
ami pszicholÂgiailag t´bb is annÀl. Emelke-
dett lelkü szenvedûk sajÀtossÀga a magyarÀ-
zat ÀltalÀnosÁtÀsa, amit JÂzsef Attila Ágy feje-
zett ki hÁres soraiban: àím itt a szenved¢s bel¡l,
/ Àm ott kÁv¡l a magyarÀzat.Ê A betegs¢g vagy
emberi sorssÀ, vagy a tÀrsadalom betegs¢g¢v¢
vÀlik. A tÀrsadalom megvÀltoztatÀsa a tÀrsa-
dalom gyÂgyÁtÀsa. így ¢rthetûk Feh¢r Dosz-
tojevszkij-k´nyv¢nek utolsÂ mondatai, s hall-
hatÂ ki belûle pÀtosz ¢s k¢ts¢gbees¢s: àAz el-
j´vendûre emelt arcÀnak vilÀgos f¢nyeibe az ÁrÂ ´sz-
szesürÁtette a legjobbat, ami munkÀssÀgÀban ¢lt: azt
a t´rhetetlen bizalmat, hogy az antinÂmiÀk vilÀga
nem a v¢gsû szÂ, tÃl kell ¢s tÃl lehet jutni rajta. Ez
csupÀn a rem¢ny szava, de az¢ a rem¢ny¢, amely
nem lehet soha teljesen megcsalatott.Ê

Ha van j´vû... Ezt a fordulatot magam is
sokszor hallottam Feh¢rtûl, akinek l¢te valÂ-
ban e j´vûbe vetett l¢t volt. A ànagy elbesz¢-
l¢srûlÊ ez¢rt bizonyÀra neki volt a legnehe-
zebb lemondania. Mint ahogy talÀn VajdÀnak
volt a legk´nnyebb, legalÀbbis sajÀt tanÃsÀga
szerint: à...¢n mÀr igen korÀn hajlamos voltam a
t´rt¢nelmet, a Ïnagy narratÁvÀtÎ feladni, an¢lk¡l,
hogy a fenti, durvÀn megfogalmazott k¢rd¢ssel
akÀr csak a legcsek¢lyebb m¢rt¢kben is t´rûdtem vol-
na. [E k¢rd¢s: àHa nincsen vilÀgt´rt¢nelem, ha
nincsen Ïnagy narratÁvaÎ, akkor nincsenek vilÀg-
t´rt¢nelmi egy¢nek sem. Hogyan lehets¢ges akkor
egyÀltalÀban a nagy tett, amely nem egyszerüen a
szabÀlyt k´veti, hanem szabÀlyt teremt?Ê] ý viszont
semmik¢ppen sem akarta feladni azt az ¢rt¢ket, me-
lyet ugyanolyan durvÀn fogalmazva ¢s provizÂri-
kusan nagysÀgnak nevezn¢k.Ê

A Gondban olvashatÂ Feh¢r A POSZTMO-

DERNITçS STçTUSA cÁmü tanulmÀnya, nyilvÀn
a legutolsÂ idûkbûl. Ahogy Beilharz mondja
Feh¢r ilyen tÁpusÃ ÁrÀsairÂl: àjellegzetes Feh¢r-
hozzÀszÂlÀs ä r´vid, t´m´r, velûs ¢s sziporkÀzÂÊ. A
kev¢s igazÀn tartalmas ÁrÀs egyike a àposzt-
modernrûlÊ. Ebbûl id¢zek egy hosszabb r¢sz-
letet, mintegy kieg¢szÁtve Feh¢r ¢s Vajda vi-
tÀjÀt, hogy lÀssuk, milyen irÀnyban akarta ́ sz-
szeegyeztetni a nagy elbesz¢l¢s feladÀsÀt a
nagysÀg irÀnti ¢rz¢k megmaradÀsÀval, ho-
gyan ÃjÁtotta ¢s ûrizte meg patetikus duktu-
sÀt: àAz az alaptapasztalat, hogy a nagy horizon-
tok ´sszeomlottak, vagy legalÀbbis magunk m´g´tt
hagytuk ûket, Janus-arcÃ, akÀrcsak a posztmoder-
nitÀs ´sszes t´bbi vonÀsa. Elûfordulhat, hogy ez a
ÏmÀr utÀna lenniÎ szituÀciÂ pÀnikba ejt benn¡n-
ket, mint teszi azt a horror vacui az ürkutatÂ ese-

t¢ben: vagyis a jÂl ismert horizont szem elûl veszt¢se
okozta hiszt¢riÀrÂl van itt szÂ. De az is lehet, hogy
mindezt kihÁvÀsk¢nt, m¢gpedig az ÃjradefiniÀlÀs
korÀnak kihÁvÀsak¢nt fogjuk fel, olyan feladatk¢nt,
melyet mÀsokkal egy¡tt s m¢gis a magunk sajÀt,
utÀnozhatatlan mÂdjÀn kell v¢ghezvinn¡nk.

Ez utÂbbi megszorÁtÀs felveti a posztmodernitÀs
mÀsodik probl¢mÀjÀt: sajÀt esetlegess¢g¡nk mÂdo-
sult Ãjrafelfedez¢s¢t. Az esetlegess¢g tapasztalata
ma mÀr a modernitÀs k¢t ¢vszÀzados faktumÀnak
szÀmÁt. Stirner EgÂja, Marx Ïv¢letlenszerüÎ ¢s Lu-
kÀcs ÏproblematikusÎ individuuma [s tegy¡k hoz-
zÀ: Feh¢r dosztojevszkiji vÀlsÀgindividuuma]
mind-mind ugyanazt az entitÀst nevezik meg: az
esetlegess¢ge tudatÀban l¢vû emberi Àllapotot. Az
esetlegess¢g tudatosÁtÀsÀnak hosszÃ ideig k¢tf¢le, ¢s-
pedig hasonlÂk¢ppen m¢lyen problematikus mÂdjÀt
ismert¢k: vagy az ugrÂdeszkaszerep¢t osztottÀk rÀ az
egyedis¢g egyfajta morbid, romantikus kultuszÀhoz,
vagy pedig k´z´s ontolÂgiai v¢gzet¡nkk¢nt t¡ntet-
t¢k fel. Egy Ãj tÁpusÃ hozzÀÀllÀs elsû szimptÂmÀi
m¢g csak fragmentÀltan jelentkeznek, ¢s l¢nyeg¢ben
sem ÀldÀsnak, sem v¢gzetnek nem nyilvÀnÁtott eset-
legess¢g¡nk tÀrgyilagos, t¢nyszerü elfogadÀsa mel-
lett szÂlnak. Azok, akik k¢pesek ezen egyszerü, Àm
jelentûs¢gteljes gesztusra, az esetlegess¢g sorssÀ for-
mÀlÀsÀnak irÀnyÀba teszik meg az elsû l¢p¢st. S
minthogy minden esetlegess¢gnek megvan a maga
sajÀt sorsa, egyed¡l egy ilyen pluralizmusra alapoz-
hatÂ etika a zsarnoksÀg ¢s a tÃlzott pedant¢ria ve-
sz¢lye n¢lk¡l.Ê

RadnÂti SÀndor

 MAJDNEM MEGKERºLT 
DILEMMçK, AVAGY P°LDA
ARRA, HOGY A HUSZADIK

SZçZADBAN IS MþK¹DHET
A SZERETET

 
GulyÀs GÀbor (szerk.): Megker¡lt dilemmÀk
Debrecen, KLTE, 1995. 162 oldal

Olvasom Vajda MihÀly debreceni tanÁtvÀnyai-
nak k´tet¢t, melyet ez az ´r´kifjÃ, vitalitÀssal,
tettre- ¢s gondolatra k¢szs¢ggel teli ember
hatvanadik sz¡let¢snapjÀra ajÀnd¢kul kapott,
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s ahogy hajtogatom a lapokat, eml¢kezetem-
be lopakodnak a Debreceni Akad¢miai Bi-
zottsÀgon tartott ¡nnepi megeml¢kez¢s meg-
hitt, az adÀs ¢s a megtiszteltet¢s ´r´m¢vel teli
percei, az ¡nneps¢g¢, amelyen ott tolongott
boldog-boldogtalan, ¢n is tehÀt, az esem¢-
nyek kapcsÀn ¢ppen boldog ¢n, pedig a filo-
zÂfiÀnak sem papja, sem szolgÀlÂja nem va-
gyok. Forgatom tehÀt e k´nyvet, ¢s ´nk¢nte-
len¡l oda lyukadok ki meditÀlÀsomban, hogy
lÀm, a XX. szÀzad v¢gi informÀciÂs tÀrsada-
lomban sincs minden veszve, ha van m¢g a
szeretetnek ¢s ´sszetartozÀsnak ilyen rele-
vÀns p¢ldÀja. Itt van tehÀt e k´tet, nemcsak
Misunak, hanem nek¡nk, k´z´ns¢ges betü-
falÂ olvasÂknak is, tizenegy hÃsz-egyn¢hÀny
¢ves fiatal (majdhogynem gyerek-) ember
munkÀja, gondolati ¢pÁtm¢nye, mint valami
kis gy´ngyszem mÀr megjelen¢sre is (borÁtÂ-
jÀn Gustav Klimt BºKK¹S cÁmü k¢p¢vel),
egyszerü ¢s Ázl¢ses, az utÂbbi ¢vek k´nyves-
standi giccsparÀd¢jÀhoz csak nehezen hozzÀ-
edzûd´tt szemnek ¢pp m¢rt¢kletess¢g¢vel kÁ-
nÀlja magÀt: tess¢k, vegy¢l k¢zbe! °s k¢zbe
vessz¡k, talÀn az¢rt, mert nem agresszÁv, nem
hivalkodÂ, nem dicsekvû, a bennem rejlû lo-
kÀlpatriotizmus egybûl a debreceni egyetem
fû¢p¡let¢nek masszÁv, jÂl szerkesztett, eklek-
tikÀjÀban is egys¢get mutatÂ, egyszerre fen-
s¢ges ¢s emberl¢pt¢kü ¢p¡let¢t juttatja rÂla
eszembe.

M¢rt nincs mindig valahogy, amikor per-
sze valahogy mindig van, k¢rdezi ValastyÀn
TamÀs az elej¢n, mik´zben elmagyarÀzza,
hogy a valahogy àsejtelmek m´g¢ bÃjt l¢tmÂdjÀt a
halÀl ingatja megÊ, ¢s az egyik szÀl ment¢n ha-
ladva (azokrÂl a szÀlakrÂl van szÂ egy¢bk¢nt,
amelyek segÁts¢g¢vel a t´red¢kess¢g ¢s rend-
szeralkotÀs problematikÀjÀt lehet ä k¡l´n-k¡-
l´n ä felfejteni) szertelen keres¢sekre bukka-
nunk. ValastyÀn TamÀs k¢zen fogva vezet Lu-
kÀcs NovalisÀn Àt, nehogy elt¢vedjek, s ¢n,
aki utÀlom, ha k¢zen fogva rÀngatnak, most
nagyon is szÁvesen fogadom el ezt a kezet,
nemcsak pusztÀn az¢rt, mert ¢lvezem a V. T.-
f¢le àkeres¢s ritmusÀtÊ, hanem hogy az Ãton
lev¢s ÀllapotÀban az ´nmaga szÀmÀra talÀlt
jÀrhatÂ ´sv¢nyeken maradjak, s ily mÂdon az
Ãton lev¢sem valahogy eggy¢ vÀlj¢k az û Ãton
lev¢s¢vel. AztÀn m¢gis hütlen leszek, ¢s Àtl¢-
pek BacsÂ LÀszlÂ vilÀgÀba, ugyancsak az ifjÃ
LukÀcs formarendszer¢ben az essz¢ista drÀ-

ma Àtmeneti l¢pcsûfokÀra hÀgva a trag¢dia ¢s
a romÀnc k´z¢. °s egy harmadik LukÀcs-ta-
nulmÀny k´vetkezik az utazÀsban, Sz¢plaky
Gerda veszi Àt vezet¢semet, pÀrhuzamot kÁ-
nÀlva az Ivan Iljics-i otthontalansÀg (az utak
sehova nem vezet¢se) ¢s a heideggeri halÀl-
fejezet (halÀlhoz viszonyulÂ l¢t) k´z´tt, amit
a szerzû egyszÂlamÃsÀgnak nevez. Mint vala-
mi zenei vilÀgnap, a gondolatok zen¢j¢¢,
olyan ily mÂdon a MEGKERºLT DILEMMçK ol-
vasÀsÀval elt´lt´tt nap. S a zene nem is ma-
radhat ki belûle, hiszen, mint az ¢let r¢sze,
ez is a filozÂfia tapasztalati anyagÀvÀ kell vÀl-
j¢k, ¢s vÀlik is: a hangok àkiiktathatatlanokÊ
¢let¡nkbûl ä mondja Ormay-CsobÂ P¢ter. Az
Àtl¢nyeg¡l¢srûl àszÂl ezÃttal a meseÊ, ami
egyben telÁtûd¢s is. àA zene eredet¢n¢l fellelt Àt-
l¢nyegÁtû telÁtûd¢s a zene struktÃrÀjÀnak aspektu-
sÀbÂl ontologikus igazodÀs, a zene folyamatÀnak
szempontjÀbÂl pedig folyamatos teremt¢s.Ê A te-
remt¢s pedig valÂjÀban nem is megt´rt¢n¢s,
hanem folyamatos t´rt¢n¢s, megformÀltsÀgÀ-
ban is ´r´k mozgÀs ä mondja ki Ormay-Cso-
bÂ. Onder Csaba, mik´zben pÀrhuzamba Àl-
lÁtja a felfed¢st, feltÀrulkozÀst EcÂnÀl ama
bibliaival, felteszi a k¢rd¢st: megtehet¡nk-e
valamit, amire szavunk sincs? Nyomot hagy-
ni a hiÀnnyal, s a hiÀnnyal leplet teremteni:
ez àa vilÀgot leÁrÂ nyelv hatÀrnyoma, amely m´g¢
hiÀba hallgatÂzunk, nincs mÂd az apokal¡pszisz-
reÊ. A reneszÀnsz fest¢szet kapcsÀn Kukla
KrisztiÀnnal a k¢p vilÀgÀba hatolva be, àvilÀg-
gÀ lesz a k¢pÊ. SzÀzadunkra àvÀlsÀgba ker¡l a
reprezentÀciÂ fogalma ä mondja Kukla ä, a fel-
ismerhetû dologi vilÀg elillanÀsa, eltün¢se a k¢pbûl
t´bbek k´z´tt azonban valamif¢le belÀtÀst biztosÁt,
¢ppen azÀltal, hogy nem biztosÁt t´bb¢ belÀtÀst a k¢-
pi vilÀgba mint hÀromdimenziÂs ¢pÁtm¢nybe. A lÀ-
tÀs nem lesz t´bb¢ az ¢sz hatalmÀnak a foglya, a
k¢p m¢gis, minden eddigin¢l jobban intellektuali-
zÀlÂdik. A lek¢pez¢ssel ¢s a k´z¢ppontos perspektÁ-
vÀval szakÁtÂ modern müv¢szet k¢pi tapasztalata,
hogy nem a vilÀg elûtt ¢l¡nk, hanem sokkal inkÀbb
a vilÀgban, egy olyan realitÀs kellûs k´zep¢n,
amelyhez sok-sok szÀllal kapcsolÂdunk. Ez a ben-
ne-l¢t elevenÁti meg a foltok ¢s szÁnek kuszasÀgÀt,
a k´ztes helyek dinamikÀjÀt, utalva egyfajta lÀtha-
tatlan energiÀra ¢s a lÀthatatlan minden k¢pzelû-
erû-felettis¢g¢reÊ. Ars poetica ez a javÀbÂl, kvint-
esszenciÀja a modern müv¢szetnek! S mind-
ezt nem egy eszt¢ta, nem egy müv¢szett´rt¢-
n¢sz, hanem egy filozÂfuspalÀnta (de mÀr fi-
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lozÂfus!) fogalmazza meg ä nem mindenki
mondhatja ezt el magÀrÂl, m¢g ha diplomÀja
van rÂla, akkor se! Ezenk´zben Torok SÀn-
dor k¢pei jutnak eszembe, annak a Torok
SÀndornak a k¢pei, akirûl nemr¢giben a mü-
v¢szett´rt¢n¢sz °les Csaba azt mondta, Ãgy
adta ût a magyar k¢pzûmüv¢szetnek Szabad-
ka vÀrosa, ahogyan adta korÀbban CsÀth G¢-
zÀt ¢s KosztolÀnyit is az egyetemes magyar
irodalomnak. SzÂval eszembe jutnak a To-
rok-k¢pek mint a posztmodern fest¢szet
egyed¡lÀllÂ remekei, ahol a pasztellbe zÀrt
eszt¢tikum m´g´tt a filozÂfia sorsk¢rd¢sei Àll-
nak. A filozÂfiÀ¢i, tehÀt az ¢let¢i.

Gondolat, k¢p, zene. így zÀrul a k´r, hogy
Ãjrakezdûdj´n ism¢t, ¢s Ãjra feltevûdjenek a
k¢rd¢sek, melyekre vÀlaszokat akarunk talÀl-
ni. Ki-ki a maga k¢rd¢seit keresi, hogy aztÀn
vÀlaszolhasson rÀjuk. így ¢pÁtkezik k´tet¡nk
is, l¢p¢srûl l¢p¢sre: Petû Zsolt A LçTHATAT-

LAN ILLESZKED°S cÁmü tanulmÀnyÀban arrÂl
¢rtekezik, hogy Kierkegaard filozÂfiai reg¢-
ny¢ben eszt¢tikus vilÀgot k´vetel. Ha Petû
Zsolt elûsz´r felelûss¢gre vonja Kierkegaard-t
egy Ãt elvÀgÀsÀ¢rt, r´gt´n meg is v¢di,
mondvÀn, hogy àvisszakaptuk a lehetûs¢get
bÀrmely gondolat v¢giggondolÀsÀraÊ. Az eml¢-
kezet tehÀt nem lesz mÀs, mint àa legt´k¢le-
tesebb ¢letÊ, amely az à´r´kk¢valÂsÀgbaÊ visz,
s amelynek àsemmi e vilÀgi ¢rdekess¢ge nincsÊ.
K´ltûi l¢t tehÀt ez, amelyben àa k´ltûi mÂdon
Àt¢ltet reflektÀlÀsunk Ïerej¢velÎ reprodukÀlhatjukÊ.
Kierkegaard eszt¢tikÀjÀt hÀrom ´sszetevûre
bontja a szerzû: az ¢lvezet, a fÀjdalom ¢s a
csalatkozÀs eszt¢tikÀjÀra. KategÂriÀit azon-
ban tovÀbb bûvÁti az etikai, majd a vallÀsi stÀ-
diummal, rÀmutatva arra, hogy fix ponttÀ
v¢g¡l Kierkegaard-nÀl a hit vÀlik.

BiczÂ GÀbor Nietzsch¢t vÀlasztja ¢rtekez¢-
se tÀrgyÀul, pontosabban a modern filozÂfia
szempontjÀbÂl kulcsk¢rd¢snek szÀmÁtÂ pers-
pektÁva kialakulÀsÀnak k¢rd¢s¢t, azt fejteget-
ve, hogy Nietzsche perspektÁvÀjÀnak kialaku-
lÀsa àa meg¢rt¢s, az interpretÀciÂ radikÀlisan Ãj
szintj¢t hozta mozgÀsbaÊ, ¢s a kor aktuÀlis kihÁ-
vÀsaira adott vÀlaszk¢nt foghatÂ fel. Megte-
het¡nk-e valamit, amire szavunk sincs? ä k¢r-
dezte ¢pp az im¢nt Onder Csaba, hiszen l¢-
tezik egy nem hallott ¢s ez¢rt a sz´vegben
nem is r´gzÁtett besz¢d! BiczÂ GÀbor Nietz-
sche-elemz¢s¢ben a probl¢ma visszat¢r, ¢s
megoldÀst talÀl a diszkontinuus logikÀban.

Az ugrÀs filozÂfiÀja v¢gk¢pp szakÁt a klasszi-
kus filozÂfia mesters¢ges nyelv¢vel, s helyette
egy metaforikus nyelvet vezet be, felf¡ggeszt-
ve a nyelvi meg¢rt¢s abszolÃt ¢rv¢ny¢t. Ki
kell emelnem a zene problematikÀjÀt, amely
mint kifejez¢si eszk´z megint megjelenik a
k´tetben, ezÃttal a Nietzsche-vizsgÀlatban. A
nietzschei perspektÁva keletkez¢s¢hez tartozÂ
alapvetû hermeneutikai tapasztalatrÂl van
szÂ, mutat rÀ BiczÂ, mely szerint ami ¢rthetû,
az nem sz¡ks¢gszerüen intelligÁbilis. àA mo-
dernitÀsnak ¢ppen az a legnagyobb probl¢mÀja,
hogy a meg¢rt¢s ¢s a racionalitÀs k´z¢ egyenlûs¢g-
jelet tett.Ê àA müv¢szet ¢s a nyelv k´z´tti Àtmenet
diszkontinuus. A k¢p ¢s a zene a nyelv szÀmÀra el-
¢rhetetlen jelens¢geket is el tud besz¢lniÊ, s a valÂ-
sÀg racionalizÀlÀsa csak egy a lehets¢ges meg-
oldÀsok k´z¡l.

Mekis P¢ter Wittgenstein TRACTATUS-
Àhoz Árt sz¢ljegyzeteket (A CELLA, AMIN BELºL

VAN A KULCS), a tÀrgyak wittgensteini axiÂma-
rendszer¢nek modellj¢bûl kiindulva a meg-
¢rt¢s neh¢zs¢geit tÀrva fel elûtt¡nk, s kifejtve
azt a v¢lem¢ny¢t, mely szerint az ellentmon-
dÀsok àcsak Ãgy oldhatÂk fel, ha megk¡l´nb´zte-
t¡nk egy, a TRACTATUS vilÀga melletti d´nt¢s
elûtti ¢s egy azutÀni Àllapotot. A tractatusi nyelvet
normatÁvak¢nt lÀtjuk az elûtti, egyed¡l lehets¢ges-
k¢nt az utÀni ÀllapotbÂlÊ. A vÀltÀs a nyelven tÃl
megy v¢gbe, ¢s voltak¢ppen etikai tett. A vi-
lÀg tehÀt esetleges, mielûtt bel¢helyezke-
d¡nk, ¢s sz¡ks¢gszerü utÀna.

CsatÀr P¢ter ÁrÀsa Husserl viszonyÀrÂl szÂl
a descartes-i ismeretelm¢lethez. Elûker¡l itt
a k¢rd¢s: mi¢rt is kellene a filozÂfiÀnak tudo-
mÀnnyÀ vÀlnia, ¢s mi¢rt nem siker¡lt azzÀ
vÀlnia? Husserl, Descartes-hoz hasonlÂan,
fordulatot kÁvÀn a filozÂfiÀban, s eg¢sz mun-
kÀssÀgÀt a filozÂfia ¢s tudomÀny viszonyÀnak
k¢rd¢se hatÀrozza meg, ÀllapÁtja meg CsatÀr
essz¢je, mik´zben bemutatja a husserli filozÂ-
fia karteziÀnus vonÀsait ¢s alapjait. Husserl
azonban megfosztja az egÂt szubsztancialitÀsÀ-
tÂl, ezÀltal denaturalizÀlja a tudatot, a karte-
zianus Ãt lezÀrul tehÀt, ¢s feltÀrul elûtt¡nk a
transzcendentÀlis fenomenolÂgia kutatÀsi te-
r¡lete.

Nemes LÀszlÂ tanulmÀnya zÀrja a k´tetet
a nem reduktÁv szcientizmusrÂl. Rorty ¢s
Gellner n¢zeteit vizsgÀlva a tudomÀnnyal ¢s
a tudomÀnyos gondolkodÀssal kapcsolatban
szerzûnk Gellnerrel ¢rt egyet abban, hogy a
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tudomÀnyos gondolkodÀsnak a mi kultÃ-
rÀnkban elfoglalt helyzete alapvetûbb ¢s szi-
lÀrdabb a t´bbi ¢rtelmez¢si eljÀrÀsnÀl, ¢s
Rortyval van egy v¢lem¢nyen abban, hogy a
relativizmus nem lehets¢ges, s mindannyian
valamif¢le etnocentrizmusra vagyunk kÀr-
hoztatva. Nemes LÀszlÂ sajÀt ÀllÀspontjÀt
nem reduktÁv szcientizmusnak nevezi, a szci-
entizmust Ãj jelent¢startalommal ruhÀzta fel,
azaz Ãgy tekintve a kifejez¢st, mint ami leg-
inkÀbb a term¢szettudomÀnyoknak a tÀrsa-
dalomban bet´lt´tt szerep¢re vonatkozÂ el-
m¢leti ¢s gyakorlati meggondolÀsok kontex-
tusÀban, azaz politikailag ¢rtelmezhetû. A
szcientizmus Ágy ¢rtelmezve elv¢gezheti a tu-
domÀny pragmatikus legitimÀciÂjÀt. Mind-
ezen lehetûs¢g azon mÃlik, hogy le tudjuk-e
vÀlasztani a szcientizmust a redukcionizmus-
rÂl. A nem reduktÁv szcientizmus tehÀt ä vall-
ja a szerzû ä olyan pragmatikus, tehÀt politi-
kai felfogÀst jelentene, amely arra tesz javas-
latot, hogy a term¢szettudomÀnyok retorikÀ-
ja nagyobb teret kapjon a politikai pÀrbe-
sz¢dben. Rorty azt javasolja, olvassunk t´bb
reg¢nyt ¢s kevesebb teoretikus filozÂfiai mü-
vet. Nemes LÀszlÂ ehhez hozzÀteszi: àLiberÀlis
rem¢nyeink valÂra vÀltÀsÀhoz a pozÁciÂit nemcsak
ûrzû, de egyre erûs´dû tudomÀny is fontos sz´vets¢-
ges¡nk lehet. SÃlyos hibÀt k´vetn¢nk el, ha lemon-
danÀnk errûl a lehetûs¢grûl.Ê

A k´tet GulyÀs GÀbor gondos szerkesztûi
munkÀjÀt dics¢ri. °ppen ez¢rt v¢gezet¡l
hadd zÀruljon e n¢mileg hosszÃra nyÃlt, de
az¢rt, rem¢lem, nem tÃl fÀrasztÂ ismertet¢s
az û gondolatainak id¢z¢s¢vel: à(Mirûl szÂl a
mese?) Csaknem hat ¢vvel ezelûtt, elsû¢ves egyete-
mistak¢nt, egy rikÁtÂ, filctollal Árt plakÀtra figyeltem
fel a KLTE fû¢p¡let¢nek b¡f¢j¢ben, melyen az Àllt,
hogy hamarosan reklÀmkurzust tart k¢t filozÂfus,
Vajda MihÀly ¢s Steiger Korn¢l. Eml¢kszem, akko-
riban provokÀlÂan lazÀnak tünt a plakÀt t¢mameg-
jel´l¢se is: Az egyik kurzuson Heideggerrûl, a mÀ-
sikon Husserlrûl szÂl majd a mese. A reklÀmkur-
zusokon aztÀn tovÀbb folyt a provokÀciÂ, olyany-
nyira, hogy f¢l ¢v eltelt¢vel sokadmagammal nyÃj-
tottam be k¢rv¢nyt a d¢kÀnhoz a filozÂfia szak fel-
v¢tele ¡gy¢ben. Ez magyarÀzhatja azt is, hogy e
k´nyv szerzûi k´z¡l eredetileg senki sem k¢sz¡lt el-
v¢gezni a filozÂfia szakot: jÂr¢szt Vajda szem¢lyes
hatÀsÀra d´nt´ttek, illetve d´nt´tt¡nk a filozÂfiai
stÃdiumok mellett.Ê

LÀng Eszter

EGY SZ°PíTý METAFORA.
A RöT VALñSçG °S AZ

ETIKAI GONDOLKODçS
NEH°ZS°GEI

Desmond Morris: Az Àllati jogok szerzûd¢se
FordÁtotta Szappanos GÀbor
EurÂpa, 1995. 240 oldal, 450 Ft

Desmond Morris AZ çLLATI JOGOK SZERZýD°-

SE cÁmü kis k´nyve csendben, mintegy rang-
rejtve jelent meg. BÀr a szerzû mÀr Magyar-
orszÀgon sem szorul bemutatÀsra ä '89 Âta
t´bb müve is megjelent nÀlunk ä, ennek a
k´nyv¢nek megjelentet¢s¢vel semmif¢le elû-
zetes ig¢nyre nem ¢pÁthetett a kiadÂ, mivel
hazÀnkban jÂszer¢vel ismeretlen az a morÀlis
¢rz¡let ¢s vitakultÃra, amelynek talajÀn egy
ilyen munka meg¢rlelûdhetett. Morris olyan
k´nyvei, mint a BABAFIGYELýBEN (Park Ki-
adÂ, 1993) vagy a MI°RT CSINçLJA... A KU-

TYA? (EurÂpa, 1990) sikeresek voltak a
k´nyvpiacon. Ezekben ¢s mÀs k´nyveiben
(p¢ldÀul: TESTK¹ZELBEN. AZ EMBERI FAJ,
Gondolat, 1990; çLLATLESEN, EurÂpa, 1992)
a szerzû a term¢szettudÂs jÂzan ¢s precÁz
megfigyel¢seit az elt¢rû term¢szetü l¢nyek
(ember-Àllat, felnûtt ember-csecsemû) k´z´tti
meg¢rt¢s gyakorlati perspektÁvÀjÀval kap-
csolta ´ssze. A CSUPASZ MAJOM-ban ä mÀr na-
gyobb tudomÀnyos ig¢nnyel, de ¢lvezetesen,
m¢gis sokak szÀmÀra talÀn provokatÁv mÂ-
don ä az emberi viselked¢s t¢nyeit prÂbÀlta
meg egys¢ges fejlûd¢selm¢leti keretben ¢rtel-
mezni. AZ çLLATI JOGOK SZERZýD°S°-ben a
term¢szeti k´rnyezet j´vûj¢¢rt komolyan ag-
gÂdÂ term¢szettudÂs jÂzan, t¢nyszerü szem-
l¢letmÂdja az emberi viselked¢s megvÀltozta-
tÀsÀra tett gyakorlati javaslatokhoz vezet.
àögy okoskodtam ä Árja az ELýSZñ-ban ä hogy
ha k´nyvekben ¢s t¢v¢müsorokban bemutatnÀm,
milyen elbüv´lûek [az Àllatok, B. D.], az emberek
tisztelni kezden¢k ûket, ¢s ä akÀrcsak ¢n ä inkÀbb
megfigyelûk szeretn¢nek lenni, mint manipulÀtorok
¢s ¡ld´zûk. Azt hittem, ennyi el¢g lesz, de utÂbb
arra a k´vetkeztet¢sre jutottam, hogy t´bbre van
sz¡ks¢g.Ê

Ennek az elhatÀrozÀsnak ¢s n¢mi szeren-
cs¢nek k´sz´nheti l¢trej´tt¢t ez a k´nyvecske.
A szerzût ugyanis ¢ppen ebben a t¢mÀban
k¢rt¢k fel 1988-ban egy televÁziÂs sorozat el-
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