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diskurzusairól. Ismerve az eltárgyiasító és telje-
sítményorientált oktatás visszásságait, csak üdvö-
zölni lehet Kerekes Erzsébet azon kezdeménye-
zését, amely a nevelés és hermeneutikai szituáció 
rokonításának elméleti talaján állva olyan képzési 

gyakorlatokat ír le, illetve ‒ a gyermekfi lozófi a 
esetében ‒ javasol bevezetésre, amelyek a másik 
emberre mint egyelő félre, mint szuverén szemé-
lyiségre tekintenek. 
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Veress Károly újabb kötettel gazdagítja a 
Korunk kiadója által korábbi években indított 
Ariadné sorozatot, 1996-ban jelent meg a szerző-
től ebben a sorozatban a Paradox (tudat)állapotok 
című, ún. „alkalmi írásokat” tartalmazó gyűjte-
mény, majd 2000-ben Kisebbségi létproblémák 
címmel közzétett fi lozófi ai esszék, most pedig, 
másfél évtized múltán, a Lehet-e másként élni? 
című tanulmánykötet. Az első könyv írásaiban a 
szerző olyan társadalmi problémákkal foglalko-
zott, melyek nagy intenzitással merültek fel a ki-
lencvenes évek elején kibontakozó kelet-európai 
útkeresésben, így a diktatúra lebontása és a demok-
rácia kiépülése, a civil társadalom, a kisebbségi 
kultúra, az értelmiségi lét és a hatalom összefüg-
gése, valamint a közéleti diskurzusok elemzésére 
és értelmezésére tett kísérletet, a másodikban pedig 
mindezeknek az elmélyítettebb fi lozófi ai vetülete-
it, ontológiai és nyelvelméleti vonatkozásait vilá-
gította meg.

Az újabb kötetben 9 tanulmány található, me-
lyek eredetileg különböző hazai és nemzetközi 
konferenciák alkalmából készültek. Amint a be-
vezetőben is megfogalmazódik, az itt olvasható 
írások olyan kérdések köré szerveződnek, mint: 
„Milyen viszonyban áll az „élet” és a „saját” egy-
mással, amikor a saját életünkről van szó? Milyen 
szerepe van az intézményeknek az életünkben, 
s meghaladhatók-e a merev intézményi-hatal-
mi struktúrák az intézményköziség irányában? 

Milyen szemléletváltási esélyeket hordoz a játék 
tapasztalata? Milyen váratlan fordulatokat és meg-
lepetéseket tartogatnak számunkra az idegenekkel 
való találkozások? Miként tekinthetünk az európai 
létformánk lehetőségfeltételeire? Melyek manap-
ság az elismerés, a felelősség, a szabad, autentikus 
emberi létezés valós feltételei? Hogyan válthat át 
az életproblémáinkra összpontosító gondolkodás 
a gondozás és gondoskodás gyakorlati feladatai-
nak a felvállalására? Milyen lehetőségek nyílnak 
manapság az életgyakorlatunk megváltoztatásá-
ra? Kiválthatnak-e a jelenlegi válságtapasztalatok 
valamiféle új életviteli beállítódást? Milyen vá-
laszlehetőségek irányába mutatnak e kérdésekkel 
kapcsolatban az ontológiai, etikai, fenomenológiai, 
hermeneutikai vizsgálódások?” (7.)

A kérdésekben megjelenő kulcsfogalmakra fi -
gyelve – saját élet, intézmény, válság, játék, ide-
gen, felelősség, európaiság – látható, hogy ezek 
nemcsak a médiában sűrűn előforduló kifejezések, 
hanem mindnyájunk konkrét életgyakorlatában fel-
merülő bonyolult jelenségek, melyekkel kapcsolat-
ban gyakran támad az a benyomásunk, hogy nem 
értjük, hogy éppen mi történik vagy miért történik. 
A meg nem értés kudarcát kíméletlen őszinteség-
gel vázolja Veress: a nehezen érthető jelenségekkel 
kapcsolatban csődöt mondanak az előzetes tapasz-
talataink, összezavarodik a tájékozódási képessé-
günk és az értékrendünk, felfüggesztődnek az el-
sajátított ítéleteink, előítéleteink, és elégteleneknek 
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bizonyulnak a korábbi, bejáratott magyarázati sé-
máink. (8.) Itt kell megjegyeznem, hogy nemcsak 
a kötet tematikus sokszínűsége és életgyakorlati 
jellege lehet vonzó a szélesebb olvasóközönség 
számára, hanem hozzáférhetőségét, pontosabban 
olvasóközeliségét az is fokozza, hogy a felvetett 
kérdések mindnyájunk számára ismerős, valami-
lyen módon megélt hermeneutikai szituációkra 
épülnek.

A köznapi gondolkodás nem tesz erőfeszítést 
ezeknek a hermeneutikai szituációknak a feloldásá-
ra, nem keresi a megértés rejtett akadályait, hanem 
olyan menekülési formákat keres, mint a töpren-
gő tanácstalanság vagy az egyre divatosabbá váló 
összeesküvés-elméletek, melyek a média, a politi-
kum vagy más hatalmi közegek manipulációjaként 
igyekeznek elhárítani a megértés csődjét. Azonban 
a fi lozófus számára ezek a paradox természetű élet-
gyakorlati jelenségek jó értelemben provokatívak, 
hiszen egy olyan önmaga felé forduló, önrefl exív 
dimenzióba vezetnek, melyben nemcsak a különfé-
le jelenségek történelmileg rögzült sémái tárulhat-
nak fel, hanem tudatosodhatnak a megértés felté-
telét és egyben korlátait képező saját előítéleteink 
is. A kötetben megjelenő tanulmányok arra adnak 
nagyon jó példákat, hogy fi lozófi ai perspektívában, 
ezen belül a hermeneutikai beállítódásban hogyan 
lehet olyan lényegibb szempontokat és összefüggé-
seket feltárni, melyek hozzájárulnak az érthetetlen-
nek tűnő, újszerű tapasztalatok megértéséhez.

A saját életet élni című írás kiindulópontja 
Axel Honneth decentralizált, ugyanakkor autonóm 
szubjektummodelljének kritikai elemzése. Veress 
Károly szerint Honneth az emberi önrendelkezés 
belső meghatározottságát a mások általi elismerés 
külső hatásösszefüggésének erőterébe helyezi, és 
ezáltal felszámolja a saját élet fogalmát. A követ-
kező lépésben a saját élet tárgyiasító felfogását az 
elidegenedés modern gondolata alapján tárgyalja, 
majd kimutatja a saját és az élet fogalmak összetar-
tozását a husserli ego redukciójaként (a saját az élet 
korlátolt horizontja) valamint a heideggeri sajátot 
adó – sajáttá tevő esemény alapján. A saját élet 
nem egy szubjektum-objektum viszony, és nem is 

birtokviszony, a saját nem előzetes az élethez ké-
pest, hanem „az élet belülről kibontakozó, önmeg-
alapozó mozgása”, mondja Veress, az élet pedig 
ennek a sajátnak az önkifejlése. (32.) A tanulmány 
frappáns gondolattal zárul: a történés-jellegű saját 
életnek nincs története, így a curriculum vitae nem 
a valós, hanem a kényszerítő életterveknek aláve-
tett élet kifejezője.

Hasonlóképpen A felelősség mint kérdés című 
írás az emberi élet egy másik alapösszefüggését, a 
felelőséget tárgyalja, és kísérletet tesz arra, hogy 
kivezesse a fogalmat abból a beszűkítő paradigmá-
ból, mely az etika sajátos problémájaként felmerü-
lő, a cselekvő szubjektum és a tett, a valaki által va-
lamiért való felelősségvállalás reszponzivitásként, 
azaz egyfajta feleletként értelmezi a felelősséget. 
Elsősorban Sartre és Heidegger egzisztenciális-
ontológiai felfogására, valamint Victor E. Frankl 
logoterápia koncepciójára támaszkodik, és a fe-
lelősséget az emberi lét égészére kiterjesztett, a 
lelkiismeret hívására adott válaszként, azaz egy 
párbeszédstruktúrából levezethető történésként 
körvonalazza. Sartre-ral szemben Lévinas a fele-
lősségre ítélt embert tételezi, írja Veress, vagyis a 
felelősség az emberi léttapasztalatok univerzális 
közege, olyan létdimenzió, mely nem hagyható 
ki az autentikus emberi létezés meghatározásából. 
A felelősség nem választás kérdése, hanem benne 
találjuk magunkat éppúgy, ahogy a konkrét szituá-
ciók megtörténnek velünk, innentől pedig a tapasz-
talat gadameri megközelítése alapján bontakoztatja 
ki a megértés és a felelősség összefüggéseit. A fe-
lelősség megértéstörténés, melynek kérdése úgy 
fogalmazható meg, hogy „vissza tudunk-e lépni 
annyira, hogy rálátási perspektíva nyíljék a helyzet 
konkréciójára, a fennálló körülményekre, amelyek 
közepette a dolog maga, a tett, amelynek végre-
hajtását végezzük, tényleges megvalósulást nyer.” 
(90.) A tanulmány végén a parancs megértésének 
interpretációjával példázza a felelősség hermene-
utikai vonásait.

Az életgyakorlat válsága című tanulmány a 
2000-es években leggyakrabban felbukkanó prob-
lémával, a válsággal foglalkozik abból kiindulva, 
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hogy gyakran analógiát tételeznek a válságállapot 
és a betegség között; a válságot kezelni kell, azaz 
vissza kell állítani a normális, egészséges állapo-
tokat. A tanulmány tézise radikálisan szembehe-
lyezkedik ezzel a mentalitással, a szerző szerint a 
válságról való gondolkodás akkor vezethet előre-
mutató következményekhez, ha abból indulunk ki, 
hogy nem a normalitás a folyamatos, melyet meg-
szakítanak a válságállapotok, hanem a válság alap-
vető és folyamatos létállapot, melyet időnként fel-
függesztenek a válságmentes periódusok. (40.) Ez 
a megfordítás más megvilágításba helyezi a válság-
tudat és a válságkezelés kérdését, hiszen a gondol-
kodásunk egy válságmentes létállapothoz igazodik, 
miközben a tényleges létfolyamatokban a válság 
uralkodik, továbbá életgyakorlati szempontból nem 
a válságból való kilábalás, hanem a válságlétben 
való benneállás, a válság mint létállapot felismeré-
se és elfogadása lehet a megoldás. (46.)

A kötet tanulmányaiban gyakorolt értelmezési 
technika egy nagyon izgalmas írás, Az intézmény 
mint közép példáján így körvonalazható: a kiindu-
lópont a természetes tapasztalatokban felmerülő 
megértési feszültség leírása: az intézményekhez 
való viszonyulásunk paradoxális, hiszen egyrészt 
az intézményeket a hatalommal való visszaélés 
közegeként, emberellenes, életidegen konstruk-
ciókként tapasztaljuk meg, másrészt olyan töké-
letes szervezetekként, utópiaként jelennek meg, 
amelyek mindenki javát szolgálják. Ennek a para-
doxonnak a hátterében a modernitásban autonóm 
entitásként defi niált, az életvilágtól elkülönült in-
tézmény hagyománya áll, mely a racionális rendet 
és hatalmat képviseli, és amelyhez hozzátartoznak 
az egyéni döntések fölött álló, ismétlődő szabá-
lyok, cselekvési minták. Ezt a mozzanatot követi 
az intézmény hozzátartozási struktúrájának feltá-
rása: az intézmény olyan közép, mely különböző 
végleteket köt össze, „Az intézmény közvetít a 
közösség és az egyén között – a közösségi érde-
keket, célokat, szándékokat az egyén felé közve-
títve és fordítva –, az általános és a partikuláris 
között, az absztrakt és a konkrét között, a cselek-
vési feltételek és az értelemösszefüggések között. 

Az intézmény racionalizál: azt is, ami nem raci-
onalizálható, beilleszti a racionalitás tapasztala-
ti kereteibe, a racionális életszerkezetekbe, s ily 
módon egyfajta értelemkoncentrációt hoz létre, 
amelyet a különféle normarendszerek hordoznak” 
(55.) Végül az intézmény mediális fogalmának 
kidolgozása alapján lehetővé válik az értelmezési 
alapviszony megfordítása: az intézmény valójában 
történés, az intézményesülés útja maga, amelyet 
történetileg bejár, s mint ilyen kommunikatív in-
tézmény, amelyben a résztvevők az intézményesü-
lést létesítő (közös) dologban találkoznak. Ezzel 
megváltozik a kommunikációnak az intézményhez 
való konkrét viszonya is, a kommunikatív intéz-
mény a kommunikáció intézményesülésén alapul. 
Az intézmény mediális fogalma új választ ad arra 
a gyakorlati kérdésre, hogy miként változtathatók 
meg a bürokratikus struktúrák. „Nem az intézmé-
nyek megreformálása a megváltozásukhoz vezető 
út, hanem fordítva, éppen az emberi beállítódás 
és az intézményekkel szembeni magatartás meg-
változása vezet az intézmények változásához.” 
(65.) Egy másik fontos kérdés is felmerül: mi a 
szerepe az intézményeknek az életünkben? Veress 
Károly válasza így hangzik: a középként értelme-
zett intézmények szerves összefüggésben állnak 
az önformálással, „Nem választható szét tehát az 
intézmények megalkotása és az ember belső meg-
formáltsága. Ugyanaz a minta érvényesül az állam 
külső és az ember belső megformáltságában.” (69.)

Az Európa-probléma két tanulmányban is 
előtérbe kerül az Európa másik arca, valamint 
A magunkrapillantás követelménye című szövegek-
ben. Az európaiság egyik markáns megközelítés-
módja az egység és sokféleség irányából történik, 
és itt is az ellentétpár meghaladása vihet új irányba 
Veress szerint az egységet nem az általa megala-
pozott vagy belőle kibontakozó sokféleség alapján 
kell értelmezni, hanem a hozzátartozás szempont-
ja szerint. Ennélfogva az európaiság nemcsak egy 
létforma, hanem a hozzá tartozó sokféle megmutat-
kozás, kifejeződés és értelmezés kibontakozásának 
történése, az európai lét a tényleges megformáltsá-
gok értelemösszefüggéseiben jelen levő lét. (Vö. 
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128‒129.) A második tanulmány ebben a kontex-
tusban árnyalja az Európa-paradoxon különböző 
aspektusait, az egység és különbség erőviszonyait, 
a zártság és nyitottság, hagyomány és idegenközel-
ség, a vallás, a tudomány, a fi lozófi a és a művészet 
elkülönülésének dilemmáit. Az elmúlt évek kritikus 
politikai és társadalmi eseményei egyértelműen a 
magunkrapillantás követelményével szembesítenek 
abban az értelemben, hogy az európai realitásban ar-
tikulálódó másságok és különbségek a dialógusban 
és a dialógusként előtűnő európai minta szerint for-
málódhatnak egységgé. Ez a hermeneutikai tradíció 
képezi Európa jövőjének kulcsát, hiszen pozitív vi-
lágpolitikai szerepvállalása csak az aktív partnerség 
módján képzelhető el. (Vö. 212‒213.)

Az idegen nézőpontja című tanulmány az utób-
bi másfél évben a médiában is erőteljesen jelen 
levő, de a politikai, jogi, etikai diskurzusokban is 
markánsan megjelenő fogalmat vizsgál, az idegen, 
az idegenszerűség jelenségét. Sokféle tapasztala-
tunk lehet az idegenséggel kapcsolatban: idegen 
ember, bevándorló, idegen kultúra, idegen gondol-
kodásmód, idegen jelenség, idegen test stb. Fontos 
kérdések tevődnek fel a tanulmány elején: „Ki az 
idegen? Mi az idegen? Ki tekinthető idegennek? 
Vagy kit kell annak tekinteni? De vajon a mai ta-
pasztalatok megértésétől juthatunk el az idegen 
(jobb, teljesebb) megértéséhez? Avagy fordítva: 
az idegennek mint idegennek a megértése segíthet 
hozzá ahhoz, hogy jobban megértsük, ami velünk 
tapasztalatilag történik?” (141.) A mi kérdésünk 
természetesen úgy tevődik fel, hogy miként járható 
be az a hermeneutikai kör, mely az idegen negatív, 
olykor pejoratív hétköznapi fogalmából indul ki, és 
a megfogalmazott kérdések megválaszolásához jut 
el? A terjedelmes tanulmány számba veszi az ide-
geneket társadalmi és kulturális kérdésként értel-
mező szociológiai-antropológiai megközelítéseket 
(George Simmel és Alfred Schütz), az ismeretlen 
és idegenszerű tapasztalatának belső érzelmi fel-
tételeit vizsgáló pszichológiai kutatásokat (Freud 
és Julia Kristeva), a saját éntapasztalatunk alapján 
konstituálódó idegentapasztalat husserli koncep-
cióját, valamint az idegenkérdés megfordításának 

posztmodern felvetését, az idegen kérdéses létező 
vagy létező kérdés (Derrida és Lévinas). A vizsgált 
idegen koncepciók mentén módszertani megfon-
tolások is előtérbe kerülnek, alkalmazhatók-e a 
régebbi, 20. század elején használt szociológiai 
fogalmak a jelenkori társadalmi jelenségekre, te-
szi fel a kérdést Veress, tekintve, hogy az idegen 
különböző formáinak megtapasztalása minden-
napossá válik, miközben a társadalmi és politi-
kai diskurzusok továbbra is az egyenlő státusú és 
egyenértékű polgárokból álló nép vagy nemzet fo-
galmát használják. Az idegenkérdés hermeneutikai 
perspektívában történő tárgyalása az azonosságme-
tafi zika hagyományának derridai és lévinasi kriti-
kájának, valamint Richard Kearney modelljének 
vizsgálatával alapozódik meg, és az idegennel való 
találkozást, az idegenszerű tapasztalatát olyan her-
meneutikai hozadékkal bíró lehetőségként ismeri 
fel, mely a hagyomány tapasztalatához hasonlóan 
új horizontba helyezi önmagunk megértését.

A 9 tanulmány sorában A játék mint közép című 
írás kerül középre. Ebben a játékkal kapcsolatos 
előítéletek olyan oppozíciók alapján fogalmazód-
nak meg, mint valóság és játék, gyermek és felnőtt, 
komoly és komolytalan, munka és szórakozás stb.. 
Huizinga népszerű játékkoncepcióját idézve Veress 
megállapítja, hogy az az antropológiai látásmód, 
mely az emberi létet két eltérő értékszférára tagolja, 
azt a benyomást kelti, hogy az embernek rangsorolni 
és választania kell, hogy melyik tartozik az igazi, a 
hiteles, az autentikus léthez. A tanulmány ennek a di-
lemmának a feloldására irányul Eugen Fink fenome-
nológiai játékelméletének és Gadamer hermeneutikai 
játékfelfogásának összevetése alapján. Míg az előbbi 
elgondolás szerint a játék alapvető egzisztenciális fe-
nomén, akárcsak a munka, melyben egyszerre jelenik 
meg a valóság és az illúzió, addig Gadamer mediális 
játékfogalma arra mutat rá, hogy a játéktörténésben, a 
játszásban az igazság mutatkozik meg. A két gondo-
latmenet követése úgy összegződik, hogy „nincs két 
külön világ”, nincs megkettőződés, hanem minden 
esetben a valóság átváltozása történik, a fenomenoló-
giai meglátás szerint illúzióvá vagy a hermeneutikai 
felfogás szerint igazsággá. (Vö. 121‒122.)
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A kötetet és egyben a gondolatösszefüggések 
hermeneutikai körét a Lehet-e az etika „alkal-
mazott”? című tanulmány zárja, mely az etikai 
problémák megközelítésében az elmélet és gya-
korlati cselekvés, általános és partikuláris elkülö-
nítésének és szembenállásának megszüntetésére 
irányul elsősorban az arisztotelészi és gadameri 
phronészisz-felfogás alapján. Az etika nem lehet 
tisztán teoretikus, melyet utólag a konkrét szituáci-
ókra vonatkoztatunk, mint ahogy nem lehet tisztán 
gyakorlati jellegű sem, amely tanulságokká absztra-
hálódik, hanem éppen az általános tudás és az egyes 
cselekvési szituáció határvonalán, abban a köztes 
hermeneutikai közegben mozog, amelyben az elmé-
leti megfontolásokat játékba hozza az életgyakorlat. 

Veress Károly legújabb kötete a fi lozófi ai szak-
tudás és az életgyakorlati kérdéseknek ezt a játékát 
mutatja be oly módon, hogy a teoretikus keret és az 
aktuális közéleti vagy etikai szituációk egymást át-
világítva, egymás perspektívájában értelmezve a je-
lenségek és önmagunk megértésének újabb horizont-
jait nyitják meg. A tanulmányok szemléleti hátterét 
képező hermeneutikai koncepciónak megfelelően a 
Lehet-e másként élni? címadó kérdésre végül is pozi-
tív válasz születik a kötet által: fokozottabb önrefl exi-
óval, a megértés feltételeit vizsgálva, az idegenszerű-
ség, a válság kritikai elfogadásával, a játszmák és az 
átváltozás felvállalásával lehet másként élni.
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