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PLÉH CSABA KÖSZÖNTÉSE

Pléh Csaba akadémikus, a pszichológia professzora, a Magyar

Tudományos Akadémia fõtitkár-helyettese, a kognitív tudomány

magyarországi meghonosításának és mûvelésének kiemelkedõ alakja, a

Magyar Filozófiai Társaság egykori elnöke ebben az évben hatvan éves.

A Magyar Filozófiai Szemle szerkesztõsége, errõl értesülvén, úgy

határozott, hogy soron következõ számát a nevezetes alkalomról való

megemlékezésnek szenteli.

Az ünnepelt személy ugyanis — többek között — filozófus,

mégpedig nem is csupán tiszteletbeli, hanem igazi filozófus-tudós, egy

szóval a szó legteljesebb értelmében: kutató. Pléh Csaba pályája

kezdetétõl fogva tágas szellemi horizonton tájékozódott: érdeklõdése a

szûkebben vett pszichológián túl kiterjedt nemcsak a modern nyelvészet,

a nyelvfilozófia, az elmefilozófia vagy a mesterséges intelligenciakutatás

kérdéseinek tanulmányozására, hanem a felsorolt, bizonyos fokig

kanonizálódott tudományterületek peremvidékein rejtõzõ fogalmi és

módszertani problémák, kérdések, elõfeltevések és paradigmák

felkutatására, megfogalmazására és átgondolására is, és ez a

módszertani tudatosság empirikus kutatásaiban is éreztette hatását.

Mindebben egy olyan, összetett és nyitott gondolkodásmódra való

törekvés nyilvánult meg, mely mind aspirációit, mind tényleges

eredményeit tekintve egyszerre tudományos és filozófiai. Ezek az

eredmények, de nem kevésbé szerzõjük nem szûnõ hajlandósága arra,

hogy bármely következtetését vagy elméletét fesztelen, kollegiális

légkörben kitegye a filozófiai vizsgálat próbájának, az egymást követõ

filozófus-generációk számára is inspirálóvá és vonzóvá tették az említett

mûvekkel való megismerkedést és a szerzõjükkel folytatott beszélgetést.

Ha ehhez még azt is hozzávesszük, hogy Pléh Csabának mindezek

mellett arra is futotta idejébõl, energiájából és mások iránti figyelmébõl,
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hogy az utána jövõ generációk tehetségeit gondozza és támogassa, hogy

konferenciákat szervezzen, s hogy másokat ösztöndíjakhoz és

tudományos kapcsolatokhoz segítsen, akkor ez a megemlékezõ kötet az

elismerés igen szerény formáját valósíthatja csak meg. 

   Jelen kötet tehát az egymást követõ filozófusgenerációk tisztelgése

Pléh Csaba eddigi kutatói útja, de nem kevésbé egész szellemisége elõtt.

Olyan filozófiai tanulmányokat tartalmaz, melyek témaválasztásukban

egytõl egyig szorosan kapcsolódnak a Pléh Csaba által is mûvelt

problématerületekhez. 

   Mind magunk, mind a kötet szerzõi és a csatlakozó gratulálók

nevében, de nem kevésbé minden tisztelõje helyett is, köszöntjük Pléh

Csabát e kerek évforduló alkalmából és azt kívánjuk Neki, hogy még

hosszú idõn át ajándékozzon meg bennünket filozofikus elméje

alkotásaival és humánus szellemisége jótékony megnyilvánulásaival. 

A Magyar Filozófiai Szemle szerkesztõsége
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