
KÁN TOR LA JOS AJÁNL JA
Tá vo lod va az ez red for du ló tól, még min dig – vagy egy re in kább (?) – az el múlt szá -

zad fog lal koz tat, amely ben éle tem nagy ré sze telt. Öröm mel fe dez tem te hát fel a fran -
cia Alain Badiou köny vét, már csak mû fa ji sá ga, tár gya lás mód ja mi att is: az egyes fe je -
ze tek (elõ adá sok) min den kö tött ség nek (idõ be li nek, egy más ra épü lés nek, „lo gi ká nak”)
el lent mond va kö ze lí tik meg a 20. szá zad po li ti kai vál to zá sa it, fi lo zó fi ai, iro dal mi, mû -
vé sze ti új don sá ga it. Így ter mé sze tes, így ol vas ha tó a Seuil-nél 2005-ben meg je lent,
most ma gya rul is ki adott „ra di ká lis gon dol ko dó” esz me fut ta tá sa. Amely fel bá to rít ja az
em bert, hogy az em lé kek bõl (uta zá sok ból, ta lál ko zá sok ból) és friss ol vas má nyok ból
pró bál ja össze rak ni ezt a meg ír ha tat la nul sok fé le szá za dot, az er dé lyi, az egye te mes
ma gyar, a szom széd sá gi tör té ne tet meg a na gyon tá vo li nak vélt vi lá go két. Ma már min -
den itt van, kéz kö zel ben, nem csu pán a té vé ben, az interneten, ha nem sa ját köny ves -
pol ca in kon is. A min den ben sok min den más képp mu tat ja ma gát, ide ha za csak úgy,
mint a haj da ni Ju go szlá vi á ban, Cseh szlo vá ki á ban, Szov jet uni ó ban vagy a „gyar ma to -
kon” – ér de mes új ra ta nul ni a vi lá got. Igaz, ez gyak ran nem kel le mes. Nagy já ból er rõl
szól nak azok az újabb köny vek, ame lye ket a Ko runk ol va só i nak aján lok.
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