
Egy fi lo zó fi ai fo lyó irat in du lá sa nem
más, mint ma té ri á ban re a li zá ló dott ígé -
ret, a 2009-ben meg ala kult Er dé lyi Ma -
gyar Fi lo zó fia Tár sa ság ígé re te. „A Több let
lét re ho zá sát több té nye zõ in do kol ta” – ír -
ja Egyed Pé ter, a lap fe le lõs szer kesz tõ je
az el sõ lap szám Be kö szön tõ jé ben. Az el sõ
és a „leg fon to sabb okot” az az igény je len -
ti, ame lyet az in téz mény ke re te ar ti ku lált:
„az egye te mi ok ta tás és kép zés, ku ta tás
nem ren del ke zett olyan (hor doz ha tó) or -
gá num mal, amely a bo lo gnai rend szer -
ben ki tel je se dett ok ta tá si ver ti kum (alap -
kép zés, mes ter kép zés, dok to ri kép zés)
ala po san meg kö ve telt szak mai fel ada ta it,
az igé nye ket és szük ség le te ket meg tud ta
vol na je le ní te ni.” Má sik tí pu sú igény nek
ne vez he tõ az – ami prog ram adó nak is te -
kint he tõ –, hogy meg kel lett te rem te ni a
meg fe le lõ kö ze get, amely ben pár be széd
in dít ha tó a fi lo zó fia és az egyéb nagy tu -
dat for mák kö zött, mint a tu do má nyok, a
val lás, a po li ti kai és a tár sa dal mi dis kur -
zus. Eb ben az ér te lem ben a Több let imp -
le men tá ló jel le gé vel kell szá mol nunk,
amely ál tal le fed ni kí ván ja a fel so rolt tu -
dat for mák és a fi lo zó fia in ter disz cip li ná -
ris di a ló gu sá ra vo nat ko zó re á lis szük ség -
le te ket, il let ve pó tol ja e di a ló gus hi á nyát. 

E szem pont ok kontextualizálják a
Több let el sõ szá mát, amely a fi lo zó fia ter-
apeutikus funk ci ó já ra hív ja fel a fi gyel -
met, és kí ván ja meg gyö ke rez tet ni azt,
amit Sár kány Pé ter fi lo zó fi ai lé lek gon do -
zás nak ne vez, s ame lyen be lül olyan
szak mák, disz cip lí nák ta lál koz nak, mint
a fi lo zó fia, a lé lek tan és a pszi cho te rá pia.
A lap szám anya ga a Ko lozs vá ron 2009.
má jus 9-én le zaj lott Biz ton sá gos és szét -
esett vi lá gok cí mû kol lok vi um elõ adá sa in
ala pul – mely kol lok vi um cí mét a lap -
szám is vi se li –, il let ve Bruncsák Ist ván
no vem ber 11-i, Vik tor E. Frank ról szó ló

elõ adá sán. A Több let el sõ szá ma az aláb -
bi ta nul má nyo kat fog lal ja ma gá ban: Bor -
sos Sza bolcs: A ku darc ku ta tás perszonál-
filozófiai meg kö ze lí tés ben; Bruncsák Ist -
ván: Az ér te lem kér dés Vik tor E. Frankl fi -
lo zó fi á já ban; Egyed Pé ter: A pá nik vi lá ga;
He gyi Jo han na: A biz ton ság épí tés bel sõ
út jai a re la xá ció se gít sé gé vel; Sár kány 
Pé ter: Be ve ze tés a fi lo zó fi ai lé lek gon do -
zás ba; Ve ress Kár oly: A hermeneutika ter-
apeutikus funk ci ó já ról.

Már az el sõ lap szám tar tal má ból lát -
ha tó vá vá lik, hogy a Több let nem kí ván
„aka dé mi kus” lap len ni, ugyan is a „mi a
fi lo zó fia?” kér dés re sa já to san vá la szol,
meg tart va az aka dé mi ai szín vo na lat, de
el ha tá ro lód va az aka dé mi kus ság tól. A fi -
lo zó fi á nak az an tik vi tás óta el fe le dett, ám
igen re le váns as pek tu sá ra hív ja fel a fi -
gyel met. És pe dig ar ra, hogy a fi lo zó fia
nem csak va la mi el vont, el vo nat koz ta tott
disz cip lí na a tu do má nyok kö zött, ha nem
szer ve sen részt vesz az em be ri lét konk rét
szi tu á ci ó i ban; rö vi den: a fi lo zó fia gya kor -
la ti. Olyan kulcs sza vak ke rül nek fó kusz -
pont ba, mint élet böl cses ség, élet mû vé -
szet, ta nács adás. Vé le mé nyem sze rint ez
utób bi az, amely át fog ja a ta nul má nyok
szokszínûségét. Hi szen a ku darc ku ta tás -
ban is lé nye ges sze re pet kap, a pá nik vi -
lá gá nak le írá sá ban is meg ta lál ha tó a
dialogikus jel leg, de leg in kább a te rá pi ák -
ban, a fi lo zó fi ai lé lek gon do zás ban jut 
ér vény re, to váb bá ily mó don a herme-
neutika is prak ti kus je len tõ ség re tesz
szert. Vi szont a ta nács adás nak, a ba rá ti
épí tõ be szél ge tés nek – ami a logoterápia
lé nye ge ként fel mu tat ha tó – lé te zik egy
igen mély mo rál fi lo zó fi ai di men zi ó ja is,
mely szem pon tot a lap szám nem jut tat ja
ér vény re. 

Egy ilyen tí pu sú dis kur zus nak két út -
ja le het sé ges, aho gyan ez Sár kány Pé ter124
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ta nul má nyá ban meg je le ní tõ dik: az el sõ
út a konk rét szi tu á ci ó ban meg élt böl cses -
ség sze re te te, az élet böl cses ség/élet mû vé -
szet vá lasz tá sa mint ve zér elv, amely sze -
rint élünk – ide kap cso ló dik a fi lo zó fia 
ta nács adói, terapeutikus vo nat ko zá sa.
Kér dé se az eti ka ha gyo má nyos kér dé se:
„ho gyan él jek?” A má so dik le he tõ ség az,
hogy a „fi lo zó fia és élet böl cses ség össze -
füg gé se it a tu do má nyo san mû velt fi lo zó -
fia tár gyá vá te szi”.

Míg a Több let el sõ lap szá ma ezt az in -
ter disz cip li ná ris imp le men tá ci ót va ló sít -
ja meg (meg jegy zen dõ, hogy a ne gye dik
lap szám lesz még ugyan ilyen jel le gû,
Gyer mek fi lo zó fia cím mel), ad dig a má so -
dik és har ma dik az in téz mé nyi ol da lon
je lent ke zõ hi á nyos sá gok pót lá sá ra vál lal -
ko zik, amit egyéb ként a Dok tor is ko la és a
Pé csi mû hely cí mek is je lez nek.

A Babeº–Bolyai Tu do mány egye te men
a fi lo zó fia ok ta tás tel jes kép zé si cik lus ban
va ló sul meg, ami az alap kép zést, a mes te -
ri is ko lát és a dok to ri is ko la mû kö dé sét
je len ti. A fi lo zó fia sza kon dok to rá tus ve -
ze té si jo ga van Egyed Pé ter egye te mi ta -
nár nak (2007) és Ve ress Kár oly egye te mi
ta nár nak (2008). A há rom dok tor is ko la:
Kul tú ra és kom mu ni ká ció, Po li ti kai fi lo zó -
fia, va la mint A ro mán fi lo zó fia egytemes
össze füg gé sei. A má so dik lap szám összál-
lítása eb ben a kon tex tus ban azt tér ké pe zi
fel, „hogy mi lyen te ma ti kus szó rás ban
ku tat nak doktoranduszaink, mi lyen el -
kép ze lé se ik van nak, és – ter mé sze te sen –
ho gyan tel je sí te nek”. A meg fo gal ma zott
ku ta tá si ter vek, prog ra mok, hoz zá ál lás-
jel zé sek a kö vet ke zõk ben ar ti ku lá lód nak:
Ba lon Ruff Zsolt: Ioan Petru Culianu; He -
gyi Jo han na: A mó do sult tu dat ál la pot-ta -
pasz ta lat fi lo zó fi á ja; Hor váth Pé ter: Az
arisz to te lé szi lé lek fi lo zó fia és a szubsz tan -
cia-el mé let köl csö nös meg ha tá ro zott sá ga;

Kál mán-Ung vá ri Kin ga: John Dewey ne ve -
lés fi lo zó fi á ja; Ko vács At ti la: Az ön ma ga -
ság fe no me no ló gi á ja; Ko vács Bar na: Idõ
és em lé ke zet Paul Ricoeur fi lo zó fi á já ban;
Magyari Imo la And rea: Iden ti tás és más -
ság a kul tú ra kö zi kom mu ni ká ci ó ban;
Schmidt Dá ni el: A le he tõ ség mint egzisz-
tenciál-ontológiai struk tú ra; Soós Amá lia
Má ria: F. W. J. Schelling po li ti kai gon dol ko -
dá sa; Szõcs Krisz ti na: A kö zép-eu ró pai
gon do lat; Szõts At ti la: Túl a kon ven ci o ná -
lis ér té ke ken. Dest ruk ció és kul tú ra kri ti ka a
nietz schei vi lág szem lé let ben; Toró T. Ti bor:
Õk kép vi sel nek, de mi ért? Etno-regio-nal-
ista pár tok si ke res sé gé nek po li ti kai-fi lo zó fi -
ai alap jai; Vár na Le ven te: Va la mi kor a
Tör vény volt a Ha ta lom; Zuh Deodáth: A
ku ta tó hoz zá ál lá sa Edmund Husserl élet -
mû vé hez. Prog ram kí sér let; Zsók Iza bel la:
A for dí tás já té kai. Ér de kes mû ve let le het
mind eze ket össze vet ni a Több let har ma dik
szá má val, ahol a pé csi tu do mány egye tem
fi lo zó fia dok tor is ko lá já nak (több nyi re
volt) doktoranduszai szó lal nak meg, to -
váb bá ér de kes lesz né hány év múl va retro-
spektíve meg néz ni a fel so ra koz ta tott sze -
mé lyek tel je sít mé nye it. 

Kö vet kez te tés ként a lap szám ok tar tal -
ma alap ján ál lít ha tom, hogy a Több let ér -
de me – ér té kes cél ki tû zé sei és sa já tos jel le -
ge mel lett – az, hogy a ma gyar nyelv te rü -
let gon dol ko dó i nak olyan mé di u ma ként
funk ci o nál, amely ben szak sze rû pub li ká -
ci ók je len het nek meg. Ez nem el ve ten dõ
as pek tus, ha fi gye lem be vesszük a ki mon -
dot tan fi lo zó fi ai fo lyó irat ok szá mát... A
Több let in ter disz cip li ná ris jel le ge mi att
nem csak a ki mon dot tan fi lo zó fia iránt ér -
dek lõ dõk nek ajánl ha tó, ha nem min den ki -
nek, aki nyi tott az em be ri éle tet át szö võ
egye te mes tu dat for mák iránt. (Több let,
2009. 1, 2, 3.)
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