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zófia által vizsgált problémák megértését 
könnyebbé (vagy egyáltalán lehetővé) teszi a 
probléma kialakulásának története. Esetleg a 
történelmi vizsgálódás során olyan alternatí-
vákat is találunk a korábbi tudományos vi-
tákban, amelyek segíthetnek megoldani a 
vizsgált problémát. Lennox filozófiai módszer-
tana egy evolúciós metaforán alapuló tudo-
mányfelfogás, és ehhez illően elképzeléseit az 
evolúció fitness fogalmának esettanulmányá-
val szemlélteti.

zemplén gábor cikkének középpontjá-
ban a tudományos viták vizsgálata áll. Alapo-
san körbejárja a témát, kezdve a tudományos 
viták, illetve vizsgálatuk szükségességének 
kérdésével, végighaladva a különböző science 
studies irányzatok tevékenységének értékelé-
sén, ami értékelés alapvetően negatív, véle-
ménye szerint a tudományos viták vizsgála-
tának módszertana nélkül a tudománytörté-
nészek narratíva irányította esettanulmányai 
nem használhatóak a tudományfilozófusok 
számára (ami pedig fontos kérdés, lásd még 
Margitay Tihamér cikkét). A gyakorlati alkal-
mazhatóság szempontjából a szimmetria té-
telt problematikusnak ítéli, a cikke végén 
pe dig a viták vizsgálatára a retorika mellett a 
dialektikai vizsgálatot javasolja, metaszinten 
pedig az etikus-emikus kategóriákat.

tanács jános a párhuzamosok problémá-
jának és a nem-euklideszi geometria felfede-
zésének horror aequidistantiae problémakörét 
járja körbe. Ezen terület tudománytörténet 
írásában bevett nézet, mely szerint aki a pár-
huzamos fogalom ekvidisztáns tartalmát te-
kinti elsődlegesnek, nem pedig a nem-met-
szőséget, az a párhuzamosok problémájának 
megoldásakor fogalmi hibába és ennek okán 
körbenforgó érvelésre jut, a nem-euklideszi 
geometria felfedezéséhez pedig nem tud el-
jutni, hiszen ahhoz pont az szükséges, hogy 

a párhuzamossági posztulátum tagadásával 
kiegészített maradék euklideszi axiómarend-
szer ellentmondás-mentességét feltételezze. 
Tanács azonban megmutatja: a Bolyai-féle 
Appendix vizsgálata során kiderül, hogy Bolyai 
történetesen a párhuzamos fogalom elsődle-
ges jelentésének az ekvidisztánst vette, így az 
egész matematikatörténeti felfogást (a nem-
euklideszi geometria ekvidisztáns alapú fel-
fedezhetetlenségét) cáfolja. Emellett rámutat 
arra, hogy e felett azért siklott el a figyelem 
eddig, mert Bolyai és Lobacsevszkij rendsze-
rét lényegében ugyanannak tekintették. Ez 
azt jelenti, hogy a matematika se mentes a 
kommunikációs zavaroktól, nem garantált a 
félreértésmentes megértés. 

Binzberger viktor cikke, eltérően a tanul-
mánykötetben található legtöbb írástól, nem 
az STS körüli vitákkal foglalkozik, hanem 
egy másik, bár kapcsolódó témakörrel. Car-
nap és Heidegger vitáját vizsgálja meg abból 
a szempontból, hogy hogyan folytatódik ez 
a mesterséges intelligencia kutatása körüli 
vitákban. Ezeknek a vitáknak a fő kérdése, 
hogy az emberi megismerés és gondolkodás 
kifejezhető-e szimbolikus eszközökkel. Ez 
tulajdonképpen mind a nyugati, mind a 
ke leti filozófiát végigkísérő alapvető vita – 
meg ragadható-e az emberi gondolkodás em-
beri gondolkodás által – egy újabb fejezete.

Összegzés

A tanulmánykötet cikkei jó betekintést nyúj-
tanak a „science studies” diszciplínákba, 
mind az átfogó „metaszinti” elemzések, de 
még inkább a kötetben található esettanul-
mányok példáján keresztül. Annál is inkább, 
mivel az esettanulmányok minden esetben 
általánosabb téziseket támasztanak alá, vagy 
azokkal kapcsolatos kérdéseket vetnek fel – 
vagyis megvalósul a tudománytörténet és a 

tudományfilozófia együttműködése, ami a 
science studies egyik fő célkitűzése. A kötetet 
egy igen jó angol nyelvű analitikus (bő) tarta-
lomjegyzék, valamint a szerzőkre vonatkozó 
információ egészíti ki, és teszi bizonyos mér-
tékig hozzáférhetővé a nem magyar nyelven 

olvasónak is. (Binzberger Viktor – Fehér 
Márta – Zemplén Gábor szerkesztők: Értelem 
és történelem. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 
2006, 245 p.)  

Szekeres András Márk
tudományos munkatárs, MTA–SZTAKI

Alkalmazott filozófia 
kezdőknek és hala(n)dóknak
E sorok íróját sokszor világosították már fel 
nyájas és bölcs mosoly kíséretében, hogy a 
halállal való foglalatosság nem fiatal lányhoz 
illendő téma. Túl az ilyen helyre- és rendreuta-
sítások lekezelő jellegén, szimptomatikusak 
is: azt fejezik ki, hogy a halál továbbra is tabu, 
és nemcsak fiatal lányoknak nem illik foglal-
kozni vele, hanem egyáltalán nem illik be-
szélni és gondolkodni róla. Így ahelyett, hogy 
a halál aktualitásának mindenkori hangsúlyo-
zásával magyaráznám egy újabb halál-könyv 
megjelenését, inkább egyedülálló voltát emel-
ném ki. A fenti attitűddel tudatosan szembe-
helyezkedő alkalmazott filozófiai kötet a 
Ha landóan lakozik szabadságában az ember, 
amely a filozó fiai, tudományos és mindenna-
pi tapasztalat határmezsgyé jén mozog – akár-
csak a halál. Király V. István nemcsak elmé-
leti, hanem egzisztenciális keretet is igyekszik 
teremteni a halál metafizikai tényként való 
elgondolása, mi több: felvállalása számára. 
Vagyis nemcsak egy komoly filozófiai kutatás 
eredményeit mutatja be, azaz nem pusztán 
tematizál, ha nem provoka tívan utánamegy, 
és utánakérdez annak, hogy miért oly igaz 
manapság is Camus paradoxális és megüt-
köztető helyzetjelentése, mely szerint, min-
den el lett már mondva a halálról, mégis úgy 
élünk, hogy nem veszünk tudomást róla. 

A kötet két nagyszabású tanulmányt tar-
talmaz, hosszabb-rövidebb exkurzusokkal, 

amelyekben a szerző a halál, a szabadság és a 
jövő egymáshoz küldő kérdéseit állítja köl-
csönös összefüggésbe. 

A halál oly sokat hangoztatott aktualitása 
alapvető ellentmondásosságot hordoz és hor-
dozott mindig is magában, ugyanis kettős 
rejtettségben „aktuális”. Egyrészt a találó ki-
fejezéssel thanato-pornográfiának nevezett 
han gos, látványos, trivializáló halálmegjelení-
tések, képek és személytelen halálesetek által 
kerüli meg a halál valódi kérdését. Másrészt 
viszont a filozófia is hozzájárul az elrejtéshez, 
amennyiben felzárkózik a mesterkélt és mes-
terséges vigasz- és menekülésgyártó projektek 
közé/mögé.

Mi az, ami elvész a kettős elrejtettség kö-
zött? Király V. István nemcsak kimutatja a 
halál kettős elrejtésének fenti paradoxonát, 
hanem az elrejtések közös gyökerére is rámu-
tat: a filozófia általában a halált meghalás 
nél kül igyekszik elgondolni, míg a thanato-
pornográfia a halál nélküli meghalást prosti-
tuálja. Márpedig a halál és a meghalás együ-
vé tartoznak és elválaszthatatlanok – ezt 
hangsúlyozza a kötet A meghalásról című 
írása, kimutatva e felismerés gazdag filozófiai 
hozadékait.

A halál tüntető jelenléte és ugyanakkor 
ismételt tagadása közepette a filozófia felada-
tát sem lehet elgondolni anélkül, hogy feltár-
nánk a halál kérdésének összefüggését a filo-
zófia önmeghatározásával. Éppen ez lesz a 
kötet egyik alapmotívuma, radikálisan kérdő-
re vonni a filozófiát a maga hagyományával 
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együtt annak a tudatosításnak a fényében, ami 
a kötet első esszéjének mottójaként is szerepel: 
ha halál nem volna, aligha filozofálna az em-
ber (Schopenhauer). A gondosan árnyalt és 
mindig egzisztenciálisan motivált kérdezés 
arra mutat rá, hogy a meghalás nélkül elgon-
dolt halál (ami hagyományosan különféle 
halhatatlanság-elképzelésekben körvonalazó-
dik) mindig elszalasztja a halált azáltal, hogy 
menekülni akar tőle, és vigasztalódni felőle. 
Csakhogy a halál kérdésének (mert a halál 
elsősorban kérdés, a halandó és halandósága 
tudatában levő ember kérdése, nem pedig 
filozófiai probléma) komolysága és súlyossá-
ga nem engedheti meg, hogy a vele való 
foglalkozás elméleti/elmélkedő síkon marad-
jon – e kérdés helye nem lehet más, mint egy 
radikális, alkalmazott filozófiai, egzisztenciá-
lis szembesülés. A filozófiának nem lehet 
feladata a halál semmiféle elviselhetővé tétele 
és/vagy könnyítése, hanem csakis igazi súlyá-
nak felmutatása és felvállalása.

Király V. István nem egy újabb halál-foga-
lom vagy -kép előállításán munkálkodik – 
nem győzi elégszer hangsúlyozni, hogy a ha lál 
nem fogalom vagy kép, hanem metafizikai 
faktum és egzisztenciális tapasztalat – s ennek 
a felismerésnek minden következményét vé-
giggondolja. A halált nem lehet fogalomra 
hozni vagy előállítani, mert éppen a halál az, 
ami bennünket megfog és előállít. Ezért a 
bevett tematikus-szövegelemzős meg közelítés 
kérdésessé válik, hiszen nem a külön böző ha-
lál-elgondolások megragadása érdekli, és nem 
halál-fogalmakat keres, hanem élő gondolko-
dók szembesüléseit halálukkal. Éppen ezért 
radikálisan más irányú kérdéssel fordul a 
halál klasszikus vagy kevésbé ismert filozófiai, 
tudományos vagy hétköznapi elgon dolásai 
felé: minden esetben a halál egzisz tenciális 
meg élése érdekli, az, hogy hogyan gondolkod-

hat, írhat élő ember a halálról. A kérdés pedig 
elvezet, illetve beletorkollik a szabadság kérdé-
sébe: szabadsága által válik az ember kitünte-
tett lehetőségévé a halál egzisztenciális meg-
élése. Éppen ezért a szabadság kérdése sem 
maradhat pusztán teoretikus: azt firtatja in-
kább, hogy mi is lehet a gondolkodói feladat 
a szabadság esetében. A szabadságot a halál 
összefüggésében kérdezni azt jelenti, hogy 
annak ontológiai értelme körvonalazódik és 
hangsúlyozódik. Azaz a szabadság lekerül az 

„értékek listájáról”, és immár lét-jellemzőként 
teremt lehetőséget a „halandóvá váláshoz”. 

Ha a halál nem választható el a meghalás-
tól, a meghalás előtérbe állítása elvezet a halál 
mikéntjének kérdéséhez és – rendkívül izgal-
mas alkalmazott filozófiai ex kurzusban – az 
eutanázia már-már divatosnak mondható 
témájához. Mint kitüntetett alkalmazott filo-
zófiai momentum, az eutanázia épp a megha-
lásról szól, és ettől elválaszthatatlanul, az egyén 
és a tágabb közösség halandóvá válásáról.

A kötet második esszéje halál és idő, pon-
tosabban halál és jövő összefüggéseit állítja 
nagyon is sajátos összefüggésbe. Kiindulópon-
tul egy eredeti Arisztotelész-értelmezés 
szolgál, amely során a kategóriák – és ezen 
belül az idő – kérdés mivolta kerül előtérbe, 
és ezáltal a kérdezés egzisztenciális elsőbbsé-
ge a lényegmeghatározási kísérletekkel szem-
ben. A kategóriák kérdőre fogják a létet, 
meg- és felmé rik különböző vonatkozásai-
ban, de mind ezt úgy, hogy közben nyilván-
valóan körvonalazódik a kérdezés és a mérés 
maga, mint létmód (amit a relativitáselmélet 
és a kvantummechanika ontológiai relevan-
ciával bíró vonatkozásaival is alátámaszt a 
szerző). A jövőről elmélkedve ugyanakkor 
ala posan kérdőre vonja a szavakat is, amelyek-
kel a jövőt fejezzük ki, vagy amelyekkel a 
jövőre utalunk – és kiderül, hogy a nyelv 

sokszor tudja azt, amit a filozófiai retorika 
nem, és meglepő gazdagságú tanulságokkal 
szolgálhat (aki, akárcsak e sorok szerzője, 
például hajlamos túl sűrűn használni a majd 
szócskát, érdekes önismereti leckében is ré-
szesülhet). Akárcsak az első esszé, a második 
is egy kifejezetten aktuális és ugyanakkor 
filozófiailag is kitüntetett ex kurzussal zárul: 
az eutanázia után a terrorizmus kerül alkalma-
zott filozófiai fókuszba, és pedig egyrészt a 
titok, másrészt a halál esz közesítése általi le-
tagadásának összefüggésében.

A kötet kooriginálisként felmutatott kér-
dései ismételten túlmutatnak és túlutalnak 
magán a köteten is. A szerző egyetlen szöveget 
ír, írja Király V. István a bevezetőben, és va-
lóban, gondolatai szervesen függnek össze 
előző köteteivel, és azok számára, akik tudnak 
olvasni a sorok között, utalnak a következő 
kötet(ek)re is. Mindez persze nem valamifé-
le pusztán következetes filozófiai érdeklődést 
tükröz, hanem megmutat és feltár, éspedig 
azt, hogy ezekben a kötetekben egymáshoz 
küldő és egymásból eredő kérdések gondol-
tatnak végig rendkívüli komolysággal és el-
tökéltséggel. Ahogy a kötet ajánlásában Fehér 
M. István írja: „Az egyéni hangvételű, szín-
vonalas és elmélyült írások egzisztenciális 
érintettségükkel szervesen kapcsolódnak azok-
hoz a kérdésekhez, amelyek meghatározták 
a szerző kutatásait az elmúlt években.”

És valóban, ez a könyv nem holmi halál-
felfogások vagy vigaszok leltára, egy percig 
sem igyekszik megnyugtatni az olvasót saját 
halálát illetően, hanem együttgondolkodásra 
készteti, és megnyitja a lehetőséget arra a 
nyug talanságkeltés általi nyugodtságra, amely 
Jaspers felismerése szerint a filozófia sajátja. 
Ugyanakkor provokatív kérdéseiből és a be-
vett tendenciákkal szembe(sz)álló megköze-
lítésmódjából eredően sajátos olvasói élményt 
is nyújt, hiszen nagyon világosan és hangsú-
lyosan  fejezi ki a filozófiai érintettséget. A 
szerző nem értekezik: a kifejezés mód ja és a 
kifejezett gondolatok olyannyira elválasztha-
tatlanok, hogy nem egy személytelen szöveget 
kapunk; mindvégig ott van a szerző a szöveg 
mögött, ő az, aki szintén meghal, aki kérdez 
és felszólít a kérdezésre. Következtetései radi-
kálisak és nem hagynak teret elrejtőzkö désnek 
vagy eltussolásnak, mindenkit saját halálához 
és meghalásához küldenek. Minden sor mö-
gött ott lüktet a felismerés és figyelmez tetés, 
hogy nem a halálról általában van itt szó, ha-
nem a szerző és az olvasó létének me tafizikai 
faktumáról. Izgalmas olvasmány nem csak 
filozófusok, hanem halandók számára általá-
ban. (Király V. István: Halandóan lakozik 
szabadságában az ember. Pozsony: Kalligram, 
2007, 311 p.)

Lippai Cecília
CEU-doktorandusz
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Ajánlás a szerzőknek
1. A Magyar Tudomány elsősorban a tudo-

mányterületek közötti kommunikációt szeretné 
elősegíteni, ezért elsősorban olyan kéziratokat fo-
gad el közlésre, amelyek a tudomány egészét 
érin  tő, vagy az egyes tudomány te rületek sajátos 
problémáit érthetően bemutató témák kal fog lal-
koznak. Közlünk téma-összefoglaló, ma gas szintű 
ismeret terjesztő, illetve egy-egy tudományterület 
új ered ményeit bemutató ta nul mányokat; a tár-
sa dalmi élet tudományokkal kapcsolatos ese-
ményei ről szó ló beszámolókat, tudománypo liti kai 
elemzé se ket, szakmai szem pontú könyvis-
mertetéseket.

2. A kézirat terjedelme szöveges tanulmá nyok 
esetében általában nem haladhatja meg a 30 000 
leütést (a szó közökkel együtt, ez kb. 8 oldalnak 
felel meg a MT füze teiben), ha a tanul mány áb-
 rákat, táblázatokat, képeket is tartal maz, a ter je-
delem 20–30 %-kal nagyobb lehet. Be számolók, 
recenziók esetében a ter je delem ne ha ladja meg 
a 7–8 000 leütést. A teljes  kézira tot .rtf formátum-
ban, mágneslemezen és 2 ki nyomtatott pél dányban 
kell a szerkesztőségbe bekül deni. 

3. A közlemények címének angol nyelvű for-
  dítását külön oldalon kell csatolni a közle mény    hez. 
Itt kérjük a ma gyar nyelvű kulcsszava kat (maxi-
mum 10) is. A tanul mány címe után a szerző(k) 
nevét és tudományos foko zatát, a mun kahely(ek) 
pontos megnevezését és – ha közölni kivánja – e-
mail-címét kell írni. A külön lapon kérjük azt a 
levelezési és e-mail címet, tele fonszá mot is, ahol a 
szerkesztők a szerzőt álta lában el érhetik.

4. Szöveg közbeni kiemelésként dőlt, (eset leg 
fél kövér – semibold) betű alkalmazható; ritkítás, 
VERZÁL betű és alá húzás nem. A jegyze teket 
lábjegyzetként kell megadni. 

5. A rajzok érkezhetnek papíron, lemezen 
vagy email útján. Kérjük azonban a szerzőket: 
tartsák szem előtt, hogy a folyóirat fekete-fehér; 
a vonalas, oszlopos, stb. grafikonoknál tehát ne 
használjanak színeket. Általá ban: a grafiko nok, 
ábrák lehetőség szerint minél egy szerűb bek le-
gye nek, és vegyék figyelembe a megje le nő olda-

lak méreteit. A lemezen vagy emailben érkező 
áb rá kat és illusztrációkat lehetőleg .tif vagy .bmp 
for mátumban kérjük; értelemsze rűen fekete-fe-
hérben, minimálisan 150 dpi fel bontás sal, és a 
to váb bítás meg könnyítése érde kében a kép nagy-
sága ne haladja meg a végle ges (vagy annak szánt) 
mé reteket. A közle mény szövegé ben tün tessék 
fel az ábrák kívá natos helyét.

6. Az irodalmi hivatkozásokat mindig a köz-
le mény végén, abc sorrendben adjuk meg, a 
lábjegyzetekben legfeljebb utalások lehetnek az 
irodalomjegyzékre. Iro dalmi hivatkozások a szö-
vegben: (szerző, megjelenés éve). Ha azo nos 
szer ző(k)től ugyanabban az évben több tanul-
mányra hivatkozik valaki, akkor a közle mé nyeket 
az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük megkü-
lönböztetni mind a szövegben, mind az iroda-
lomjegy zékben. Kérjük, for dít sa nak külö nös fi-
gyelmet a bibliográfiai ada toknak a szöveg ben, 
illetőleg az iro dalomjegy zékben való egyez tetésére! 
Miután a Magyar Tudomány nem szak folyóirat, 
a közlemények csak a leg fonto sabb hivatkozá-
sokat (max. 10–15) tartalmazzák.

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

 • Folyóiratcikkek esetében:  
Alexander, E. O. and Borgia, G. (1976). Group 
Selection, Altruism and the Levels of Or gani zation 
of Life. Ann. Rev. Ecol. Syst. 9, 499–474

 • Könyvek esetében:   
Benedict, R. (1935). Patterns of Culture. Hough-
ton Mifflin, Boston

 • Tanulmánygyűjtemények esetén: von 
Bertalanffy, L. (1952). Theoretical Mod els in Biology 
and Psychology. In: Krech, D., Klein, G. S. (eds) Theo-
retical Models and Per son ality Theory. 155–170. 
Duke University Press, Durn ham

8. Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány 
kefelevo na tot nem küld, de az el foga dás előtt 
min den szerzőnek elküldi egyez tetésre köz lemé-
nye szer kesztett példányát. A tör delés során vég-
zett, apró vál toz tatá sokat a szerző egy adott napon 
a szer kesz tőségben ellenőrizheti.
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