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TISZ TELT HÖL GYE IM ÉS URA IM, KED VES KOL LÉ GÁK!

Nagy örö möm re szol gál, hogy olyan kon fe ren cia meg nyi tá sán ve he tek részt, amely sok ré tû en rep re-
zen tál ja mai vi lá gunk prob lé má it, kü lön bö zô tu do mány ágak kér dés fel te vé se it és e kér dés fel te vé sek 
kö zös moz za na ta it. Az EL TE BTK Fi lo zó fi  ai In té ze te és Nyelv fi  lo zó fi  ai Ku ta tó cso port ja ed di gi ha gyo-
má nya i nak foly ta tá sa ként ren de zi ezt a kon fe ren ci át az „Ese mény, jel, tör té ne ti jel” prob lé ma kö ré rôl. 
A há rom fo ga lom sok szo ro san kap cso ló dik egy más hoz, az ese mé nye ket je le i ken ke resz tül ér zé kel-
jük, ese mé nyek le het nek bi zo nyos je len sé gek je lei, s a tör té ne ti ség, a tör té ne ti dis kur zus ke re té be 
ágya zot tan je len nek meg szá munk ra, il let ve ezen ke resz tül re konst ru ál ha tók. 

A kon fe ren ci á ra szó ló fel hí vás szá mos tu do mány ágat ne ve zett meg, me lyek mind hoz zá já rul hat nak 
a vizs gált fo gal mak to váb bi tisz tá zá sá hoz, s együtt gon dol ko dá suk ból, sa já tos szem pont ja ik össze-
kap cso ló dá sá ból új meg lá tá sok szü let het nek. A most kez dô dô kon fe ren cia prog ram ját át te kint ve 
lát ha tó, hogy az inter dis z ci pli nar itás meg va ló sult: kü lön bö zô fi  lo zó fi  ai irá nyok (hermeneu tika, ana-
li ti kus fi  lo zó fi a, nyelv- és tör té ne lem fi  lo zó fi a, fi  lo zó fi a tör té net) mel lett je len van nak a nar ra toló gia, 
sze mi o ti ka, iro da lom tu do mány, pszi cho ló gia kép vi se lôi is. A kö vet ke zô na pok vi tái, a kon fe ren cia 
ese mé nyei vár ha tó an kö ze lebb vi he tik a részt ve vô ket több kér dés tisz tá zá sá hoz, s rá vi lá gít hat nak 
olyan szem pont ok ra, me lye ket ko runk ak tu a li tá sa, az új év ez red ép pen e na pok ban mind an  nyi un-
kat sok ko ló ese mé nyei óha tat la nul föl vet nek szá munk ra. Nyil ván va ló, hogy a kon fe ren cia fel ada ta 
a tu do má nyos vizs gá ló dás, a tu do mány hig gadt szem lé let mód já nak ér vé nye sí té se, s pon to san ez 
se gít het hoz zá ben nün ket ah hoz, hogy az ese mé nyek, ese mé nye ink a tör té ne ti, fi  lo zó fi  ai és egyéb 
dis kur zu sok kon tex tu sá ba ke rül ve ér tel mez he tô ek ké vál ja nak szá munk ra. Sten dhal nak ta lán iga za 
van ab ban, hogy „Az élet csak nem min den ba ja ab ból ered, hogy ha mis fo gal ma ink van nak ar ról, 
ami tör té nik ve lünk”. Ha ezt ál ta lá no sab ban ér tel mez zük, va ló ban ar ra van szük sé günk, hogy 
ne le gye nek ha mis fo gal ma ink tör té né se ink rôl, tör té ne te ink rôl, tör té ne tünk rôl, tör té nel münk rôl. 
Eh hez be le kell lát nunk mind azok ba a me cha niz mu sok ba, me lyek tör té ne te in ket, ese mé nye in ket 
ala kít ják, me lyek kel mi ala kít juk a ró luk szó ló dis kur zust, me lyek ér tel me zé sün ket meg ha tá roz zák 
és egész kul tú rán kat ala kít ják – s ah hoz, hogy ne csak az ese mé nyek ala kít sa nak min ket, ha nem 
mi is ala kít suk az ese mé nye ket, ép pen olyan sok ré tû vizs gá la tok ra van szük ség, mint ame lyek rôl 
e kon fe ren cia elô adói szá mot ad nak.

 A „kis el be szé lé sek” ma rad tak má ra, mond ják, mi u tán a „nagy el be szé lé sek”, „a tör té ne lem 
bel sô irá nyí tó ja, az em be ri ség ben re a li zá ló dó örök ab szo lút esz me” (He gel) – a szel lem di a lek ti ká ja,
je len tés bi zo nyos sá ga, a ra ci o ná lis szub jek tum, a ha la dás ide á ja a mo dern kor ese mé nyei, tör té-
né sei ha tá sá ra el ve szí tet ték ös  sze fo gó ere jü ket, s alap ve tô en az ér tel me zé sek sok fé le sé gé vel, a 

„kü lön bö zô nyelv já té kok kal”, az ese mé nyek he te ro ge ni tá sá val szem be sü lünk nap mint nap. Ilyen 
ki hí vá sok kal szem ben kü lö nös je len tô ség gel bír a kon fe ren cia elô adó i nak, részt ve vô i nek tu do má nyos, 
ra ci o ná lis dis kur zu sa, fon to sak tisz tá zó elem zé se ik, vi tá ik, me lyek ré vén ta lán kö ze lebb jut ha tunk 
min den na pi va ló sá gunk jobb meg ér té sé hez is. 

En nek re mé nyé ben kí vá nok Önök nek jó mun kát, sok si kert, s re mé lem, to váb bi ha son ló ren dez-
vé nyek is kö ve tik ezt a mos ta nit, foly tat va az In té zet és a Ku ta tó cso port ha gyo má nya it. 
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