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pektívákat, vitára indító téziseket, alternatív 
megközelítéseket tartalmaz a globalizáció 
történet- és társadalomfilozófiai szempon-
tú elemzésével foglalkozó monográfia. 
A globalizáció trendjeit Kiss a filozófiai 
általánosítás szintjén a szubjektum, praxis, 
emancipáció kategóriáival közelíti meg, és 
nyilván nem véletlen, hogy Kantnak az 1789-
es forradalmakról adott történetfilozófiája 
és utópiája inspirálta saját, az 1989-es fordu-
latokat követõen a globalizáció alternatíváit és 
trendjeit merészen megfogalmazó téziseinek 
kifejtésére; és fogalmaz meg például számom-
ra, a politikatudomány mûvelõje számára 

is releváns kérdéseket: „Mi lesz annak a 
specifikus ellentétnek a sorsa, ami a globali-
zációban ideáltipikusan és rendszerszerûen le-
értékelt politikai alrendszer váratlan erõteljes 
felértékelõdésével jött létre, de úgy, hogy ez a 
felértékelõdés nem vonhatja kétségbe a tisztán 
elméleti leírás érvényét és igazságtartalmát?” 
(134.) (Kiss Endre: Magyarország és a glo-
balizáció. Székesfehérvár: Kodolányi János 
Fõiskola, 2005)

Szabó Máté
egyetemi tanár, a tudományok doktora
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Politikatudományi Intézet

Korunk etikája

E kötet azt mutatja meg, hogy igenis van lét-
jogosultsága posztmodern korunkban is az 
etikának, és e téren a vizsgálódás korántsem 
merülhet ki sem a modern kor hajnalán 
feltûnt szekularizálódó morálfilozófiákban, 
sem a felsõoktatási tananyagokba a XX. 
század végén esetleg még beépülõ újabb 
filozófiákban. A XX. század végén, a XXI. 
század elején az etika megújulni látszik, 
összefüggésben a modernitás válságával, 
illetve azzal a modernben is megfigyelhetõ 
problémával, hogy a technikai-gazdasági-
társadalmi fejlõdés olyan új helyzeteket 
hozott létre, melyekre normatív szempontból 
kielégítõ, evidens válasz nem adható. Viszont 
eltérõen a modernitásra jellemzõ attitûdtõl, a 
megoldást mi már nem automatizmusoktól 
várjuk, de a többek által öröknek tekintett 
értékek újrafeltámasztásában sem bízunk 
maradéktalanul. Az étosznak ezzel a XX. szá-
zad végi kontextusban jelentkezõ állapotával 
foglalkoznak a kötet tanulmányai.

Az európai tradíció meghatározó áramla-
taihoz való kapcsolódás, amint azt Toronyai 
Gábor a XX. század végének markáns irány-
zatait kijelölõ szerzõknél mutatja be, hogy a 
felvilágosodás utáni korban az etikai prob-
lematika igazságossági köntösben jelenik 

meg, és ez egyben szembenézés azzal, hogy 
a társadalom tagjait akár kulturális vonatko-
zásban is elválasztó tényezõket zárójelbe 
téve kell az együttélés elfogadható szabályait 
kialakítani, azaz szembenéznünk azzal, hogy 
az erkölcsök nagyon változatosak.

A gazdasági etika 1960-as évektõl intéz-
ményesülõ, egyesek által posztmodernnek 
minõsített (44.) tudományát – amely éppen 
ezért (vagy ennek ellenére?) a vallások gaz-
dasági etikája rekonstrukcióját is feladatának 
tekinti – Zsolnai László mutatja be. Úgy tûnik, 
ha nem is fordul meg, de megtörhet az a 
trend, hogy a modern közgazdaságtanban 
hosszú idõn keresztül gyengült a gyöke-
reknél még egyértelmûen jelen lévõ etikai 
megközelítés.

A politikai, közigazgatási és jogalkalmazó 
tevékenység etikai vonatkozásainak tagadá-
sában a modernitás nem ment olyan messze, 
mint a gazdaság esetében. Ennek ellenére, 
mint Gulyás Gyula bemutatja, itt is megjelen-
tek olyasfajta irányzatok, melyek az említett 
tevékenységeket egyfajta járadékvadászó 
motívum szerint próbálták leírni. A felvilágo-
sodás által támogatott hatalommegosztás 
elvi tisztaságát kikezdi a gyakorlat, és ennek 
elméleti reflexiója: feladattá válik a parlament, 
a bíróságok és a közhivatal szerepének tisz-
tázása. Ami egyértelmû ezek után az az, hogy 

Könyvszemle
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egyik ág sem mentesül az etikai dilemmákkal 
való szembenézés alól.

Boda Zsolt azt bizonyítja, hogy a nemzet-
közi kapcsolatok egyfajta etizálódása figyel-
hetõ meg, illetve egyre kevésbé lehet a ku-
tatások szolgáltatta ismerettömeg birtokában 
(101.) úgy tekinteni a nemzetközi kapcsola-
tokra, mint a tisztán kalkulatív, stratégiai, az 
államok puszta önérdekkövetésébõl adódó 
interakciók szférájára. A normák teljeskörû 
harmonizálása nem történik ugyan meg 
(123.), de erre a tradicionális közösségeknél 
bonyolultabb, például a nemzetállami kere-
tek között létrejött társadalmakban sem került 
sor, és nincs is rá lehetõség, sem szükség 
(egy ésszerû alapokon történõ nemzetközi 
kooperációhoz). Mindamellett a globális poli-
tikai mechanizmusok jelenlegi formájukban 
egyértelmûen deficitesek etikai értelemben, 
bár a normák szerepe erõsödésének jelen-
sége érzékelhetõ (104.).

Fekete László azt mutatja be, hogy mind a 
mai napig, a liberális demokráciák egyesek 
szerint történelmet záró gyõzelme után, még 
ezen demokráciák legerõsebb bástyáinak 
tartott országokban (így az Európai Unióban) 
is milyen elméleti-bölcseleti és politikai-ha-
talmi korlátjai vannak mind a mai napig az 
olyan alapvetõnek tartott és sokunk által a 
francia forradalom vagy az amerikai polgár-
háború óta szilárdan fennállónak hitt, a leg-
több fejlett ország alkotmányában biztosított 
szabadságjogoknak, mint amilyen a beszéd, 
a szólás szabadsága (megkülönböztetve a 
sajtószabadságtól, és a fölé helyezve). Az is 
nyilvánvalóvá válik, milyen törékenyek ezek 
a szabadságjogok.

Hársing László azt mutatja meg, hogy a 
tudományt és az etikát egymáson kívül he-
lyezõ, nemcsak a modernitás egy bizonyos 
korszakában uralkodó, hanem – mint a 
szerzõ erre is felhívja a figyelmet – az ókori 
és középkori gondolkodókra is jellemzõ 
(165.) felfogás mára a múlté, még ha ma is 
viszonylag jelentõs számú képviselõje van. 

Az eszmetörténetben több hullámban jelentek 
meg olyan nézetek, hogy a tudomány elõsegíti, 
illetve hogy visszaszorítja az erkölcsöket, 
mára azonban az egyszerû harmónia és az 
egyszerû kizárás sémái egy ennél sokkal 
ösz-szetettebb viszonyrendszerrõl szóló 
nézetrendszernek adták át a helyüket. A 
tudomány normatív vonatkozásai, a kutatás 
szabadságának etikai problematizálása ma 
már megkerülhetetlenek. (173.)

Dr. Kovács József bioetikáról, orvosi eti-
káról szóló tanulmányának – a kötet szelle-
miségével harmonizálva – az a tanulsága, 
hogy a mindennapi életben bizonyos szak-
mai evidenciák, mint az orvoslás esetében 
a hippokratészi eskü normatív tartalmai, a 
tudományos fejlõdéssel sem nem szûntek meg, 
sem nem maradtak elégségesek, hanem az 
etikai érvelés megújulását váltották ki. (187.) 
Az orvosi gyakorlat nem maradhat meg az 
ösztönös étosz szintjén, mivel sokkal bonyo-
lultabb élethelyzetek állnak elõ. A tanul-
mány az egyes konkrét orvostudományi és 

-technikai változások kapcsán mutatja meg az 
etikai szférában jelentkezõ, normatív problémák 
jelentkezését, a folyamatot, amelynek során 
különnemûnek vélelmezett okosságok egy-
másra hatva változtatják meg világunkat.

Molnár László Hans Jonast követve álla-
pítja meg, hogy a bioszféra és az emberi társa-
dalom közti, a technikai ráhatás képességé-
nek megnövekedése következtében felerõ-
södött kölcsönkapcsolatok miatt a 20. 
század végének emberére hagyományozott 
etikákat meghaladva, cselekvéseink távoli és 
megfordíthatatlan hatásainak megítéléséhez 
új elvekre van szükség. (214.) A szerzõ elis-
merõen, ugyanakkor kritikusan és szintézist 
keresve mutatja be az emberiségnek élõ kör-
nyezetére gyakorolt hatásait reflektáló etikák 
fõbb típusait. Molnár szerint adható olyan 
értelmezés tradíciónknak, amely az ökoló-
giai problematikát is befogadja (szemben a 
nyugati szellem eredendõ elfajzottságát állító 
értelmezéssel), bár ez nem ment fel azalól, 
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hogy szembenézzünk korunk megkerülhe-
tetlen nóvumával. (241.)

Ropolyi László szerint „minden technikai 
szituáció egyúttal etikai szituáció is”. Ha igaza 
van, akkor elkerülhetetlennek tûnik, hogy a 
munkamegosztás, különbözõ technikai szi-
tuációkat teremtve, a szakértõk és nem-szak-
emberek értékválasztásaiban olykor szaka-
dékot fog teremteni, ahogy az a múltban is 
történt. (275.) Ha, mint sokak állítják, a tech-
nika nem hajtható a társadalom ellenõrzése 

alá, hanem autonóm, akkor sui generis 
technikai etikai szempontok alkalmazása 
indokolt (267.), de annak az álláspontnak 
az elfogadása sem kizárt, hogy a technika 
autonómmá válása, puszta eszközvoltán, sõt 
a gépen (258.) való túlemelkedése mindenfé-
le etika lehetõségét aláássa. (Fekete László 
szerkesztõ: Korunk etikája. Budapest, Nemzeti 
Tankönyvkiadó, 2004., 295 p.)

Ohnsorge-Szabó László,
közgazdász-filozófus

Könyvszemle

Kedves Olvasók! Áprilisi számunkban megjelentettük dr. Karasszon Dénes recenzióját a 
Sinkovics, J. G. – Horvath, J. C. (szerk.):Viral Therapy of Human Cancers c. könyvrõl. A 
könyv szerzõi/szerkesztõi kifogásolták a recenzió egyik mondatát: „…mind a Szerzõk, mind 
a Szerkesztõk egybehangzóan hangsúlyozzák eljárásaik kockázatmentes eredményessé-
gét…” Mint írják, ilyen állítás nincs a könyvben, hiszen az emberi rák vírusterápiája lehet 
eredménytelen, és járhat bizonyos kockázatokkal.                                       a Szerkesztõség

2006. májusi számunkban jelent meg az az összeállítás, amelyben bemutatkozott az Akadémia 
XI. (Fizikai Tudományok) osztálya. Címlapunkról sajnálatos módon lemaradt, hogy a cikk-
gyûjtemény összeállításában és szerkesztésében meghatározó szerepe volt Faigel Gyula aka-
démikusnak. Faigel akadémikus és az olvasó szíves elnézését kéri             a Szerkesztõség
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Ajánlás a szerzõknek

1. A Magyar Tudomány elsõsorban a tudo-
mányterületek közötti kommunikációt szeretné 
elõsegíteni, ezért elsõsorban olyan kéziratokat fogad 
el közlésre, amelyek a tudomány egészét érintõ, 
vagy az egyes tudományterületek sajátos problé-
máit érthetõen bemutató témákkal foglalkoznak. 
Közlünk témaösszefoglaló, magas szintû isme-
retterjesztõ, illetve egy-egy tudományterület újabb 
eredményeit bemutató ta nulmányokat; a társadalmi 
élet tudományokkal kapcsolatos eseményeirõl szóló 
beszámolókat, tudománypolitikai elemzéseket és 
szakmai szempontú könyvismertetéseket, de lapunk 
nem szakfolyóirat, ezért a szerzõktõl közérthetõ, egy-
egy tudományterület szaknyelvét mellõzõ cikkeket 
várunk.

2. A kézirat terjedelme szöveges tanulmá-
nyok esetében általában nem haladhatja meg a 
30.000 leütést (ez a szóközökkel együtt kb. 8 
oldalnak felel meg a MT füzeteiben), ha a tanul-
mány ábrákat, táblázatokat is tartalmaz, kérjük, ezek 
várható felületével csökkentsék a szöveg mennyisé-
gét. Beszámolók, recenziók terjedelme ne haladja meg 
a 7-8000 leütést. A teljes  kéziratot .rtf formátum-
ban, mágneslemezen (CD-n) és 2 kinyomtatott 
példányban kell a szerkesztõségbe beküldeni. 

3. A közlemények címének angol fordítását 
és a legfeljebb 10, magyar kulcsszót külön olda-
lon kérjük. A tanulmány címe után a szerzõ(k) 
nevét, tudományos fokozatát, a munkahely(ek) 
pontos megnevezését, és ha közölni kívánja(ják), 
e-mail címét(eit) kell írni. A külön lapon kérjük 
azt a levelezési és e-mail címet, telefonszámot is, 
ahol a szerkesztõk a szerzõt általában elérhetik.

4. Szöveg közbeni kiemelésként dõlt (italic), 
(ritkábban félkövér – bold) formázás alkal-
mazható; ritkítás, VERZÁL (kiskapitális, small 
capitals, kapitälchen) és aláhúzás nem. A jegy-
zeteket lábjegyzetként kérjük megadni. 

5. A képek, ábrák érkezhetnek papíron, lemezen 
vagy e-mail útján. Kérjük azonban a szerzõket: tartsák 
szem elõtt, hogy a folyóirat fekete-fehér; formátuma 
B5 – tehát ne használjanak színeket, és vegyék fi-
gyelembe a megjelenõ oldalak méreteit. Általában: 
a képek, ábrák és magyarázataik legyenek 
egyszerûek és áttekinthetõk. A lemezen vagy 
e-mailben érkezõ képeket lehetõleg .tif vagy 

.bmp formátumban kérjük; értelemszerûen feke-
te-fehérben, min. 150 dpi felbontással, és nagysá-
guk ne haladja meg a végleges (vagy annak szánt) 
méreteket. A közlemény szövegében tüntessék fel 
az ábrák kívánatos helyét.

6. Az irodalmi hivatkozásokat mindig a 
közlemény végén, abc-sorrendben adjuk meg, 
a lábjegyzetekben legfeljebb utalások lehetnek 
az irodalomjegyzékre. Irodalmi hivatkozások a 
szövegben: (szerzõ, megjelenés éve – Feuer et al., 
2002 ). Ha azonos szerzõ(k)tõl ugyanazon évben 
több tanulmányra hivatkoznak, akkor a közlemé-
nyeket az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük 
megkülönböztetni mind a szövegben, mind az 
irodalomjegyzékben. Fordítsa nak különös figyel-
met a bibliográfiai adatoknak a szövegben, ille-
tõleg az iro dalomjegyzékben való egyeztetésére! 
Kérjük: csak olyan és annyi hivatkozást írjanak, 
amilyen és amennyi elõsegíti a megértést. Számuk 
ne haladja meg a 10-15-öt.

7. Az irodalomjegyzéket abc-sorrendben 
kérjük. A tételek formája a következõ legyen:

• Folyóiratcikkek esetében:
Feuer, Michael J. – Towne, L. – Shavelson, R. J. et al. 
(2002): Scientific Culture and Educational Research. 
The Educational Researcher. 31, 8, 4–14.

• Könyvek esetében:
Rokkan, Stein – Urwin, D. W. – Smith, J. (eds.) (1982): 
The Politics of Territorial Identity: Studies in 
European Regionalism. Sage, London

• Tanulmánygyûjtemények esetében:
Halász Gábor – Kovács Katalin (2002): Az OECD 
tevékenysége az oktatás területén. In: Bábosik 
István – Kárpáthi Andrea (szerk.): Összehasonlító 
pedagógia – A nevelés és oktatás nemzetközi 
perspektívái. Books in Print, Budapest 

8. Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány 
kefelevonatokat nem tud küldeni, de még az 
elfogadás elõtt minden szerzõnek elküldi egyez-
tetésre közleménye szer kesztett példányát. A 
tördelési munka során szükséges apró változtatá-
sokat a szerzõ idõpontegyeztetés után a szerkesz-
tõségben ellenõrizheti.

9. A cikkeket a lap internetes oldalán, s az 
idõszakos CD-mellékleten is megjelentetjük. Kérjük, 
jelezzék, ha ehhez nem járulnak hozzá.
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