
a kockázati társadalom és felelősség című nemzetközi tudományos találkozó az
alkalmazottFilozófiaiTársaságésazeTHoSZTudományosegyesületközösszervezé-
sébenvalósultmegpécsett.

ejtsünkszótelőszörakonferenciaszervezőiről.azalkalmazottFilozófiaiTársaság
1998-bankezdtemeg tevékenységét,ésazazótaeltelt időalatt több tanácskozást,
konferenciátszervezettéstanulmánykötetetadottki,nemzetközirészvétellel.elnöke
dr.SzécsiGábor,titkáradr.karikóSándor.aTársaságcéljaamagyarországialkalma-
zottfilozófiaművelésénekelősegítése.dr.karikóSándorazalkalmazottfilozófialénye-
gétakövetkezőképpenfoglaltaössze:„azalkalmazottfilozófianemcsupánakonkrét-
hoz,agyakorlathoz,azesettanulmányokhozvalóvisszanyúlástjelenti,hanemvalami-
lyensajátságostöbbletetis.[...]azalkalmazottfilozófiaművelőjeaztpróbáljatudato-
sítaniésalátámasztani,hogymindenemberidöntéséscselekvésvégsősoronerkölcsi
jelentőséggelésfelelősséggelbír.”akétéventeszervezettkonferenciákeddigakövet-
kezőtémákatdolgoztákfel:európaiság;politikaiésmoráliskultúra;azalkalmazottfilo-
zófiaesélyei;értékválság–értékváltás;Gazdaságés/vagykultúra;közösségésinsta-
bilitás.azeTHoSZegyesületcéljaakülönbözőtudományágakképviselőiközöttikom-
munikációelősegítéseésamultidiszciplinárisszemléletűtársadalomtudományhazai
művelése.Hivatalosan2009januárjaótaműködik,deinformálisanatagokmár2006
ótadolgoznakegyütt.Tagjaiahazaipedagógiai,orvosi,üzleti,ésáltalánosetikaneves
képviselői; filozófusok,orvosok, jogászok,pedagógiaiésgazdasági szakemberek.az
elmúltévekbenszinténtöbbszakmaikonferenciátszerveztek,melyekenakövetkező
témákat dolgozták fel: Szaketikák; Szaketikák és a tudás; Tolerancia; bizalom. az
egyesületelnökedr.bertókRózsa,titkáradr.barcsiTamás.

azidénáprilis29–30-ánpécsettmegrendezettkonferenciaelőadóimagyarországi,
romániai,szerbiaiésszlovákiaiegyetemektudományosmunkatársaivoltak,akiktanul-
mányaikbanakockázatésafelelősségtematikájáttöbbszempontbóldolgoztákfel.így
azegyeselőadásokatkövetőenérdekesvitaalakultki,amelybenfilozófiai,közgazda-
ságtudományi,gyógyszerészeti,etikaiésegyébérvekésvéleményekütköztek.erövid
összefoglalásbanafentiekretekintettelcsupánazegyeselőadókegy-egygondolatára
térekki,mertazelőadásokrészletesebbbemutatásasokkalnagyobbterjedelmetigé-
nyelne.eGyed péTeR előadásárólamegkésettérkezésmiattsajnoslemaradtam,ésezt
előadásánakcíme(Etnikumközi viszonyok és felelősség-megosztás)ésazelőadósze-
mélyiségemiattissajnálhatom.

unGváRI ZRínyI ImRe A függőség, a kockázat és a felelősség rendszerei címűelőadá-
sábanakockázatotmintazemberilétállapottermészetébőladódótényezőthatározta
meg.„alapvetőlétmódunk,aszabadságaztjelenti,hogyismerjüklehetőségeinketés
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kockázatitársadalomésfelelősség

(alkalmazottfilozófiaikonferenciapécsett.
2010.április29–30.)



élnitudunkvelük:vállaljukalétfeltételekbevalóbeavatkozáskockázatát.”lányI andRáS
véleményeszerintatudásalapútársadalomalaptalantudásútársadalomnakmutatko-
zik.elkerülhetetlennektűnikapolitikaértelménekhelyreállításaegyújpolitikaifilozó-
fiaalapján,melyneklehetségesalapelveiazökológiaielővigyázatosság,amértéktartó
cselekvés,afelelősrészvétel,aközösségiönrendelkezés,adolgokemberiléptékének
helyreállítása, a felszabadulás a hatékonyság-elv és a bőség zsarnoksága alól.
SZolcSányI TIboR aplacebo-hatásésazorvosietikakérdésénekkapcsánaztfejtegette,
mikéntoldhatómegakérdésúgy,hogynesértseabetegekautonómiáját.véleménye
szerintazorvoslásjelenkoriparadigmájánakmeghaladásáravanszükség.SZécSI GáboR
azta témát jártakörül,hogyazúj információközösségekrévénazelektronikuskom-
munikációfelgyorsítjaahagyományosfogalmi,társadalmiéspolitikaihatárokelmosó-
dását, s így tanúivagyunk fogalmiés társadalmikonvergenciáknakazújglobálisés
lokálisközösségiformáktagjaiként.HImFy jóZSeF Politika előtt – politika után címűelő-
adásábanmegkülönböztetteazún.állampolgári,valamintazún.habituális,hagyomá-
nyosértelembenvettpolgárikészségeket.anormatívkészségekelengedhetetlenvol-
táthangsúlyozvarámutatottmindkét„erény”hasznosságárademokráciáinkban.TóTH
I.jánoS Kockázat és felelősség címűelőadásábanHansjonasésulrichbeckmunkás-
ságátvizsgálta.mindkétszerzőközpontitézise,hogya20.századmásodikfeléreafej-
letttechnológiáthasználóemberitevékenységjelentia legfőbbkockázatitényezőt.a
kockázatújformáitcsakafelelősségújformáivaltudjukkezelni.baRcSI TamáS ahumán
biotechnológiakockázatairólelmélkedveagénsebészettelésaklónozássalkapcsolat-
banfogalmazottmegnéhánygondolatot.aklónozássalkapcsolatosfőbbfenntartások
számbavételeutánmorálisszempontbólvizsgáltaahumánbiotechnológiaproblémá-
ját.máRFaI molnáR láSZló előadásábankifejtette,atudásmindeneddigfelvetődöttértel-
mébenmagábanfoglalvalamifajtakockázatot.aneveléstolyanmoráliskommunikáci-
ós folyamatként kell értenünk, amelynek célja az instabil posztmodern szubjektum
morálisartikulációjaanarratívarévén.kaRIkó SándoR előadása,A felelőtlenség kocká-
zata aztaproblémátjártakörül,hogynapjainkbanatechnológiák,atudományokésaz
iparosodáselőrehaladásávalatársadalmikockázatokisnövekednek.Haakockázato-
katazemberifejlődésállítjaelő,akkorazemberierkölcsafelelősakövetkezménye-
kért.elviszintenmindenkiegyetértafelelősségfelvetésével,deakonkrétfelelősség-
vállalástólmármenekül.Haezennemtudunkváltoztatni,feltartóztathatatlanulhala-
dunkazöncélúságésöncsonkításfelé.méSZáRoS andRáS:Társadalmi idő és felelősség.
azelőadásatársadalmiidőésazidentitáskölcsönhatásábólkiindulvameghatározta
aszimultaneitás,aszukcesszivitásésatartamfunkcióit.eztkövetőenpéldákatnyúj-
tott az időszűkeésa felelősség időáltalimeghatározottságára.víG ZolTán ésTamaRa
GajIno egykutatáseredményekétmutattákbe,amelyaztvizsgálta,hogymilyenmér-
tékbenteszelegetaSzerbállamazaarhusiegyezménybőleredőkétalapvetőkötele-
zettségének:egyrészt,hogybiztosítsaanyilvánosságszámáraakörnyezetiügyekben
azinformációhozvalóhozzáférést,másrésztpedig,hogybiztosítsaanyilvánosságnak
akörnyezetvédelemmelösszefüggődöntéshozatalbantörténőrészvételét.SZabó TIboR:
A globális „visszafogott-növekedés” paradigmája.ajelenlegi„újvilágrend”számoskihí-
vást tartogat az emberiség jövője számára. az előadás a francia közgazdász, Serge
latouchea„visszafogott-növekedés”paradigmájamellettfoglalállást.

veReSS káRoly A felelősség mint kérdés címűelmélkedésének témájaahagyomá-
nyosfilozófiaielgondolásokkalellentétbenafelelősségnekhermeneutikaimegközelí-
tésbentörténővizsgálata,dialogikusstruktúraként.GaRacZI ImRe témájátakockázatés
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ajátékelméletekösszefüggésealkotta.kiindulvaazáltalunkismertkozmosztartópil-
léreiből, amelyek a gravitáció és az idő, e kérdések aktuális társadalmi és politikai
vonatkozásaitjártakörül.

loSoncZ alpáR megállapítása szerint tanúi vagyunk a tudományosan közvetített
tudás és a döntés kényszere közöttmegnyíló szakadéknak. e divergenciát különös-
képpen az éghajlat változásával kapcsolatos diskurzus vonatkozásában elemezte.
beRTók RóZSa előadásánakcéljakénta„homooeconomicus”sa„homomoralis”tudo-
mányterületi és individuális értelmű szétválásainak, szétválasztásainak feloldását
határoztamegazokkontextusbahelyezésével,azentitásoksokszempontúvizsgálatá-
val.GeRvaI pál–TRauTmann láSZló: A fejlődés tervezése – a formációelmélet kérdéséről.
azújvilágrendkiépülése,abiztonság,szabadság,demokrácia,jólétértékeinekérvé-
nyesítése a gazdaságban kijelöl egy fejlődési pályát, amiből a felzárkózási folyamat
fakad. az előadásban azt mutatták ki, hogy a formációelmélet értelmezése
magyarországon a kádár-korszakban nem volt összhangban amarxi elmélettel, azt
jelentősmértékbenvulgarizálta.ezmagyarázzaaneoliberalizmuserőteljesjelenlététa
hazaiközgazdaságigondolkodásban.

a konferencia időpontjánakmegválasztása különösen szerencsésnek bizonyult a
résztvevőkszámára,mivelakonferenciaegyiknapjaegybeesettatáncvilágnapjával,
s ez alkalomból a pécsi nemzeti Színház ünnepi előadásán is részt vehettek. nem
kevésbéérdekesprogramokattartogattakagalériák is.acsontvárymúzeummegte-
kintése után egy különleges alfons mucha-tárlat megnyitása következett, amelynek
részevoltakiállítottismertéskevésbéismertóriásplakátokonkívülmuchaműtermiés
utcaifotóinakgyűjteményeis.

visszatérveazonbanmagáraa konferenciára, leszögezhetjük, hogyahely szelle-
ménekmegfelelően (itt pécs városánakmultikulturális voltára gondolva) több szem-
pont,többtémaéstöbblátásmódérvényesülésévelezanemzetközitalálkozóvalóban
érdekesésértékestanácskozássásikeredett.
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