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Csanda Gábor: Bélvatán születtél, s
most is ott laksz, szóval, nem állítható,
hogy érett felnőttkorodra túlságosan
messze kerültél volna gyermekkorod
helyszínétől. A hely szelleme fogott
meg, vagy a szülői ház, vagy a Po zsony -
hoz közeli, de mégsem fővárosi környe-
zet?

Talánúgymondanám,hogyvissza-
kerültem. és a visszakerülésben nem
volt semmi előre eltervezettség. első
alkalommalakkorszakadtamelaszü-
lőfalumtól, amikor1964-benpozsony-
bakerültemaDunautcaiközépiskolá-
ba.ekkoregyideigalbérletbenlaktam,
de utána ingáztam. ami nem volt
leányálom,mertkétlehetőségemvolt.
Vagy a hajnali öt órakor induló autó-
busszal utazom fel pozsonyba, vagy
pedig egy órával később elgyalogolok
két kilométert illésházára, hogy ott
szálljakfelagalántárólindulójáratra.
maradt az első megoldás. ez viszont
azzal járt, hogy hat órakor már po-
zsonyban voltam, az iskola épületét

viszontcsakhétkornyitották.kocsisbácsi,apedellus–akiegyébkéntazegyikosztály-
társnőmédesapjavolt–ebbenakkurátusvolt.azidőtazzalütöttemel,hogyazautó-
busz-állomásvárótermébenalvóembereketrajzolgattam.mostjuteszembe,hogycsak
egyilyenskiccemmaradtfenn.azingázásmegmaradtazérettségiutánis,mertkény-
szerbőlegyévigraktároskéntdolgoztam,ésnemvoltkedvemarra,hogymunkásszál-
lónhúzzamkiaszabad időmet.azegyetem idejealattaztánalbérletben laktam.az
egyetemelvégzéseutánkb.négyévvelaztánafeleségemmelésakislányommallakás-
hozjutottunkLigetfaluban.közbenmegszületettamásodiklányomis.nagyonhozzá-
nőttempozsonyhoz,ésazthittem,sohanemfogomelhagyni.Deaztán,sajátmeggon-
dolatlanságom miatt elváltam, és meg kellett oldanom a helyzetet. az édesapám
nagyonfiatalonmeghalt,ésaválásomidejénazédesanyámiseltávozott.mivelaszülői
házat énörököltem, kézenfekvő volt, hogy visszaköltözöma szülőfalumba. igenám,
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csakhogy az 1964-es eltávozásom és időleges otthonléteim, valamint a visszatérés
közötteltelt35év,ésezalattafalu ismegváltozott,ésazott lakók iskicserélődtek.
persze,ottvoltakavalamikoriiskolatársaimésazegygenerációvalidősebbemberek,
deafiatalabbakbeazonosításamárgondotokozott.pedigafalunélésazt is jelenti,
hogyismerünkmindenkit,ésőkviszontismernekbennünket.

a„helyszelleme”?nos,ezérdekeskérdés.amígéltazegyikmásod-unokatestvérem
anyaiágról,aHoronysanyi,könnyűvoltadolog,mertőmindenkireésmindenreemléke-
zettagyerekkorunkból.Velefelszoktukidézniazokatahelyszíneket,embereket,ezeknek
az embereknek a szokásait és azokat az eseményeket, amelyeket kissémitologizálva
Bélvatasajátosságánakneveztünkel.pedighátafalunaknincssemminevezetessége,
ésakülsőszemlélőunalmasnaktalálhatja.Decsakazért,mertazadottpillanatbanlátja
aközséget.amitológiáknakazegyikjellemzője,hogyösszevonjaazidősíkokat,ésrelatív
időtlenségetvetítelénk.énmagamafalumategyilyen„örökkévalópillanatban”látom,és
ezértittvagyokitthon.ehhez,persze,hozzájárulazis,hogynagyobbazintimitásaasaját
házbanvalólakásnak,éshogynyáronesténkéntkilehetfeküdniazudvarinyugszékbe,
éslehetbámulniacsillagokat.igaz,hogynincsenekolyanközel,mintamagas-Tátrában,
ahová évente többször is elutazom, de jobban láthatók, mint a városban. és főként,
nagyobbcsendvan.Lassanmegértemmilankunderamélymegvetésétagyorsasággal,
azállandóhangzavarralésamúltelvesztésévelszemben.

Cs.G.: De azért beépültél a bélvatai közösségbe? Ismernek az ott lakók, megszólítanak,
s magad is részt veszel helyi rendezvényeken?

eleinteelőfordult,hogyösszefutottamegy-egybélvataivalmáshelyszínen,ésnem
tudtam,kivelbeszélek,pedigőkanevemen–Bandi–szólítottak.ezekkínoshelyzetek
voltak.ehheztudnikell,hogygyatraanévmemóriám,éshabárafizimiskaalapjánmeg-
állapítommagamban,hogyismeremazilletőt,anevenemjutazeszembe.Vegyükmég
hozzáaztis,hogyvisszahúzódóanéltemmegavisszatéréselsőéveit.eztfeloldottaaz,
hogyamédiákbanvalómegnyilvánulásaimnyománazokisbeazonosítottákatársadal-
mistátuszomat,akikmástnemnagyontudtakrólam.ittcsakazfeszélyezettengem,
hogyaprofesszortláttákmegbennem,nempedigaBandit,akiéveketfocizottahelyi
csapatban, és fiatalkorában egyik-másik fiatal lány derekát is átölelte. az „áttörés”
akkorjött,amikorafaluírottdokumentumokbanrögzített775.évfordulójánakmegün-
neplésérekerültsor.Felkéréstkaptam,hogyénmondjamelazünnepibeszédet.eza
felkérésegyrésztmeglepett,másrészjólesett.abeszédbenmegemlítettemafalutör-
téneténekjellemzőeseményeit,ésbelevittemazta„mitológiát”is,amelyikahhozkötő-
dik,hogyBélvatanemesközségvolt.ezekanemesekperszehétszilvafásmegbocsko-
rosnemesekvoltak,demegrögzültbennükésalighanemgenetikailagtovábbadódott
valamifajtabüszkeség,rátartiság,nyakasság,csakazértiségésdzsentrinagyotmondás
is.Hiszenaszéleskörnyékenmindenkiismeriaztaszólást,hogyamitabélvataikocs-
mábanhallottál,annakcsakafeleazigaz.aminemaztjelenti,hogyazitteniektalán
szeretnénekhazudni,hanemazt,hogy túltengbennünka fabulációskészség.Deez
megkülönböztetbennünketaszomszédillésháziaktól,akikeredetilegazillésházygró-
fokzselléreivoltak,ésmégahitükbeniskövetniükkellettazurukat.Hátperszehogy
eztetszettahallgatóknak,akikközöttvoltakanegyvenesévekvégénkitelepítettekis,
akikévtizedekótanemvoltakitthon,ésakikbenmegerősödöttazidetartozásérzése.
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De sokan mások is gratuláltak utána, hogy „de jól mëgmondtad”. itthon éreztem
magam, mert a tudományos diskurzusban nem szokás ilyen kijelentéseket tenni.
Hazaértem.ésezcsakéskizárólagaztjelenti,hogybeszélemmégafalunyelvét.sőt,
mitöbb.azünneputánmegnyíltpizzériacégéréna„Wotha”névszerepel,mertatulaj-
donosnaknagyonmegtetszettafalulegrégibb,írottformábanfennmaradtneve.

Cs.G.: Tudtommal házad és udvara gyakorta színhelye értelmiségi-baráti találkozóknak.
Társasági embernek tartod magad?

amikoramagyartanszékrekerülteméskésőbbtanszékvezetőlettem,bevezettemazt
aszokást,hogya tanévvégénkötetlen találkozót tartunknálam,akertben.évközben
nincsidőarra,hogymegálljunk,ésolyan„istennektetsző”dolgokról isbeszélgessünk,
amelyeknélkülnemalakulkivalódiközösség.Délutánösszejöttünk,ésamélysötétség
vittecsakhazaakollégákat,kolleginákat.eredetilegazasztalokazakkormégmeglevő
diófáimalattálltak,éssötétedésseltüzetisgyújtottunk.Voltolyanalkalom,amikorfüles-
bagoly-fiókákültekfelettünkazágakon,ésonnanszemléltékazeseményt.Tőzsérárpád
elhoztaafurulyáját,ésgömöridalokattilinkózott,grendelLajosmegelmélázvaiszogatta
aborát.árpádvoltaz,akiegy írásábanezekneka találkozóknaka tőzsérimitológiáját
kialakította.ezterjedtelaztánazolvasókközött.kiderültszámomra,hogyazárpádmég
jobbantudfabulálni,mintgyerekkoromLajosbácsija,akiadisznóölésekfőszereplőjevolt,
nemcsakmintböllér,hanemmintavacsoramellettimesélőis.őtegyetemistakoromban,
amikornyelvjárástanbólmagnófelvételtkellettkészítenünk,leisültettemamikrofonelé,
ésakkorsemfogtavisszamagát.amikorkertrendezéstkellettvégrehajtanom,adiófák
áldozatulestekennekabeavatkozásnak,ésazárpádeztmáignemtudjamegbocsátani,
mertszerinteakertmisztikusvoltatűntel.

amásik ilyen„rendezvénysorozat”akalligramkiadóval függössze.mindannyian
tudjuk,akikakezdeteknélisottvoltakéshetirendszerességgeljártakbeakiadóba,
hogyazelsőévekbenazegyrendkívülinspirálóközegvolt,aholmagyar,cseh,szlovák,
lengyel értelmiségiekkel, írókkal lehetett találkozni. ahogyanakiadókezdett terjesz-
kedni, ez az intimitás ésabeszélgetések lehetősége gyérült. akkor szólítottammeg
szigeti Laciékat, hogymentsünkát valamitazokbólabeszélgetésekből, és legalább
éventeegyszerüljünk lekötetlenbeszélgetésre.ehhezajánlottamfelakertemet.ez
meg is valósult néhány alkalommal, és mindenki nosztalgiával emlegeti azokat az
„együttüléseket”.Valaholvanotthonegy fotóm,amelyikenazegészszerkesztőséga
diófánaktámasztottlétránfoglalhelyet.ahogyanemlékezemerreafotóra,tökéletesen
visszaadjaazt,hogyalétránelfoglalthelyadtahierarchiaegyáltalánnemfediaszer-
kesztőséghivatalosrangsorát.Demokráciavizuálisan.

későbbezekatalálkozókáttevődtekabonyba.azokatmárneménszerveztem.
éshogytársaságiembernektartom-emagam?nos,ittmegmutatkozikaz,hogya

sajátmagunkrólkialakítottképritkánazonosazzal,amelyiketatársaságképezrólunk.
éncsaknemhúszéveskoromig–amikorelkezdtemtáncolniazifjúszivekben–rend-
kívülszégyenlősésvisszahúzódófiúvoltam.Vagyisnemtársaságiember.későbbez
megváltozott.De„társaságiember”csakabbanatársaságbantudoklenni,amelyiknek
atagjaivalegyhúronpendülünk.Valójábanatanszékitalálkozókatésakalligram-talál-
kozókatisazértkezdeményeztem,mertazokbanatársaságokbanjóléreztemmagam.
Hűha!ennyireegoistalennék?
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Cs.G.: Szeretsz kertészkedni is, vagy ráhagysz mindent a természetre és az időjárásra?
Van-e erre gyakorlati és filozófiai válaszod?

Hofigézánakvoltegybeszólásaarról,amikorvalakifelszólítottaőt,hogymondjon
már valami viccet. mire ő úgy reagált, hogy ő a színpadon „viccel”, amúgy meg
„magányember”.nos,éniskettétudomválasztaniazt,amikorfilozófiával(pontosab-
ban: filozófiatörténettel, esetleg kultúrtörténettel) foglalkozom, és azt, amikor
„magányember”vagyok.akerthez„magányemberként”viszonyulok,ésnemfilozofálok
róla.Fiatalkorombanrühelltemakertbendolgozni.mertkötelességvolt.máraezmeg-
változott.nemmondom,hogyhedonistagyönyöröketélekmegakertimunkákalatt,de
mára már „felismert szükségszerűségnek” (a fene egye meg: mégis csak filozófia)
fogomfel.Tehát,haigazavanHegelnek,akkorezaszabadságbeteljesülése.ésmivel
megátalkodottprotestánsislennék,vagyisazidőtazegyiklegfontosabbemberiegzisz-
tenciálénaktartom,igyekszematermészetmegkövetelteidőpontbanelvégezniakerti
munkákat.Dehaeznemsikerül,nemmeaculpázommiatta.ugyanisDiderotfatalista
Jakabjánakmintájárafatalistaoptimistaisvagyok,ésúgyvélem,hogyadolgokígyis
megvalósulnak.éstalánnemisellenemre.

Cs.G.: Otthon, szüleid révén és mellettük váltál olvasóvá, vagy ez később jött? Honnan
ered az irodalom iránti érdeklődésed? És a filozófia iránti?

ZalabaiZsigávalbeszélgettünknéhaarról,hogymilyendologelsőgenerációsértel-
miségeineklenni.amikorazembernem„vonHausaus”viszimagávalaműveltséget,
hanemfokozatosankellfelszippantania,különbözőforrásokból.azigaz,hogyazanyai
nagyapám szeretett olvasni, sőt, fiatalkorában szerelmes verseket is írt. ami egy
parasztemberrenemjellemző.mondjuk,aszerelmesalkatamegmaradtöregkoráig,de
azmárakkornemversekformájábantestesültmeg.aszüleimelemiiskolátvégeztek.
azédesapám,felekezetimegfontolásból–mivelhogyhelybencsakkatolikusnépiskola
volt,aszüleipedigmegrögzöttreformátusokvoltak–szlovákiskolábajárt.aminéhány
évvelkésőbbazéletétmentettemeg.Leventekéntkivittéknémetországba,aholát-és
túlélte Drezda bombázását, majd pedig megszökött, és gyalog indult haza.
Többedmagávalmárcsaknemhazaért,amikorazoroszokelfogták,és lágerbevitték
volna,haavolttanítója–akiakkoréppenottvolt,partizánkéntazoroszokbizalmasa-
ként–kinemmentettevolna.elnézést,kicsiteltértemakérdéstől.Deazelmondottak
isarrautalnak,hogyotthonnemvoltmegazazállandókésztetés,hogyolvasni,műve-
lődnikell.anagyszülőkföldművelőkvoltak,azédesapámépítőiparimunkás,azédes-
anyámháztartásbeli,majdpedigfejőnőaszövetkezetben.Viszontővoltaz,akisoha
nemgátoltabban,hogyolvassak.énpedig–miért?nemtudom.–faltamakönyveket.
Hakarácsonyesteakezembevehettemazt,amelyiketkaptam,addignemtettem le,
amígvégignemolvastam.Verne,J.F.Cooper indiánregényei,amagyarklasszikusok
(mertazokvoltakanagyapámnális)ésminden,amijött,áldozatulesettamohóságom-
nak.kicsitelütöttemafalubeliosztálytársaimtól,mertengemnemérdekeltatechnika.
imádtamaz irodalom fiktív világaiban kalandozni. Valószínűleg innen eredeztethető,
hogyazún. köznapi világot unalmasnak tartottam, ésúgy gondoltam,hogy vanegy
másikuniverzum,amelyikbenmásnormákuralkodnak,ésamelyekneknemazazalap-
tulajdonságuk,hogyléteznek,hanemaz,hogyhaelfogadjukalétmódjukat,akkorérvé-
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nyesekkélesznek.akkormégcsaknemissejtettem,hogyezalátásmódfogjamegala-
pozniafilozófiafeléfordulásomat.

ebbőltalánkiderültazis,hogyacsaládikönyvtárnálunkúgyalakult,ahogyanénés
akétöcsémnövekedtünk,szükségvoltmesekönyvekre,ifjúságiirodalomra.noésaz
édesanyámbeiratkozottamkBk(magyarkönyvbarátokköre)ésaVBk(Versbarátok
köre)programba,ahonnanéventetucatnyikönyvkerültaházba.ezeketénbecsülettel
– de volt úgy is, hogy unatkozva – végigolvastam. most döbbentem rá, hogy talán
annakisvoltfunkciója,hogyaszüleimneknemvoltirodalmitájékozottsága,ezértnem
isirányítottakbennünketvalamilyenkonkrétszerzőkésművekfelé.azzal,hogyvégig-
olvastamazokatakönyveket is,amelyekmárakkor „gyanúsak”voltakaszámomra,
mertsemizgalmat,semújvilágotnemnyújtottak,talánkialakultbennemvalamilyen
kritikaiattitűdafelől,hogymiajó,ésmiarosszirodalom.ezaztánodafejlődött,hogy
aDunautcaiiskolábanaminapelhunytbarátommal,reichertgellérttelháromévigját-
szottukaztajátékot,hogy„kianagyobbköltő,petőfivagyady?”éskerestükazérveket
afelvállaltprókátoriszerephez,mivelhogyőpetőfit,énmegadytvédtem.persze,nem
voltunkannyirabuták,hogynetudtukvolnaennekavetélkedésnekazabszurdmivol-
tát.Deközbenmegtudtunkvalamitanépiesmegazurbánusirodalomról.Vagyisaztis
tudatosítottuk,hogyazirodalomnemcsakmagaamű,hanemazaszociálishálózat,
amikörülveszi,ésazaz irodalomtudományiértelmezésis,amelyikaztánkanonizálja
ezeketaműveket.

pozsonybanvoltakantikváriumok,aholahatvanasévekbenmégbagatelláronlehe-
tetthozzájutniértékeskiadványokhoz.ezekbenmindigszerettemturkálni,ésakönyv-
táramegynagyrészeazokbólapéldányokbóláll,amelyeketakkorvettem.ésvannak
köztük19.századikiadványok is.akönyvtáramtehátúgynövekedett,akára termé-
szet:organikusan.Bennecsakutólag,ahasználatgazdaságosságamiattraktamkis
rendet,hogyelválasszamegymástólaszépirodalmat,azirodalomtörténetetésiroda-
lomtudománytmegafilozófiát.

Cs.G.: Egy korábbi beszélgetésben említed, hogy édesanyád szorgalmazta, hogy a
pozsonyi gimnáziumba járj. Mit adott a híres Duna utcai iskola? Voltak-e emlékezete-
sen jó tanáraid, akik befolyásoltak, vagy akik miatt kis híján más pályát választottál?

az édesapám mindenáron valamilyen „szakmát” akart volna a kezembe adni.
számára–habárutólagnemellenezteaválasztásomat–a„szakma”valamilyenszak-
képzettkétkezimunkátjelentett.azédesanyám–nemhiábaazoroszlánjegyébenszü-
letett – csökönyösen és keményen kitartott amellett, hogy tovább kell tanulni.
(mellékesenjegyzemmeg,hogyeztakétöcsémnéliselérte.igaz,hogyaDunautcára
csakafiatalabböcsém,Tiborjárt,mertazidősebböcsém,árpádelköteleztemagáta
vegyészetmellett,ésilyeniránybanfolytattaatanulmányait.aztánőistettegyvarga-
betűt,ésaközgazdaságtannalfejeztebe).ezazelsőlépcsőbenaközépiskolátjelen-
tette. óriási váltás volt ez számomra. egyrészt felkerültem a kis faluból pozsonyba,
másrésztintegrálódnikellettegyolyanintézménybe,amelynekmáshagyományaivol-
tak,ésbekellettilleszkedniegyolyandiákcsoportbais,amelyikmárkilencéveegyütt
voltaDunautcán.ebbennagyszerencsémvolt,mertvelemjöttekmásokisazelemei
iskolából(pl.Holocsyistván,akésőbbsikereskarriertbefutószínész,akiéppenaDuna
utcaiForrásirodalmiszínpadonmutatkozottbeelőször),ésahazaiakisrendkívülbefo-
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gadókvoltakvelünk,„vidékiekkel”szemben.nagyonjókollektívavoltunk,akikugyan
megtudtukríkatniosztályfőnöknőnket,kovalrózsát,deakikmelletteálltunkcsaládi
tragédiájakor, és akikmáig tudunk egymásról, figyelünk egymásra. sajnos, gyorsan
fogyunk.

ekkorkezdtemkicsitkomolyabbanfoglalkozniaképzőművészettel.Bejelentkeztem
kosíktanárúrkülönórájára,ésazőhatásáramegbelsőkésztetésbőlisebbeazirány-
bafordultam.Deazértatanításésakésődélutániképzőművészetióraközöttmindig
kimentemavárosba.ÚtbaejtettemaLőrinc-kapuutcábanazorbist(ahatvanasévek-
bencsakottlehetettkülföldisajtóhozjutni),vettemegyés-t,elmentemamayercuk-
rászdába,éselolvastamalapot.Úgylátszik,hogymégsemvoltannyiraegyértelműa
frissen választott irány. mindenesetre kétszer felvételiztem a képzőművészeti
Főiskolára. Hadd ne mondjam, hogy sikertelenül. De legalább felismertem valamit.
Látvamagammellettsokkaltehetségesebbadeptusokat,rájöttem,hogynincsmegaz
azimaginációsképességem,amirévénművésszéválikazemberfia.nemvoltalegkel-
lemesebbérzés,dehátönmagunk ismeretenemmindigdob felbennünket.Viszont
kijelöliazokatahatárokat,amelyekenbelüllehettovábbkereskedni.

maradtazonbannyomaasikertelenségnek.azóta,haműterembetévedek,afesté-
kek szaga, a légkör nosztalgiát ébreszt bennem. a nosztalgia pedig ugyan felemelő
érzéslehet,demegvanazanegatívhatásais,hogyvisszahúzamúltba.ezértmanap-
ság inkábbcsakkiállításokra járok.Deelárulom,hogyvanotthon festőállványomés
néhányeszköz,amiknekasegítségévelvisszatérhetnékarégiálomhoz.alányaimsok-
szorcukkolnakezzel.ésanyugdíjaskoromathozzákfel,mintalehetőlegjobbalkalmat
arra,hogybemutassamazunokáknak,mirevagyokképes.nemvagyokteljesenbiztos
abban,hogyezőketérdekelnifogja,de…majdkiderül.

DevisszatérekmégegypillanatraaDunautcára.koragyerekkoromótafociztam,
ésaDunautcánösszejött egy jó csapat. akkormég volt az iskolamellett egy saját
pályánk is. olyan foci-géniusszal játszhattam egy csapatban, mint szikora gyuri, a
„fehérpelé”, akivel aztán, sokkal későbbazújságírócsapatban isösszejöttem.azok
voltaka„nagyidők”.afocitegyébkéntfolytattamazegyetemenis.azévfolyamunkból
összeálltcsapatképviselteakartötévenkeresztül.ittis,mintaDunautcán,kapusvol-
tam,ésateljesítményemalapjánvittvolnaazakkorneves,elsőligásinter,deközbejött
azifjúszivek,ésénatáncotválasztottam.ottmégiscsakvoltaklányokis.ésmilyenek!

Cs.G.: Végül mi volt a döntő oka, hogy a Comenius Egyetem bölcsészkarára jelentkezz,
filozófia–magyar szakra? (Amely párosítás akkor s utoljára nyílt az egyetemen, s egye-
dül végezted el az évfolyamból.)

előszörispontosítaniszeretnék:azótamárnyíltazaszak,éspéldáulazegyikottvég-
zetthallgatónk,Czuczenikőjelenlegamagyartanszékdoktorandusza.Deazigaz,hogy
hetenkezdtükaszakot1968-ban(többekközöttkulcsárFeriésVargaimreköltők,petro
sanyilegjobbbarátom,akiaztánrádiósszerkesztőlett,poznanedit,akiavédésenesett
ki a tanszékvezető korlátolt rosszindulatamiatt, de később kitűnő prédikátor lett), és
egyedülfejeztembe.Deebbőlnemkellmélyremenőkövetkeztetéseketlevonni.

miértjelentkeztemfilozófia–magyarszakra?kétszerfelvételiztemképzőművészet-
re,ésazátmenetiidőszakban,mintmáremlítettem,raktárosvoltam.ebbemegintcsak
azédesanyámnemnyugodottbele,ésaztmondta,hogymesenélkül folytatnikella
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tanulmányokat.megnéztemakínálatot,ésmivelakkorvalóbankiírtákeztaszakpáro-
sítást,úgyvéltem,hogyezjólehet.azirodalomérdekelt,afilozófiárólugyanaztsem
tudtam,eszik-evagyisszák,decsábosnaktűntazegész.Hogyhogynem,bekerültem
az egyetemre. De az elején borzasztó lusta diák voltam, no meg ott volt a szivek.
Zemantanárúr,akimégemlékezettrámaDunautcáról,beishívatottmagához,ésazt
ajánlotta,hogy ilyenhozzáállással inkább lépjekki.mondtamneki,dobjonki,deén
magamtólnemtávozom.aztán,mitadisten,aharmadikévfolyamtólmégisfelfedezett
bennemvalami tudástmeg gondolkodást, és közel kerültünkegymáshoz. Végezetül
oda „fajult” a dolog, hogy amikor filozófiából szakdolgozattémát kellett választani
(ugyanisafilozófiavoltafőszakom),őajánlottanekemazeperjesievangélikuskollé-
giumfilozófiatanárainakműveitfeldolgozásra.avégeazlett,hogyaszakdolgozatmeg-
védése után állásajánlatot kaptam a szlovák Tudományos akadémia Filozófiai
intézetétől.énezt–hogymiért,amainapignemtudom–visszautasítottam,ésinkább
tanítottamtízévigazegyetemen.azarravolt jó,hogynezárkózzambeegytémába,
hanemszélesebbösszefüggésekbennézzemafilozófiaiproblémákat.Demivelrebellis
alkatvoltammindig,összeütközésbekerültemahivatalosoktatásikövetelményekkel,
ésazemlítetttízévutánáteveztemaFilozófiaiintézetbe.ottugyancsaktízévethúztam
le,majdpedigátléptemamagyartanszékre.ittvagyok26éve.Deezmárcsakaugusz-
tusigérvényes,mertelértemavégsőnyugdíjkorhatárt.aFilozófiaiintézetbenmégvan
két évre érvényes szerződésem egy kutatás befejezésére, vagyis a munkát nem
hagyomabba,csakazoktatásbóllépekki.

Cs.G.: A Tátra-szeretetedre térjünk még vissza. Egyik éven összefutottunk Poprádon, s
akkor mesélted, hogy a Tátra a második otthonod, mert az asztmád miatt minden
évben ide kapsz beutalót. Gondolom, túrabakancs mindig van veled, és mélyeket léleg-
zel a hegyekben, de nyilván a Tátra és a Szepesség is szívügyed.

Hál’istenneknemasztmám,hanemtüdőszarkoidózisomvan.Lehet,hogyezironi-
kusanhangzik,deaszarkoidózisnaktöbb„előnye”isvanazasztmávalszemben.alai-
kusoknemtudják,miezabetegség,ezértegyüttérzőborzadállyalszoktakreagálnia
hallatán.másodsorban a szakemberek sem ismerikmindmáig az etiológiáját, ezért
tünetikezeléstalkalmaznak,ésrábízzákmagáraapáciensre,hogyanélimegakórt.
énpedigmindigszerettemaszabadságot,mégazilyenesetekbenis.mondhatnám,úri
betegségemvan.Hiszenakezdetekbenezmégazzal is járt,hogy ingyen tölthettem
éventelegalábböthetetamagas-Tátrában.miótaazonbanabiztosítóinkábbapácien-
senspórol,minthogyamegelőzésbefektetnebe,aszanatóriumotsajátzsebbőlállom.
Denézzükennekisazelőnyösoldalát:mivelénfinanszírozomazottlétemet,éndöntök
aprogramomról is. persze, aprocedúrákat leszámítva. Vagyis a túrafelszerelésema
legfontosabb,amireodafigyelek.kezdetektőlfogvaazegészottlétetannakalehetősé-
gekéntfogtamfel,hogyjárhatomahegyeket,völgyeket.nemismeremennéljobbmód-
játannak,hogyegyszerrerelaxálódjunk,gyógyuljunk,kondíciótszerezzünkésmegis-
merjükazt,amirőlaköznapokbanmegfeledkezünk:atermészetet.Húszévvelezelőtt
voltkétolyanévem,amikorkerékpártisbecsempésztemaszanatóriumba(amierősen
tiltvavolt),ésegyrésztbekerekeztemveleazegészszepességet,másrésztolyanvöl-
gyekbe is felmerészkedtem, ahol korábbanmár gyalog voltam, de így teljesenmás
élménytkaptam.eleintegyakrantúráztamegyedül,mertígynemkellettmásoktempó-
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jáhozigazodni,ésközvetlenülviszonyulhattamakörnyezethez.eközbenvoltakmiszti-
kusélményeimis,amelyeketmáigféltveőrzökmagamban.Vanerreegycsallóközikife-
jezés: „gyöngyörgetem magamban” őket. Valóban, gyöngyszemek azok. mostanára
ezekamagányoskóborlásokmegszűntek,illetverövidutakraszűkültekle.akilenc-tíz
órástúrákramárazunokaöcséimmelésalányaimmalmegazélettársammalindulok
el.őketissikerültrászoktatnomahosszúbarangolásokra.megjegyzem,hogyakiseb-
biklányommárnyolcéveskorábanmegmásztavelemamagas-Tátraegyiklegmerede-
kebbhágóját.ésnagypedagógiaisikerkéntkönyvelhetemel,hogyatanszékenissike-
rülttöbbdiákot„elbolondítanom”,akikkelitthonakis-kárpátokbancsinálunkkisebb-
nagyobbsétákat,ésakikkelamagas-Tátranéhányszéprészétismegismertethettem.

Cs.G.: Ritkán, de mindig nagy súllyal mondasz véleményt aktuális kulturális-közéleti
vagy társadalmi-politikai kérdésekben, és szavaidból az európaiság, a szabadelvűség
és a nyitottság iránti elkötelezettséged cseng vissza. Ezek pedig mostanság, hogy fino-
man fogalmazzak, eléggé nem népszerű fogalmak. Látsz lehetőséget a változásra,
vagy egy ideig még együtt kell élnünk a gátlástalan, kirekesztő, konzervatív és szemel-
lenzős politikával?

nos,abbannemvagyokbiztos,hogyolyannagysúlyalenneannak,amitmondok,
leírok.azigaz,hogynéhameglepőszituációkban,általamnemismertemberekemlítik
megezeketamegnyilatkozásokat,deezcsakazemberhiúságátcsiklandozza.node
reagáljakarra,amiakérdésbenvan.„európaiság”:abbanaszerencséshelyzetbenvol-
tamazegyetemitanulmányaimóta,hogyfilozófiávalésirodalommalfoglalkozhattam.
afilozófia–ahogyanaztdefiniálnilehet–tisztáneurópaitalálmány.igazugyan,hogy
mindigvoltegymisztikusvonalaisaracionálismellett,deazinkábbazirodalmiságra
építkezett,ésameghatározóa logikaikoherenciáraépítkező racionálisgondolkodás
volt. amiben, ugye, van rendszerszerűség is. ilyen szempontból például a buddhista
eszmevilágteljesenmás.nagyonjelentősésfontos,denemagörögfilozófiaihagyo-
mánybatartozik.azeurópai,ésazabbólkinövőmásirodalmakegyikközpontitémája
pedigatragédia,amelycsakisazidőbezárt(ésareinkarnációlehetőségétkizáró)indi-
viduumalapdilemmájátfejeziki:ittésmostkellválasztanomalehetőségeimközött,és
nincsgaranciaajóválasztásra.nagyonrövidrezárvatehátnálamazeurópaiságelső-
sorbanaracionalitást(annakmindenhátulütőjévelegyetemben)ésazindividuumki-
emeltszerepétjelenti.„szabadelvűség”:amitmanapságalegprimitívebbpolitikaiszó-
használatbana„ballibsi”kifejezésselilletnek.pedighát,haezekakreatúrák,akikilyen
szavakathasználnak,utánanéznénekaszabadelvűségszóeredeténekéseszmetörté-
neti,politikatörténetiváltozásainak,akkor rájönnének,hogy– finomanszólva–sza-
márságokatbeszélnek.aszabadelvűség(politikaifilozófiaielvként),amelynekaziker-
testvéreatolerancia,azújkorifilozófiatalálmánya.elégcsakbeleolvasniLockeműve-
ibe.eztaztána francia felvilágosodásgondoltavégig–néhaadabsurdum.Deszá-
momraezafelvilágosodás(„azészszázada”)hordozzamindazt,amiamodernember
mikéntje.ésafentebbemlítettkreatúráknakcsakjelzem,hogyvoltamagyartörténe-
lemnekisegykorszaka,amikorameghatározógondolkodókéspolitikusokanemzeti
liberalizmusra esküdtek. számomra pedig a szabadelvűséget olyan alkotók jelentik,
mintDiderot,a.France,vagyajelenkorbólm.kundera.ezekután,azthiszem,a„nyi-
tottságot”márnemkelljellemeznem.nagyonröviden,ésperszekisséleegyszerűsítő-
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enezamásságelismerését,elfogadásátés tiszteletét jelenti.mégrövidebben:eza
tolerancialényege.

Vagyis,hamegszoktamszólalniközügyekben,eztakkorteszem,amikorúgyvélem
ésgondolom,hogyezeketazértékeketvalakiksemmibeveszik,megalázzák,ésezek-
nekazértékeknekahordozóitpedigmegakarjáksemmisíteni.sajnos,azeluralkodó
általánosinfantilizmus,butaságéscsordaszellemezeketazértékeketnemismeri,sőt,
nemismertkéntgyűlöli.nemtudjamiért,deteszi.gondolom,mindenkielőttismertaz
azújszövetségipasszus,amikorJézusakeresztfán–amikorgúnyoljákésbántják–fel-
sóhajt:Bocsásdmegnekik,atyám!nemtudják,mitcselekszenek.énJézuspéldáját–
mostbocsánatotkérekmindenhívőtől–nemazérttiszteleméstartomnagynak,mert
megalapoztaakereszténységet/keresztyénséget,hanemazért,mertismerveéstudva
azemberinemesendőségétésköznapikicsinységbezártságát,megpróbáltafelemelni
azembertmagához.azokhozazértékekhez,amelyekneksokgyakorlatihasznanincs,
denélkülükmegszűnünkembereklenni.

Cs.G.: A Biblia azt mondja, gyümölcseiről ismerszik fel a jó meg a rossz. Zeman tanár
úr temetésén a szertartás kezdete előtt az aktuális politikai mizériát illetően azt mond-
tad, a szándék a fontos, a szándék szabja meg az erkölcsi minőséget. Van ellentmon-
dás e két felfogás között?

perszehogyvan.ésezazellentmondásfeloldhatatlan.ugyanismás-másszempont-
ból közelít ugyanahhoz a kérdéshez. és ugyanakkor mindkettőnekmegvan amaga
jelentéseésjelentősége.aBibliaakonzekvenciákathelyezielőtérbe.nemvéletlenül.
Hiszenazokatatanítványokatkellettmeggyőznivalamiről,akikkorábbancsakaköz-
vetlen, köznapi életbe voltak bezárva, és a hasznosságot tartották szemelőtt. ilyen
esetbenfontosakazokazelőírások,amelyekmegszabják,hogymitkellcsinálni,illetve
mitől kell tartózkodni a cselekvésben. amit én akkor állítottam, abból indul ki, hogy
értékesebb az a cselekvés, amelyik nem megszabott parancsolatokra épít, mert a
parancsolatokbanbenne van amegszegésük esetére beígért büntetés is. Tehát, ha
csakazértcselekszemajót,mertakkormegjutalmaznak,akkorcsakazeredményt,a
hasznosságot tartom szememelőtt. Ha viszont a szándékomat a hasznosságon túli
értékhezszabom,akkorazindividualitásomatemelemmagasabbpolcra:személyiség-
géválok.persze,azilyendeontológiáknakismegvanamagukhátulütője.mertazesz-
ményekfelmagasztalásaazegyéniélettelszembenkönnyenembertelenséghezvezet-
het. a német romantika egyik ritkábban emlegetett alakja, Hans Christian grabbe
szembesítetteegymássalművébenamodernitáskétirodalmiarchetípusát,DonJuant
ésFaustot.FaustfelrójaDonJuannak,hogymilyenemberaz,akinemtörazemberfe-
lettire,DonJuanpedigválaszol,hogyminekazemberfeletti,haközbenembermarad.
ez az alapdilemma:Ha nem törekszünk az emberfelettire – értsd: a transzcendens
értékekre –, akkor elveszítjük ember mivoltunkat. Ha csak az emberfelettit tartjuk
szemelőtt,elvészazember.

énott,abbanabeszélgetésbenalighanemarrautaltam,hogyamikorelveszünka
kiszámíthatatlan és néha antihumánus manipulációk sűrűjében, akkor kell a tiszta
szándékhoznyúlnunk.Diderot-nakéskantnakvanegyközösgondolata:azerkölcsös
cselekvésalapfeltétele,hogyamásikatnemtekintjükcselekvésünktárgyának.
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Cs.G.: Szerencsére több könyved is megvan nekünk, most egy ideig hiába kerestem
őket, mire rájöttem, hogy nem a szlovákiai magyar irodalom polcain sorakoznak,
hanem az irodalomtudományén. És most látom, az Arisztotelész esete Phyllisszel hátsó
borítóján győzelemre emelt kézzel állsz egy sziklacsúcson. Ugyanolyan része az érdek-
lődésednek a tánc és a túra, mint a filozófia és az irodalom? Vagy mint a szerelem és
a szerelemfilozófia? Tehát elválaszthatatlanok a sejtjeid szintjén?

nézd!mindig tartózkodtamazoktól az emberektől, akik sajátmagukat komolyan
veszik.mertnincshumorérzékük.mertazthiszik,hogyamitcsinálnak,annaknincs
párja.abbanapillanatban,amikorvalamibenelértemvalamit,mindigrelativizáltamis
azt.ennekalegkönnyebbenjárhatóútjaaz,hogynemcsakegydolgotcsinálsz.nem
vagyegyügyű,mert akkor könnyenegyügyűvé válhatsz. amitmárHofirólmondtam:
most filozófus vagyok, most irodalmár, most turista, most táncos, most szerelmes,
mostpedigaz,akia szerelemrőlelmélkedik.Hogyegyikkedvesegyetemistakoromi
olvasmányomcímétparafrazeáljam:ezmindénvagyok.azmagaacsodaésegykoz-
mikusvéletlen,hogymindennekellenére,teháthogysohanemjátszottammegafilo-
zófusszerepét,magyarfilozófiatörténészkéntmegkaptamalegnagyobbelérhetőelis-
merést.azt,hogyazmTaatagjaiközéemelt.

Cs.G.: Bevallom, legkedvesebb könyved a Kételkedők breviáriuma, ezt kétévente újra-
olvasom, mert érdekelnek a világirodalommal kapcsolatos meglátásaid, élvezem a
humorodat, és szeretek ilyen (jó értelemben vett) füveskönyveket olvasni. Elképzelhető,
hogy lesz folytatása ennek a könyvednek – akár olvasói, akár kiadói noszogatásra?

ritkánvagyegyáltalánnemszoktamnoszogatásraírni.a„Breviárium”teljesenösz-
tönösenésszabadonszületett,ésugyanígyíródikafolytatásais.ezazaszövegtípus,
amely végig fog kísérni addig, amíg lesznek gondolataim, amelyek talán túllépik az
egyéni fantáziálás határait, és meg tudnak szólítani másokat is. nem mellékesen,
ebbenakönyvbenkapcsolódikegymáshozafilozófiaésazirodalomabbanaformájá-
ban, ahogyan azt az utolsó egyetemi oktatói éveimben próbáltam alkalmazni. nem
vagyokbiztosabban,hogyaformalizmusnakésastrukturalizmusnakigazavanabban,
hogyaszövegspecifikumaihordozzákazirodalmiságot.Hahiányzikaszövegbőlafilo-
zofikum–amelyeténazemlítettkönyvembenpróbálokkibogozniazirodalmiművekből
–,akkorelvészaműnekazafunkciója,amelyrőlkunderaisbeszélaregényrőlírtköny-
vében,mégpedigaz,hogyaregényamodernitásemberénekametafizikája.ametafi-
zikátabbanajelentésébenértve,ahogyanaztHeideggerispróbáltaértelmezni.

Cs.G.: Az általad is kedvelt és gyakran idézett Borges mondja (mondatja Pierre Ménard-
ral): „Egy bölcseleti tan kezdetben a világmindenség valószínű leírása; múlnak az évek,
s már csak egy fejezet – ha ugyan nem csak egy bekezdés vagy egy név – a filozófia
történetében.” Egyetértesz ezzel a kitétellel, vagy vannak kivételes tanok is? (És akkor
ezek után átadom a szót és a kérdezés lehetőségét Mester Bélának.)

Hapontosíthatok:Borgesmondjaeztpierreménardkapcsán.ésezazállítástelje-
senpontosanbeleillikazokközéazesszékközé,amelyeketBorgesazidőrőlírt.aszö-
vegösszefüggéspedig,ahováezbeékelődik,azttárgyazza,hogyvégeredménybenmin-
denszellemierőfeszítésésgyakorlatfelesleges.azértfelesleges,mertazadottidőben,
amikoratankeletkezik,valamilyenaktuálisállapothozkötődik,ésezazaktualitástart-
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jafennazérthetőségétésfunkcióját.Csakhogyazaktualitásváltozik,előrehaladaz
időben,atanegyestételeipedigidőnkívülivéválnak.aztmegBorges,mintfilozófiailag
művelt főtudta,hogyaz időben levőésaz időnkívüliösszekapcsolásamagaatiszta
abszurditás.ismeretesTertullianusmondása:Credoquiaabsurdum.mindenhitbele-
ütközikebbeadilemmába.Visszatérveaborgesiállításhoz:hogyegybekezdésvagy
egynévmarad-efennegytanból,azattólisfügg,hogyaváltozóaktualitásnakszüksé-
gevan-evalamelyiktételrevagynévre,vagyis,hogyidőbelivéteszi-eazt.Defüggattól
is–ésebbenvanennekagondolatnakarejtettbája–,hogyakad-eazilletőtannak
olyan tétele, amelyik része a „mozgó halhatatlanságnak”, amelyről anatole France
mondottmegfontolandóés–nemmellékes!–szépgondolatokat.

Mester Béla: Az interjú első felét azzal zártad, hogy Csanda Gábor kérdésére föleleve-
nítetted a „mozgó halhatatlanság” fogalmát általában a szellemi életben. Hogy látod,
hogyan valósul ez meg saját filozófiatörténeti témáidban?

a„mozgóhalhatatlanság”nemazénterminusom,csupánidéztemanatoleFrance-
tól.azértjutotteszembe,mertaszlovákTudományosakadémiaFilozófiaiintézetében
elsőkutatásitémám,amelyenhosszúidőnkeresztüldolgoztam,aszociálisidőszerke-
zeténekéstörténeténekafilozófiaiszempontúvizsgálatavolt.(errőlbővebbenváltot-
tunkszóttízévvelezelőttibeszélgetésünkben,lásd:mesterBéla:ahatárvidékmarkáns
bája. mészáros andrás hatvanéves. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 12. évf.
2009/1.127–138.p.).ezazindíttatássoktekintetbenmeghatároztakésőbbiszemlé-
letemetis,ahogyanakülönbözőtémákkapcsánpéldáulatranszcendenciavagyatár-
sadalmiidőiségkérdéseittárgyalom.aleginkábbkifejtettmódonaszerelem-könyvem-
benjelenikmegezaprobléma.(mészárosandrás:A transzcendencia lehelete. A sze-
relem időisége.pozsony,kalligram,2001).ittazemberilétezésháromidősíkjánvizs-
gálomaszerelemfenomenológiáját;ezekközülazelsőatapasztalatijelen,ahogyana
köznapitudatszintjén,amindennapokbanjelenikmegaszerelem,amásodikakultu-
rálishagyomány ideje, aharmadikpedigaza fogalmi váz,amelynek révénazelőző
kettőjelentéstkapatranszcendenciában.könyvemelsőrészébenelőszöráttekintet-
tem a szerelemre vonatkozó kultúrtörténeti, elsősorban filozófiai és szépirodalmi
hagyományt;amásodikrészbentértemráatapasztalati,amindennapokbanmegnyil-
vánulószerelemleírására,elsősorbanannakidőiségétszemelőtttartva–nemutolsó-
sorbanaztaszomorkástapasztalatot,hogyahogyankezdete,úgyszintemindigvégeis
van.aharmadikrészbentárgyalomaszerelemolyantranszcendált,archetipikusalak-
jait,mintpénelopévagyDonJuan.ezekatranszcendáltalakokazonbanmagukisvál-
toznaktörténetileg.DonJuanalakja,ahogyanelőszörmegjelenik, tipikusmacsó,aki
számáraanőkcsupántárgyakkéntléteznek,majdaromantikakorábanezaviszony
átalakulazabszolútnő,azörökasszonyiirántivágyakozássá,hogyazutáng.B.shaw-
nálszinteletargikusalakkáváljon,akitvalójábannemérdekelnekanők,pontosabban
mindenmásérdeklianőkönkívül.mindezperszeösszefüggaszubjektum történeti
hanyatlásávalazegyikoldalon,másfelőlazzalafolyamattal,hogyanőtárgybólfokoza-
tosancselekvővé,esetenkéntaszerelmikapcsolatdominánsszereplőjévéválik.

M.B.: Köszönöm szépen, hogy megvilágítottad, hogyan értetted Anatole France gondo-
latát a mozgó halhatatlanságról. No, de hogyan nyilvánulhat ez meg a regionális filozó-
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fiatörténetnek azokban a témáiban, amelyeket évtizedekig kutattál, és amelyek jelen-
tős részében éppen neked köszönhetjük az egyes témák föltárását?

ezenigazábólmégnemgondolkodtam,hiszenafogalmatelsősorbanazirodalom-
történetrealkalmaztam,legföljebbazegyesirodalmialkotásokkalközvetlendialógus-
ban lévőfilozófiaiművekrekiterjesztve.De,hamárezt így fölveted,gondoljukvégig:
lehet, hogy az említett három szint kimutatható amagyar filozófiatörténetben is. az
iskolafilozófiatörténeteleheterrejóvizsgálatiterep,aholaztfigyelhetjükmeg,hogya
nagyeurópaieszmeáramlatokhogyanmodifikálódnakhelyben,főkéntalokálisintéz-
ményrendszer hatására. a legjobbpélda, ahogyanamagyarkant-vita (1792–1822)
soránakantianizmusnálunkelsősorbanerkölcsfilozófiáváésértékfilozófiáváválik.De
említhetnémakétnagyevangélikuslíceum,azeperjesiésapozsonyikülönbözőtörté-
netét,jellegétugyanazonafelekezetihagyományonbelül.azeperjesiiskolánakmono-
póliumavoltavárosbanésakörnyéken–leszámítvaakassaijezsuitaegyetemfennál-
lásánakrövididőszakát–,apozsonyinakviszontakirályiakadémiajelentettkonkuren-
ciát,Bécsisközelesett,azerőspozsonyinémetpolgárságpedigelevemástársadalmi
közegetjelentett.emellettpozsonybanaziskolailatinmellettháromnyelvűmultikultu-
ráliskörnyezettelkellszámolnunkmindavárosban,mindalíceumban:példáulateo-
lógushallgatókazelméletitárgyakatlatinulhallgatták,deprédikációtírniéstartanimár
németül, szlovákul ésmagyarul tanultak,mint ahogyan párhuzamosanműködtek a
német,szlovákésmagyarnyelvűönképzőkörökis.eztakörnyezetetisfigyelembekell
vennieafilozófiatörténésznek,amikorleírja,hogyeperjesenlényegébenhosszú,töret-
lenkantianizmusvanjelen,mígpozsonybanjóvalnyitottabbakazéppenaktuálisújabb
irányzatokra.ajelentősebbszemélyekmozgásaisgyakorlatilagegyirányúakétváros
között:gregussésserédieperjesrőlköltöztek,szintemenekültekpozsonyba,kimond-
va-kimondatlanulatágabbnakérzettszellemilehetőségekkedvéért.

ahagyományszerepeésazeurópaiirányzatokhelyiadaptációjamásmódonjelent-
kezikakatolikusfilozófiában.eztaprotestánskulturáliskörnyezetbőlérkezőfilozófia-
történészekgyakrannehezentudjákértelmezni,demindjártfeltűniknekikamásféle
hagyományozódási ésadaptációs szerkezet. eznyilvánulmegazegyik koraimagyar
filozófiatörténet–hajólemlékszem,almásiBaloghpál1835-ösmunkája–terminus-
használatában, amikor némileg degradálómódonazeklektikus irányzatok címszava
alásoroljabealegtöbbmagyarországikatolikusteljesítményt.

nemcsupánlokálisan,iskolánkéntésvárosonként,hanema19.századfölemelke-
dőnemzetikultúráibaniseltérőenjelentkezikanagyfilozófiaitrendekhelyiadaptáció-
jánakafolyamata.alegjellemzőbbpélda,hogyamagyaresetbenahelyidiskurzushoz
aföntebbmáremlítettmódonadaptáltkantianizmusjelentiazalapot,bizonyosmódo-
sulásokkal szintemáig, az ugyanebben az időben kialakulni kezdő szlovák filozófiai
gondolkodásbanegészenmás,ahegelianizmusfelétartófolyamatindulel.

M.B.: Ezzel át is ugrottunk egy későbbre tervezett kérdésre. Többször kifejtetted már,
hogy a nemzeti és regionális iskolafilozófia-történet kutatásából kibontakozó trendek
máig meghatározó elemek régiónk működésének a megértésében. Egyszer még azzal
is eljátszottál, hogy pusztán az egyház- és iskolatörténeti adatok alapján megjósoltad
a szlovák választási eredményeket – és nem tévedtél többet, mint a közvélemény-kuta-
tók. Most hogyan látod, hol vannak ennek a módszertannak a határai, és vajon ezek
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az összefüggések mennyire tudatosak akár csak az értelmiségi közvéleményben.
Ugyanezt az összefüggést a közelmúltban úgy fogalmaztam meg provokatívan, hogy a
modern kelet-közép-európai nemzet filozófiai termék, legföljebb ez a történeti és teore-
tikus összefüggés nem tudatos a képviselőiben. (Szimbolikus véletlen, hogy tíz évvel
ezelőtti beszélgetésünket éppen Modorban, a Štúr-szobornál fejeztük be. Igaz, hogy
nem a szlovák gondolkodóról való megemlékezés szándéka, hanem a szobor mögötti
cukrászda vezetett bennünket oda. Egyébként többször emlegetted, hogy Heller Ágnest
is először ide kellett elkalauzolnod első szlovákiai látogatásai során. Ő azt a helyet
kívánta meglátogatni, ahol a nagyanyja tanított hosszú időn keresztül. Így érnek össze
véletlenszerűen a nemzeti, a családi, a filozófiai és a kulináris emlékezet szálai.)

erről Lanstyák istván tanszéki nyelvészkollégámkoncepciója jut eszembe, amely
szerintmármindenkormagábaanyelvbevannakkódolvaazokazideologikuselemek,
nyelvi ideológiák, amelyek meghatározzák identitásunkat. ilyen messzire én nem
merészkednék,énakelet-közép-európaimodernnemzeti identitásokkialakulásának
folyamatát saját filozófiatörténészi szempontomból igyekeztem leírni. egyik régebbi
kötetemben (mészáros andrás: A marginalitás szelíd bája. Arcképek a reformkori
magyar filozófiából. pozsony,kalligram,1994)tértemkierrebővebbenelőször,össze-
függésbenazzal,ahogyananemzetinyelvűfilozófiakialakulpárhuzamosanamagya-
roknálésaszlovákoknál,csakhogyazelőbbiesetbenerősintézményiháttérrel,míga
másodikbanennekhíján,ennekazeltérőháttérnekmindenkövetkezményével.mosta
filozófiai hagyományokésanemzeti identitásokközötti kapcsolatot úgy látom,hogy
rendreelindulegy-egygondolatsor,amelynemfutjakimagát,nincsvége,mertlezárja,
máskontextusbahelyezi a forradalom (1848-ban). ennekkövetkeztébenaz említett
petrifikálódottfilozófiaigondolatmenetekőrződnekmeganemzeti identitásokbanaz
eredetifunkciótóléskontextustóleloldódva.azakérdés,hogymitkezdünkezekkela
megkövesedett,szintekényszeresenismételtgondolatmenetekkel;egyszerűenelfelejt-
jük eszmetörténetimúltunkat és új lapot kezdünk, vagy visszatérünk arra a pontra,
ahola(szlovákésmagyar)gondolatmenetekmegszakadtak,ésmegpróbáljuktisztázni
ezeket.

alegutóbbipolitikaieseményekaztmutatják,hogyaszlovákoldalonafelejtésés
az újrakezdés stratégiája vált most dominánssá. ugyanakkor hosszabb távon nem
kerülhetjükkiavisszatéréstatisztázatlanproblémákhoz.avalóságosvisszatéréster-
mészetesenlehetetlen,hacsaknemgondolkodunkidőutazásban,viszontamegköve-
sedett,maisforgalombanlévőgondolatikiindulópontokattisztáznikell.Csakúgyvéde-
kezhetünkahagyományokkalvalópolitikaivisszaélésekellen,haelvégezzükezeknek
ahagyományoknaka feltárását. Így válhat világossápéldául, hogyštúr eszmevilága
éppúgy nem azonos a szlovák nemzeti pártéval, mint ahogyan széchenyié sem a
Fideszével,hogycsakalegkézenfekvőbbtoposzokatemlítsem.

M.B.: Érdekes, hogy éppen amarginalitásszelídbája című kötetedre hivatkoztál vissza,
amely tíz évvel ezelőtti beszélgetésünk címét is ihlette. No, de a válaszból kimaradt,
hogy szerinted a filozófiatörténeti, eszmetörténeti hagyomány és a mai nemzeti, politi-
kai identitások kapcsolata szerinted mennyire tudatos a mai közvéleményben.

Haa politika felszínét nézzük, ami amár említett választási jóslást illeti, nyilván
elmosódtakahatásmechanizmusok,nemlehetpontosanbeazonosítani,hogymelyik
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választásimagatartáséppenmelyikhagyománybólered,deazértlátszanakjellegzetes
regionális különbségek. az ideológiák és vallási hagyományok összemosódására a
leginkábbextrémpéldaaturuloskopjafátfelszentelőkatolikuspapegyremegszokot-
tabb alakja, („természetesen” a református lelkészek is rendszeresen megáldanak
hasonló objektumokat). a politikaimagatartás regionális különbségeit legszembetű-
nőbbmódonaFelső-nyitra-vidéken,példáulTapolcsánybantapasztaltamválasztások
hosszúsoránkeresztül;mindakommunisták,mindaszlováknacionalistákegyik fő
bázisaezavidék.ennekakét,elsőpillantásraegymástkizárópolitikaiopciónakaregi-
onálistalálkozásaelgondolkodtató,továbbivizsgálatraérdemesjelenség.

M.B.: És a szűkebb filozófiatörténeti szakmában mennyire tudatosak ezek az összefüg-
gések, hogyan gondolnak saját szakterületük kontextusára?

egészszlovákiábantalánötenvagyunkahelyihagyományokkutatására,deezek
közültaláncsakkettenképviseljükTiborpichlerrel,azakadémiaFilozófiaiintézetének
nyugalmazott igazgatójával a kelet-közép-európai összehasonlító szemléletet. ennek
természetesenegyszerűnyelviokaiisvannak,hiszenaszlovákonésanémetenkívül
magyaruliselkelltudniolvasniaforrásokatahhoz,hogyalapjalegyenazösszehason-
lításnak.pedigeredetilegapozsonyiFilozófiaiintézetetéppenahelyifilozófiaihagyo-
mánykutatásáraalapították.születtekisérdemlegeseredmények,bárakollégákmár
akezdetkezdeténbeleütköztekazokbaaproblémákba,amitakötelezőmarxistakeret
jelentettmódszertaniszempontból,münzötésVárossováttöbbszörmegistámadták
emiattahivatalosságoldaláról.nemzedékünkbőlmegemlítendőmégVladimirBakoš
munkássága, akivel szinte semmilyen szakmai kérdésben nem értettem egyet –
néhányévvelezelőtthunytel–,dekétségtelenülvoltegykövetkezetesenvégiggondolt
sajátkoncepciójaaszlovákfilozófianarratívájáról.

Hosszúelőkészítőmunkákésamáremlítettmódszertaniésideológiaiproblémák-
kalvalóküzdelemutánkerültsoranyolcvanasévekfellángolására,ígyjelentmegaz
évtizedvégéreaszlovákfilozófiatörténeténekelsőkötete(JánBodnár[ed.]:Dejiny filo-
zofického myslenia na Slovensku. i.Bratislava,VeDa,1987).ezazelsőszintéziskísérlet
nemoldottamegamódszertaniproblémákat,bárszerzőiezekettudatosítottákmun-
kásságuksorán.maiszemmela legfeltűnőbb,szintemárkomikushatásúazameg-
jegyzés,amelybenaszerkesztőkkifejezikaztadilemmájukat,hogyvajontárgyalható-e
aszlovákfilozófiatörténetkereteinbelülazaJánHorárik,aki„külföldön”(pesten)fej-
tettekiatevékenységét.ezekmellettamegörököltésmegoldatlanulmaradtmódszer-
taniproblémákmellettakötetkétségteleneredménye,hogyösszegyűjtöttealehetsé-
gesfilozófiatörténetianyagzömétéselvégezteafilológiaimunkaalapjait.akilencve-
nesévekbenmégkijöttamásodikkötet (Dejiny filozofie na Slovensku v XX. storočí.
Bratislava, 1998), amely a huszadik századi fejleményeket taglalta. a metodológiai
problémákatezakötetsemoldottameg,inkábbmegkerülteazzal,hogyazegységes
narratíva igényétfeladvaazegyesrészterületekrőlszólóönállótanulmányokatfűztek
kötettéaszerkesztők.

azótaviszontezafilozófiatörténetiérdeklődéssajnosszinteelhalt.korábban,egy
kutatásipályázatelőzetesegyeztetéseisoránmárszóbakerültközöttünk,hogypilla-
natnyilagnemtudokegyetlenolyandoktorandusztvagy fiatalkutatóistátusban lévő
kollégátsemajánlaniegyreménybeliegyüttműködésre,akinekahazaifilozófiatörténet
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kutatásalenneaszakterülete;sőt,akiilyentémákkalkezdteakutatóipályáját,azisfel-
hagyott vele. Úgy tűnik, jelenleg nincsszlovákiában érdemi utánpótlás; abban lehet
mégbízni,hogyapozsonyi filozófiatanszékhazaihagyománnyalfoglalkozóoktatója,
erikaLalíkováidővelkineveliatémakutatóinakújabbnemzedékét.(őegyébkéntnem
olvas magyarul, noha fontosnak tartja a szlovák–magyar összehasonlítást. ezt úgy
oldjameg,hogyrendszeresenhivatkozzaamagyarajkúfilozófiatörténészekszlovákul
megjelentmunkáit,perszeállításaikatkritikailagmegítélnimárnemtudja,ezértkény-
telenmindentkészpénznekvéve támaszkodni rájuk.aszakterületkutatóibázisának
föntebbemlítettbeszűkülésekövetkeztébenakorábbiakban leírthalmaznakhovato-
vábbkizárólagénvagyokazegyetleneleme.)

M.B.: Amikor a te bemutatásodra kerül sor, nem kerülhető meg a filozófia és az iroda-
lom kapcsolatának a kérdése. Az interjú első felében említetted, hogy a hosszú időn
keresztül egyetlen filozófia–magyar szakos évfolyamból egyedül te végezted el a filozó-
fia szakot is; később pedig, az időiség és a szerelemfilozófiai könyv kapcsán többször
is összekapcsolódott a beszélgetésben filozófiatörténészi és irodalomtudósi tevékeny-
séged. Hogyan látod tehát a filozófia és az irodalomtudomány kapcsolatát kutatói és
egyetemi oktatói tapasztalataid alapján?

az irodalomtudomány általában ráhagyatkozik egy-két, mindenkor szelektíven,
néhapedigeléggéesetlegesmódonkiválasztottfilozófiaihagyományra,többnyirekülö-
nösebbkritikanélkül,másfilozófiaiirányzatokraérzéketlenül,legalábbisközömbösen
viszonyulva.számomraezaviszonyéppenfordítvajelentmeg.ahogyanmárkorábban
szóesettróla, főlegpályámkezdeténoktattamazegyetemenfilozófiát,majdhosszú
filozófiatörténészikutatómunkautántanítottamújrafőállásbanazegyetemen,demár
irodalomtudományitárgyakat.ebbenazidőbenmárazegészbölcsészkaronmegszűn-
tekakötelező filozófiaikurzusok, ígyazmerült fölpedagógiaiproblémaként,hogya
tanult/tanítottirodalomtudományielméletekfilozófiaihátterétmegvilágítsamahallga-
tókésnemutolsósorbansajátmagamszámára;ésígyazelméletitartalmakatvissza-
kapcsoljamazirodalombólfilozófiaiforrásvidékükhöz.

M.B.: Térjünk vissza a nemzeti filozófiák összehasonlító történeti vizsgálatának a kér-
désére, amelyből egy kelet-közép-európai regionális filozófiatörténet felé tájékozódtál
az utóbbi időben úgy, hogy ismét csak irodalomtudományi elméleti kifejezést, a poszt-
kolonializmust használod keretként. Hogyan látod most: kijön/kijöhet ebből hosszabb
távon egy ezen az alapon álló önálló narratíva? És ha igen, hogyan? (Az erre irányuló
kutatásaid kezdetét jelentő könyvet megírtad magyar és szlovák változatban is. Lásd:
Mészáros András: széttartópárhuzamok.esettanulmányokamagyarfilozófiatörténe-
téről. Pozsony, Kalligram, 2014; Ondrej Mészáros: súčasnosťnesúčasného.prieniky
slovenskejamaďarskejfilozofiev19.storočí. Bratislava, VEDA, 2018.)

amitamagyarnyelvűkönyvembenírtam,azonazótanémilegmódosítottam,most
azttartommérvadónak,amitazmTakülsőtagjakénttartottakadémiaiszékfoglalóm-
ban elmondtam. az eredeti koncepcióból azonban legalább egy elemet, a g. Ch.
spivaktólszármazófogalom,aszubaltern kategóriájátfenntartom.a„szubaltern”aza
közvetítő, aki a kapcsolatot jelenti a kolonializáló és a kolonializált kultúra és intéz-
ményrendszerközött,ésadaptálja,modifikáljaacentrumbólhozotteszmerendszere-
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ketaperiférián,fél-periférián.ezaszerepmodelljólalkalmazhatóaziskolafilozófiatör-
ténetében,azonbelül isfőkéntaprotestánsperegrinusoktovábbiműködésére.aző
művükpéldáulamagyarkant-vitasoránazahangsúlyeltolódáskantfilozófiájánbelül,
ami immárkétévszázadra jellemzőjévéváltamagyarországikant-olvasatokra.(erről
korábbanmárbővebbenváltottunkszót.)ittazazigazánizgalmashelyzetafilozófia-
történészszámára,amikorkétfélekolonializálóhatásütközikahazaiterepen:akant-
vitafővonulata,rozgonyiJózsefésmártonistvánellentéte jólelbeszélhetőebbena
keretben; rozgonyi az utrechtben és oxfordban tanult common sense-filozófiát,
mártona göttingeni kantianizmust kívánjameghonosítani.kimutathatóanúgy érvel-
nek,hogytisztábanvannakmindegymáseltérőeurópaihátterével,mindazzalahazai
szellemi és intézményes háttérrel, amelybenmegszólalnak. Végeredményként olyan
diskurzusjönlétre,amelyjelentőseneltéranyugat-európaimintáktól.

M.B.: Jól illeszkedik ehhez a leíráshoz a vita utolsó szakasza, amikor Rozgonyi kapcso-
latot keres a göttingeni anti-kantiánus Enst Schulzéval. Schulze szkeptikus és önmaga
commonsense-alapú Kant-ellenessége között valójában nem sok kapcsolat van, de az
adott diskurzusban nagyobb súllyal esett latba, hogy Rozgonyi felmutathassa: Márton
hivatkozási alapja, a göttingeni egyetem időközben elveszett a kantianizmus számára.

igen,ezvalószínűlegjó,továbbgondolandópéldafilozófiatörténetünkből.ezisalá-
húzzaannakamódszertanielvnekajelentőségét,hogymindigmegkellvizsgálniasze-
mélyeket,azéletrajzokatésezzelegyüttmegnyilatkozásaikintézményeséskulturális
kontextusátazeszméklecsupaszítotthatástörténetemellett.utóbbiavitaösszefüggé-
seinekrekonstrukciójanélkülkönnyenjelentésnélküliadattömeggéválhat.

aszóbanforgóértelmezésikeretazonbanafilozófiamellettalkalmasatársadalmi
ésapolitikai életmás jelenségeinekazértelmezésére is. Ígypéldául amagyar kor-
mányzatésahatárontúlimagyarokintézményrendszerénekkapcsolataisjólleírható
azutóbbiidőbenakolonializációfogalmával.aktuálispélda,hogyazideigombaszögi
táborbanazértnem lehetettmegtartaniapátriarádiókerekasztal-beszélgetésétaz
mTahelyzetérőlazakadémiaiDolgozókFóruma részvételével,mertamagyarországi
hivatalosságokjelenvoltakatáborban.Hiszenőkpénzelikatábort,éscserébenyilván
megvannakapolitikaielvárásaik.kétnappalkésőbbmáregymásfajtaszervezésben
és a közvetlen ellenőrzés nélkül csaknem ugyanabban a személyi felállásban ez a
beszélgetésmegvalósult.sapientisat!

M.B.: Belemerültünk az – egyébként fontos és aktuális – bel- és külmagyar kérdések-
be, és megfeledkeztünk az eredeti kérdésről: hogyan alkotható meg posztkolonialista
alapon a kelet-közép-európai filozófiatörténet narratívája.

Jelenlegvalóbanszintecsakegymásmelléhelyezettnemzetinarratívákvannak,némi
bilaterálisösszehasonlításokkal,amireazutóbbiévekbenmagamistörekedtem.ezekből
akezdeményekbőlidővel,együttműködésseléskellőkutatóiérdeklődésselkibontakoz-
hategyösszefüggő,elbeszélhető,demindenképpenigenszínesnarratíva.ennekeleme
lehetpéldáula cseh–osztrákszimbiózis leírása,amelybőla többi régióbeli nemzethez
képestmeglepőenkésőnválikkiazönállócsehfilozófia;aprotestánsalaponműködő
cseh–szlovákközeledéstörténetemintkétnyelvilegközelálló,defilozófiaihagyományait
tekintvealapjábaneltérőkultúraközöttiviszonyértelmezése.aszlovák–magyarkapcso-
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latokrólésviszonyrólmárrészletesebbenbeszéltünk.Demégnemszóltunkalengyelek-
ről,baltiakrólésahorvátokról,vagyanémetnyelvű filozófiáról lényegébencsakakét
világháborúközött leváló szlovénokról. az isbizonytalan,hogyakeleti ortodoxhátterű
nemzetikultúrák,aBalkánéskelet-európamodernkoribölcselettörténetétmennyirekell
ebbenakeretbentárgyalni,illetvemennyireképeznekkülöntörténetet.megbeszélnivaló
problémaésfölépítendőelbeszéléstehátelégvan,deegyelőreúgylátom,hogyezekmind
elhelyezhetők a posztkolonialista elmélet valamely továbbfejlesztett változatában.
Természetesen,ittavalamikorimonarchia-belihelyzetrőlbeszélünk.

M.B.: Tíz évvel ezelőtti beszélgetésünket azzal fejeztük be, hogy a szlovák nyelven, szlo-
vák közönség számára írott magyar filozófiatörténeti monográfiádról kérdeztelek, ame-
lyet akkor kezdtél írni (Ondrej Mészáros: Dejinymaďarskejfilozofie. Bratislava, VEDA,
2013). Azóta a monográfiát megírtad, és megjelenése óta eltelt már annyi év, hogy
megítélhető legyen a hatástörténete.

megjelent róla néhány recenzió, a legjelentősebbekBrünnben és aFilozofiában,
bekerültazoktatásbais,legalábbisapozsonyiegyetemen.Fontosabbakazonbanszá-
momraaszemélyesreflexiók,ezekközülkiemelendőazegyikkiadói lektor,azazóta
márelhunytZigoprofesszorvéleménye,akimagáévátetteaztakoncepciót,hogyaz
önállószlovákfilozófiatörténeteahuszadikszázaddalkezdődik.akönyvveltudatosíta-
niakartamaszlovákközegben,hogyamagyarésaszlovákfilozófiahosszúkorszako-
kon keresztül nem létezik külön entitásként. egyébként is hosszú ideje a szlovák–
magyarkulturálisközvetítésendolgozom,különbözőterületeken.akötetnekmódszer-
tanihatásavolt,deaz igazikritikai recepcióhiányzik.Bekell látnunk,hogyenneka
kutatásiterületnekabefogadóiközegeszegényes;gyakranütközömabbaaproblémá-
ba,hogyamit írok,aztaszlovákszakmaiközegelfogadja,denemigenvan,akikellő
hozzáértésselmegtudjaítélni,vagyakivelkellőkölcsönöshozzáértésalapjánérdemi
szakmaivitáttudnékfolytatni.aszemélyesreflexiókbólmégegyérdekesdologderült
ki:aszlovákkollégákat(magátZigoprofesszortis)meglepte,néhaegyenesensokkolta
azegyetemesfilozófianéhányismertalakjának(példáulpolányinakvagyLakatosnak)
amagyarszármazása,amiazénkönyvembőlderültkiaszámukra.

M.B.: A szlovák–magyar filozófiai kapcsolatok történetéről meg kell említeni, hogy tíz
évvel ezelőtti beszélgetésünk másik záró gondolata a Filozofia akkor készülő magyar
tematikus száma. Tíz év után most vált aktuálissá a következő magyar szám, amelyet
a korábbihoz hasonlóan szintén te kezdeményeztél. Az idők jele, hogy a jövő év elejére
tervezett bemutatkozás zömében angolul történik majd meg (te írsz majd hozzá szlo-
vák nyelvű bevezetőt). Szinte nem is tartjuk már furcsának, hogy szlovák–magyar
viszonylatban (is) az angol a közvetítőnyelv. Mik a tapasztalatok az angol publikációs
nyelv bevezetésével a Filozofiánál? (A magyarFilozófiaiszemlénél a Filozofiával közel
egy időben jelent meg a világnyelveken való publikálás lehetősége, de mi más koncep-
ciót követünk; tisztán magyar és tisztán idegen nyelvű lapszámokat adunk ki.)

Határozottanbővültésnemzetközivéváltazolvasóiésszerzőikör,bárezzelegyütt,
ahogyantulajdonképpenszámítaniislehetettrá,időrőlidőrejelentkeznekapublikáci-
ósnehézségekkelküzdő,kevésbéfelkészültéstehetségesszerzőkisakézirataikkal,
ígyaszerkesztőségésafelkértbírálókdolgaismegszaporodottésbonyolultabbávált.
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M.B.: Három évvel ezelőtt lettél az MTA külső tagja. Abban az időben, amikor még nem
látszottak a mai Akadémia körüli zajgások előjelei, viszont már határozottan megfogal-
mazódott az az igény, hogy a külső tagok ne csupán egyfajta kitüntetésnek tekintsék
tagságukat, hanem valamilyen formában érdemben is részt vegyenek az MTA munká-
jában. Mik az ezzel kapcsolatos tapasztalataid abban az időben, amikor nehéz idők jár-
nak az Akadémia környékén.

márajelölésifolyamatbanislehetettérezni,hogyakülsőtagságaktívabbszerepet
jelentmajd,mintkorábban.azegyikelsőkülsőtagvoltamaii.osztályon(filozófiaés
történettudomány)belül,akiszékfoglalóelőadásttartott.ezfontossáváltazutánsaját
személyestörténetemszempontjából is;előszöródzkodtamtőle,mamárúgygondo-
lom, hogy bővenmegérte az izgalmat. szakmai visszajelzést is kaptam, és őszintén
átéreztem,komolyanvettemazakadémiapresztízsétésaztazelismerést,amitkülső
taggáválasztásomjelent.azakadémiánakaközvéleményelőttitekintélyétmindjárta
székfoglaló előadásom napján személyesen is megtapasztaltam. még aznap este
elmentünk ugyanis vacsorázni az öcsémmel, árpáddal a pesti belvárosba, ahol az
öcsémeldicsekedettapincérnek,hogyéppenabátyjaakadémiaiszékfoglalójátünne-
peljük.apincér,egyébkéntpestenszerencsétpróbálóborsodicigányfiú,visszakérde-
zett:„mTavagymma?”aválaszra–tudniillik,hogymTa–ígyreagált:–no,akkor gra-
tulálok!

azótabekapcsolódtamazakadémiaéletébeabbanazidőszakban,amelyhamaro-
san az mTa története legnehezebb korszakának bizonyult. a legutóbbi osztályülés,
aminrésztvettem,nagyonkomolyhangvételűvolt.ittmárolyanfelszólalásokhangzot-
takel,amelyekvélelmezték,hogyakormánynemállmegakutatóintézetihálózatlero-
hanásánál, hanemelőbb-utóbb ráteszi a kezét az akadémiáramint köztestületre is.
(mellékesenjegyzemmeg,hogyazosztályállásfoglalásaközbenmármegjelentazmTa
honlapján.) az akadémiai külső tagságomból is ered, hogy közben én lettem a
szlovákiaimagyarakadémiaiTanács(sZmaT)soroselnöke.mindkülsőtagként,mind
sZmaT-elnökkéntúgygondolom,hogykötelességemmegnyilvánulniebbenahelyzet-
ben,amelyetakormányrészérőlnyugodtanminősíthetünkkulturálisnemzetárulásnak.
Lehetpatetikusnak,romantikus19.századigondolatnaktartani,deténylegúgygondo-
lom,hogyannak,akiazmTarendes,levelezővagykülsőtagja,kötelességekiállniaz
mTamellett,nohajóltudom,hogyvannakamagyarországiésakülsőtagokközöttis
olyanok, akik ezt nem így gondolják, illetve anyagi és egyébmegfontolásokból nem
merikvállalniakiállást.

Véletlennektűnik,deutólagkülönöselőérzetnekbizonyult,hogysZmaT-elnökként
szorgalmaztam: először a tudományetika kérdéseiről tartsunk konferenciát (ez már
tavaly megvalósult), majd az áltudományok legyenek a következő téma (erre idén
novemberben,nyitránkerülmajdsor).utólagbebizonyosodott,hogyezekatémákmég
aktuálisabbak és fontosabbak,mint ahogyan akkor gondoltuk, amikor elterveztük a
programot.

M.B.: Hetvenedik születésnapon, amikor a jövőt firtatják, legföljebb a kertészkedésről
és az unokákról esik szó. Téged ismerve azonban lehetetlennek tartom, hogy ne lenné-
nek akár hosszabb távú szakmai terveid, holott tudom, hogy az e tekintetben a magyar-
országiakhoz hasonló törvények szerint most kerül a sor végleges nyugdíjazásodra.
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körülbelül négy folyóméternyi jegyzetemés levelezésem van otthonmappákban,
többé-kevésbérendezve.ennekafeldolgozásabeletelikegy-kétévbe.mostúgylátom,
hogyebbenazanyagbanbennevanegykönyvlehetősége,legyenamunkacímekérdés
formájában megfogalmazva: Hogyan alakultak a nézeteim? Csábítónak tűnik Füst
milánhíresművecíménekkérdésbenmegfogalmazottparafrázisais:Ez mind én vol-
tam? ezután,részbenezzelpárhuzamosanszeretnémaszékfoglalómbanvázlatosan
kifejezettelgondolástbővebbenkifejteni.eztrészbenmáreliskezdtemmegfogalmazni
aSzéttartó párhuzamok szlovákverziójában.

a legfontosabb dédelgetett tervem azonban, amelynek azonban egyelőre semmi
realitásanincsenajelenkörülményekközött,akövetkező:arrólvanszó,hogyamagyar
filozófiatörténet-írás évszázados hagyományainak a tanulságaira és különösen az
utóbbiévtizedekkutatásieredményeiretámaszkodvamegkelleneírnunkegynéhány
főskutatócsoporttalamagyarfilozófiarészletestörténetét,nevezhetjükakáramagyar
filozófiatörténet akadémiai kézikönyvének is. a leglényegesebb, hogy közös kutatási
metodológiában és egyfajta, mindenki által vállalható narratívában sikerüljön meg-
egyeznünk.erremindenképpenidőtkellszánni,rendszeresenösszegyűlni,vitatkozni,
eszmétcserélni;hiszenazegészmaibeszélgetésünkbenisrendreazeddigikutatások
megoldatlanmódszertaniproblémáibaütköztünk.

ebbenaképzeletbelifilozófiatörténetbenperszemegadnánkarégiségnek,aközép-
korihagyománynakarangját,deamagyarfilozófiatörténetnagyelbeszélésevalójában
akoramodern,16–17.századiiskolarendszerrelésazabbantanítottiskolafilozófiával
kezdődne.megmaradnánakbennearéginarratívákelemei,hamásképpennem,akkor
abban a formában, hogy reflektálunk rájuk, és tájékoztatjuk az olvasót, hogymikor
melyikszerzőt,iskolátvagyirányzatotmilyenháttérrelminősítettekakorábbifilozófia-
történetekbenígyvagyúgy.masemleheteltekinteniakatolikusésprotestánsnarratí-
vák,vagyahegeliánuseredetű,fejlődéselvűelbeszélésekhatásáról.

mindeztnégyen-ötenmegtudnánkcsinálnihárom-négyévalatt(sokkaltöbbjelen-
tékeny,megfelelőtapasztalattaléselőzeteseredményekkelrendelkezőkutatónincsis
amagyartudományosközösségben).Természetesenennekazafeltétele,hogynemel-
lékfoglalkozásban,hobbibólfoglalkozzunkadologgal,hanemezlegyenebbenazidő-
benafőfoglakozásunk.szintecsaktréfábólelkészítettemakutatásiprogramvirtuális
költségvetését.ezmagábanfoglalnáamunkálatokbanrésztvevőkfizetésétésakuta-
tásokkalegyüttjárókiadásokfedezésétis.Úgyszámolom,hogy200–250ezereuróból
kijönne,amiperszeelsőhallásranagyösszeg,ámtekintve,hogynégyévrőlvanszó,és
összehasonlítvaatérségintézmény-fenntartásiköltségeivelezenatudományterületen,
márcsakaprópénznektűnik.

Ha van értelme nemzeti ügyekről beszélni a tudományban, akkor ez igazán az;
mégisvanegyolyanérzésem,hogyamaimagyarországonbelátható időnbelülerre
valahogynemjutmajdpénz.Deénfatalistaoptimistavagyok.

Csanda Gábor–Mester Béla
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