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Kaposi Dávid
Az egyetemen pszichológia mellett irodalommal is foglalkoztam, végül mégis
a pszichológia mellett maradtam. 2004 őszétől Loughborough-ban tanulok s
kutatok Michael Billig vezetésével. Loughborough roppant kellemes hely tanulni is,
kutatni is. A disszertációm témája az Eichmann-per, ezen belül most éppen Arendt
Eichmann-könyve körül kirobbant vitákkal foglalkozom. Kutatásom során szeret
ném az Adolf Eichmann jeruzsálemi peréről adott korábbi elemzésemet kiterjeszteni,
s ennek során a per fő analíziseit és a médiariportokat vizsgálni, középpontban
Hannah Arendt híres és sokat vitatott könyvével, az Eichmann Jeruzsálembennel,
valamint az azt körülvevő vitákkal. Ez a vita hatalmas felforduláshoz vezetett az
anglo-amerikai sajtóban, ezért szeretném megvizsgálni az Arendtről és a teljes
tárgyalásról szóló médiariportokat, elemzéseket. Az a célom, hogy rámutassak;
az Eichmann-per és a Hannah Arendt által felvetett problémák mélyen érintik
gyakorlati és elméleti tevékenységünket, minthogy a háttérben meghúzódó anyag,
vagyis a „holokauszt maga” központi problémának tűnik a kortárs posztmodern filozófiákban. E per kutatása
során részben nem áll rendelkezésünkre az az anyag, melyet a résztvevők értelmeznek, és amelyre Eichmann
is emlékezik (vagyis Eichmann életének bizonyos eseményei). Rendelkezésünkre áll azonban a per teljes
átirata, valamint teljes audiovizuális anyag, és ezeket az eseményeket értelmezik a per résztvevői és későbbi
(akadémikus vagy közéleti) elbeszélői. Az ő interpretációjukat meg lehet vizsgálni, s nekem kutatásomban a fő
szándékom éppen ezt tenni. S amikor ezt teszem, ellentétben egyes kutatásokkal, melyek a „posztmodernizmus”
címkéje alatt eltekintenek tőle, semmiképpen sem hanyagolnám el azt a problémát, hogy kinek van igaza. Mi
több, egész kutatásom arra futna ki, hogy nem jogi értelemben „ítéljek”. Ugyanakkor a célom az, hogy meg
vizsgáljam, mit jelent diszkurzív szempontból az, hogy valakinek egy bizonyos kontextusban igaza van (jelen
esetben a tárgyalóteremben vagy a médiában), és hogy diszkurzív szempontból újrafogalmazzam igazság és
őszinteség kérdéseit.
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