleti kérdésekben igencsak napraké
szek, ám konkrét történeti problémák terén talán kevésbé. Nincs is ezzel baj, hiszen 
az ilyen projektek célja éppen az kell legyen, hogy a különböző tudományok felől ér
kező, más és más szótárral, nézőponttal rendelkező kutatók több oldalról lássák 
a jelenségeket. Talán ha az átfogó igény helyett a lokalitásra helyeződne a hangsúly, 
ha nem az eseményt, hanem esetleg egy adott történést vizsgálnának mindannyian, 
akkor nem csupán külön elemzések igényes gyűjteménye születne, hanem a kutatás 
éppen lokalitásában tehetne szert átfogó igényre.

(Ráció, Budapest, 2012.)

7 Történelem, kultúra, medialitás, szerk. K u l c s á r  S z a b ó  Ernő — S z i r á k  Péter, Balassi, Budapest, 
2003 .


