
ha nem a mû fo lya ma ta i ba be vont, a fik ci -
ós és/vagy fi lo zó fi ai szö veg be in teg rált té -
nye zõ. E fel is me rés di na mi zá ló ha tá sú és
ele ven ség re ösz tö nöz. A mû faj töb bes
azo nos sá gá nak gon do la tát iga zo ló szer ke -
zet, amely me ré szen nyit ja meg ha tá ra it,
for má ját, té má it, hang nem ét, ar ti ku lá ci ós
mó do za ta it il le tõ en. Mû faj já emel ked vén

ép pen az át lé pést le gi ti mál ja.” (179–180.)
E so ro kat ol vas va, össze vet ve õket a ki -
emelt kulcs fo gal mak kal, az le het az ér zé -
sünk, hogy Thomka Be á ta meg ta lál ta azt
a hang ne met, ame lyik leg in kább il lesz ke -
dik lá tás mód já hoz. Ilyen for mán ez a re -
cen zió is leg alább annyi ra szól az esszé
po é ti ká já ról, mint a könyv dé li té má i ról.
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AZ EU RÓ PA I SÁG LE HE TÕ SÉ GE I RÕL 
Egyed Pé ter (szerk.): Eu ró pa i ság és fi lo zó fia

Az eu ró pai szel le mi ség, az eu ró pai kul -
tú ra és a fi lo zó fia össze fo nó dá sa, az eu ró -
pai iden ti tás ke re sé se, a nyu ga ti gon dol -
ko dás ha gyo má nyá nak le he tõ sé ge i rõl,
korlátairól va ló ref lek tá lás ré szét ké pe zi
kö zös sé gi lé tünk meg ha tá ro zá sá nak. A
gö rög po lisz és a ke resz tény Eu ró pa egye -
te mes spi ri tu á lis kö zös sé gé nek po li ti ka fi -
lo zó fi á ja és eti ká ja mel lett egy olyan bel sõ
gon dol ko dá si for má ról be szél he tünk,
amely egy kö zös kul tu rá lis nyelv hasz ná -
lat mi to ló gi ai, fi lo zó fi ai és me ta fi zi kai
mo dell je i re tá masz ko dik. Ugyan ak kor az
eu ró pa i ság kér dé se kap csán a fi lo zó fia sa -
ját, kér dé se ket meg fo gal ma zó és ki fej tõ
dis kur zu sá ból kö vet ke zik az eu ró pai és
nem eu ró pai meg kü lön böz te tés, amely re
az azo nos ság és más ság prob lé má já nak
for má já ban ref lek tál ha tunk, a fi lo zó fia és
a tu do má nyok szem be ál lí tá sa, amely le -
he tet len né te szi az em ber ál ta lá nos ön -
szem lé le tét, és az eu ró pai szel lem vál sá -
gá hoz ve zet. Az egy ség és sok fé le ség pa ra -
dig má já ban a mû vé szet új di men zi ót ad a
fi lo zó fi ai meg kö ze lí té sek nek, a Bá bel-me -
ta fo ra pe dig el mé lyí ti a le het sé ges gon dol -
ko dá si irá nyo kat. A fel so rolt pa ra dig mák
az eu ró pai gon dol ko dás in va ri án sa it ké -
pe zik, ame lyek eb ben a mi nõ sé gük ben is
a ref le xió tár gyá vá vál nak. Ez le he tõ sé get
ad szá munk ra, hogy e pa ra dig mák ki eme -
lé sé vel pró bál koz zunk meg a kö tet be mu -
ta tá sa so rán. 

A 20. szá zad fo lya mán az eu ró pa i ság
és a fi lo zó fia ál la po tá ra irá nyu ló kér dést
egy mély vál ság le írá sa vá la szol ja meg. Ez
nap ja ink ak tu a li tá sá ban az eu ró pai kö zös -
ség esz mé jé nek meg ha tá ro zat lan sá gát je -
len ti, a szel le mi tar ta lom se ké lyes sé gét
vagy fel szí nes sé gét ered mé nye zi Sza bó
Lász ló elem zé se i ben. Meg ke rül he tet len e
te kin tet ben Edmund Husserl krí zis-kö te -
te. Salat Csil la ta nul má nyá ban ar ra a kér -
dés re ke re si a vá laszt, hogy ha e vál ság -
ban „az eu ró pai szel le mi al kat” el ve szí te -
ni lát szik egyen sú lyát, ak kor mi lyen jö võ -
kép rõl be szél he tünk (146). Kö vet kez te té -
sé ben ki eme li az eu ró pai fi lo zó fia sa ját
ere de té hez va ló vissza ta lá lá sá nak a fon -
tos sá gát. Zuh Deodáth elem zé sé ben el vá -
laszt ja a vál ság di ag nó zi sá ra va ló tö rek -
vést és a vál ság ke ze lé sé nek le het sé ges
mód ja it. Ez utób bi kér dés meg vá la szo lá -
sá ra a husserli te le o ló gia fo gal má nak az
új ra gon do lá sát ja va sol ja, ame lyet az esz -
mé lõ dés ben vél meg ra gad ha tó nak. Mint
fo gal maz, az esz mé lõ dés egy sé gét kell ki -
dom bo rí ta ni, ame lyet „a foly to no san csa -
lat ko zó meg is me ré sünk és az en nek kor -
rek ci ó já ra ön ma gunk nak sza bott nor mák
struk tú ra moz za na ta i nak ha son ló jel le gé -
ben” le het meg ta lál ni (136.).

A kö tet ér de kes szín folt ját ké pe zi Hor -
váth An dor írá sa, amely ben a ré gi ek és a
mo der nek vi tá ját egy 17. szá za di fran cia
iro da lom tör té ne ti pél dán be mu tat va vá -
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zol ja, mi ben áll nak és mi lyen kö vet kez -
mé nyek kel jár nak egy rend szer vál to zá sá -
nak a tü ne tei. A vi ta elõ ze tes ké pét ad ja
an nak a vi lág kép vál to zás nak, amely a 18.
szá zad dal be kö szönt. Az ál lam az „ér te -
lem” fo gal má ra ala pít ja ha tal mát, a tár sa -
dal mat egyen lõ, önál ló egyé nek al kot ják,
akik fö lött az ural ko dó sze mé lye tart ja
össze az uni ver zu mot, a vi lág ban rend
ural ko dik, ál ta lá nos sá vá lik a ha la dás esz -
mé jé nek a val lá sa, ha va la mit még át kell
ala kí ta ni, az csak a gon dol ko dás le het. 

Ba logh Bri git ta a há bo rú kér dé sét
elem zi a he ge li fi lo zó fi á ban. A há bo rú el -
vá laszt ha tat lan a mo dern ál la mok ter mé -
sze té tõl, mi vel ezek ter mé sze ti ál la pot -
ban van nak egy más sal szem ben, és nem
le het sé ges szá muk ra át me net a jog ál la -
pot ba (206.). Az egyes ál la mok szá má ra a
sa ját jó lét ük a tör vény. E fe szült ség re fel -
ol dást az el is me rés el mé le te nyújt hat na,
amely csak egy hosszú ta nu lá si-ta pasz ta -
lá si fo lya mat so rán vál hat va ló sá gos sá,
az az köl csö nös sé (215.). A meg bo csá tás,
tör té nel mi meg bé ké lés mint a há bo rú fel -
ol dá sa rejt ve ma rad, mi vel hi á nyoz nak
hoz zá a tör té ne ti ta pasz ta la tok. Ve ress
Kár oly meg fo gal ma zá sá ban a vál ság mi -
ben lét ének a meg fo gal ma zá sa a kö vet ke -
zõ ala kot öl ti: az eu ró pai fi lo zó fia Eu ró pa-
ar ca, a fi lo zó fi á tól va ló el for du lás „érte-
lemösszefüggéseiben kifejezésnélkülivé”
te szi a lé tet (255.). 

A Bá bel-me ta fo ra, a nyelv és a for dí -
tás prob le ma ti ká ja szin tén több he lyen is
fel buk kan. Kiss End re ta nul má nyá ban
egy rej tett Bá belt ír le, ame lyet az „erõ tel -
jes és va ló sá gos ki egyen lí tõ fo lya ma tok
mé lyén to vább élõ el té rõ struk tú ra ként”
ha tá roz meg (15.). E struk tú rák ak kor vál -
nak iga zá ból rej tet té, ami kor a fe lej tés kö -
vet kez mé nye ként ref lek tá lat lan ná lesz -
nek. Be lá tá sát a fi lo zó fia tör té net re al kal -
maz va a szer zõ Russell né met ide a liz -
mus re cep ci ó ján mu tat ja be, hogy mi lyen
hi á nyos sá gok kal és né ha ere de ti meg lá tá -
sok kal jár ez a fo lya mat. Valastyán Ta más
ér tel me zé sé ben a Bá bel-me ta fo rá ban élõ
egy sé ges nyelv a tö ké le tes ség és a tel jes -
ség igé nyét hor doz za, amely ben Is ten
gon do lá sa és ki mon dá sa azo nos sá vál hat,

va gyis az em be ri ha ta lom ké pes az is te ni
ha tal mat meg tör ni. A nyelv mint egy ség a
nyelv ha tal mát je le ní ti meg, fel szá mol va
a má si kat, ugyan ak kor mint sok fé le ség 
le he tõ vé te szi a kü lön bö zõ sé get, és meg -
ne he zí ti a meg ér tést. Egyed Pé ter ta nul -
má nyá ban ar ra mu tat rá, hogy az eu ró pai
fi lo zó fia olyan ke vés ter mi nus ra szû kí tet -
te le le he tõ sé ge it, hogy vé gül csak ön ma -
gát ér tel mez het te. Ugyan ak kor egy faj ta
bõ ví tés, a ter mi nu sok inf lá ci ó ja is meg fi -
gyel he tõ: a gon dol ko dó szub jek tum sa ját
ál lí tá sát a fo gal mak vég te len Bá be lé ben
tud ja csak el kép zel ni (97.). Losoncz
Alpár kö vet kez te té se i ben a for dí tás le he -
tõ sé gét ép pen a for dít ha tat lan ság té nyé -
ben lát ja meg ala po zott nak, míg Ve ress
Kár oly ta nul má nyá ban a di a ló gus au ten -
ti kus for má ja te szi le he tõ vé a Má sik meg -
je le né sét. 

Gál Lász ló „az eu ró pai egy ség alap ja
az eu ró pai fi lo zó fia” mon dat lo gi kai elem -
zé se so rán ar ra ve zet rá, hogy a fi lo zó fia és
az eu ró pa i ság egy ség vagy so ka ság for má -
já ban je len het meg. Egyed Pé ter ta nul má -
nyá ban az eu ró pai gon dol ko dás nak a kon-
tráriusokra és a meg ha tá ro zott sá gok ra va -
ló be ál lí tó dá sát ve ze ti le, szem ben egy
olyan gon dol ko dás sal, amely az ál ta la alk-
maióni út nak ne ve zett ha tá ro zat lan sá got,
probabilisztikus re lá ci ó kat vál lal ná fel
(79.). Losoncz dol go za tá ban Husserl és
Merleau-Ponty gon dol ko dá sá ra tá masz -
kod va a sa ját és az ide gen kér dé sét jár ja
kö rül, rá kér dez ve az ön ref lek tá lás le he tõ -
sé ge i re. Ve ress Kár oly ta nul má nyá ban az
egy ség-sok fé le ség el len té te fel ol dó dik:
Eu ró pa „egy szer re a ta pasz ta la tok so ka sá -
ga és sok fé le sé ge s az eze ket át ha tó
értelem-összefüggések egy sé ge” (248.).

A tör té net, a mí tosz sze re pe Valastyán
Ta más és Soós Amá lia elem zé se i ben köz -
pon ti he lyet fog lal el. A mí to szok és a mi -
to ló gi á nak a fi lo zó fi á ban va ló ér tel me zé sé -
re tö re ked ve Soós Amá lia ki eme li, hogy
ezek nek az ér vé nyes sé gét nem a logosz
irá nyá ból kell meg kö ze lí te ni, ha nem egy
sa já tos ki fe je zés ként, amely ké pi for má ba
fog lal egy olyan ta pasz ta la tot, amely kor,
hely és gyak ran kul tú ra fö löt ti. An gi Ist ván
ta nul má nya az er dé lyi ma gyar esz té ti ka -110
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tör té net fel tá rá sá nak le he tõ sé gét ku tat va
ar ra a kö vet kez te tés re jut, hogy a ma gyar
nyel vû vagy ma gyar esz té ti ka szin tag mák -
hoz ha son ló an el gon dol ha tó a mû vé szet -
esz té ti ka vagy a mû vé szet esz té ti ká ja al ter -
na tí va, amely nek az er dé lyi ma gyar esz té -
ti ka tör té net és/vagy az er dé lyi ma gyar esz -
té ti ka tör té ne té nek szint je i vel kell meg -
küz de nie (283.). De me ter At ti la a sza bad -
ság li be rá lis és re pub li ká nus fo gal mát
elem zi. Ez utób bi nem csak a kény szer, ha -
nem a kény szer le he tõ sé gé nek a hi á nya -
ként de fi ni ál ja a sza bad sá got (228.). 

A ta nul mány kö tet vissza té rõ mo tí vu -
ma az eu ró pai fi lo zó fia in va ri án sa i ra vo -
nat ko zó kér dés, aho gyan ez az is mer te tett
te ma ti ká ból is elénk tá rul. Me lyek az eu -
ró pai gon dol ko dás jel lem zõ in va ri án sai?
Mi ért nem le het más kép pen gon dol kod -
ni? – kér de zi Egyed Pé ter (93.). Zuh
Deodáth meg kö ze lí té sé ben an nak az ál ta -
lá nos, örök „esz mé nek” a ke re sé se fo lyik,
amely a fi lo zó fia tör té ne te so rán nem vál -
to zott (105.). A kér dés re adott vá la szok
sorsdöntõek, hi szen a fi lo zó fia le he tõ sé -
gé re vo nat koz nak. Zuh Deodáth sze rint a
lé nyeg szem lé let mint „sza bad tett” „ké -

pes a fi lo zó fia tör té net in va ri áns ele mé -
nek fel tér ké pe zé sé re”, ily mó don az
„eidetikus va ri á ció” a fi lo zó fia lé nye gé -
nek a le írá sá hoz is hoz zá já rul hat (130.).
Sza bó Lász ló a kép ze let ere jé ben lát le he -
tõ sé get ar ra, hogy az alap igaz sá got ke re sõ
el mé let he lyett a gya kor lat el mé le tét a
hermeneutika és a neopragmatizmus út -
ja in tár ja fel (173.). Ve ress Kár oly egy új
kez det, új ra kez dés le he tõ sé gé rõl be szél a
fi lo zó fia és az eu ró pai egy ség ese té ben,
„va la hány szor Eu ró pa ön ma ga szá má ra a
Má sik ar ca ként tû nik elõ” (258.). Egyed
Pé ter vá la szá ban a meg ha tá ro zat lan ság
el gon do lá sá hoz kell vissza for dul ni „az az -
hogy a dol go kat – leg alább is né ha – úgy
kell ven ni, ahogy ép pen adód nak, mint
fe hér-fe ke te, édes-ke se rû, jó-rossz, nagy-
ki csi, te hát a töb bi do log ról csak ha tá ro -
zat la nul né ze lõd ni, a dol go kat in kább
eset le ges és akcidens, kon tin gens jel le gû -
ek nek lát ni, ha tá ro zat lan sá ga i kat sok kal
in kább fi gye lem be ven ni, mint meg ha tá -
ro zott sá gu kat” (98.). Ez a fel ve tés ugyan -
ak kor az egy más mel lett lé te zõ fi lo zó fi ák
igaz sá ga i nak a plu ra li tá sát je len ti.  

Ko vács Bar na
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REF LE XI ÓK 
A DI GI TÁ LIS ZE NE KUL TÚ RÁ RÓL
Batta Bar na bás (szerk.): Mé di um, Hang, Esz té ti ka –
Ze ne i ség a mediális tech no ló gi ák ko rá ban

A klasszi kus ze ne ter ré nu má ról, az itt
szer zett ze ne tu do má nyi, ze ne esz té ti kai
ta pasz ta la ta im bir to ká ban (ta risz nyám -
ban a classic ha mu ban sült po gá csa ze nei
össze te võ i vel) ko moly in tel lek tu á lis ex pe -
dí ci ó ra hí vott a Mé di um, Hang, Esz té ti ka
cí mû ta nul mány kö tet. Nem tel je sen ide -
gen szá mom ra a di gi tá lis ze ne vi lá ga, ám
iga zán jár tas nak sem ne vez ném ma gam,
et tõl füg get le nül fel tet tem az usb-kábel
szem üve get, amit a le mez ját szó tû vel rög -

zít ve a fü lem fe lé irá nyí tot tam, és ha lán -
té kom nál meg nyom tam a playgombot.

Ha ma ro san vi lá gos sá vált szá mom ra,
hogy jár tas sá gom eb ben a té má ban cse ké -
lyebb, mint gon dol tam. Nem is me rem a
szak ter mi no ló gi át, nem is me rem a szoft -
ve re ket, a tech ni ká kat, a tren de ket, a mû -
fa jo kat, a stí lu so kat, a le mez lo va sok ról
nem is be szél ve. Mind ezt be pó to lan dó,
netlabel-szörfre ad tam fe jem, amit nem ré -
gi ben be szer zett hang fa la im na gyon kel le -
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