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zépiskolások identitásdimenzióit vizsgálja
(Márkus Zsuzsa, 83–102.), a hatodik címe
pedig: A magyar középiskolások demokráciaértelmezésének területi különbségei (Nyüsti
Szilvia, 103–120.). Végül a hetedik tanulmány
a társadalmi háttér kapcsolatteremtő képességre gyakorolt hatását vizsgálja középiskolá
sok körében (Varga Szabolcs 121–137.). Talán
ennyiből is látszik: az első rész tanulmányait
összekötő vezérfonal egyfelől a tágan értelmezett politikai szocializáció, másfelől a társadal
mi egyenlőtlenségek hatásainak elemzése.
A második rész címe: Egyetemi élethelyze
tek. Ebben négy tanulmány található. Az
elsőt Dojcsák Ádám és Sőrés Anett jegyzi.
Címe: A politika reprezentációja a Campuson
innen és túl (141–156.). Az eredményeik legalábbis elgondolkoztatóak, de inkább aggasz
tóak. Egyfelől a debreceni egyetemisták
nagyfokú politikai közönyéről, másfelől a
radikális jobboldal fokozódó jelenlétéről ad
hírt a szerzőpáros. A második tanulmány A
homoszexualitással kapcsolatos előítéletek és
sztereotípiák a debreceni egyetemisták körében
(Dusa Ágnes, 157–176.). A szerző legfontosabb eredménye: „a homoszexualitásról való
gondolkodás ambivalens: a jelenség és az
egyének megítélése máshogyan működik.
[…] egy alapvetően negatívnak tartott jelenség
művelőit (sok esetben) pozitívan értékelik”.
A harmadik tanulmányban Popovics György
a debreceni egyetemisták körében gyűjtött
jellegzetes kifejezéseket résztvevő megfigyeléses módszerrel, ami egyáltalán nem lehetett
nehéz feladat a számára (177–191.).
Végül Harmati Edina és Zékány Erzsébet
A kollégium mint csoportképző tényező címmel
írt tanulmányt. A legfontosabb eredményük:
éppen a legelavultabb, inkább régi munkásszállóra, mint modern campus hotelre emlékeztető intézményben a legjobb a közösségi
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Könyvszemle
élet; csak itt alakultak ki és maradtak fenn
sajátos közösségi hagyományok. A résztanulmányokat összekötő vezérfonal a szubkultúrán (debreceni egyetemi hallgatók) belüli
szubkultúrák azonosítása, leírása.
A harmadik rész címe: Az egyetem falain
kívül. Itt három tanulmányt találunk. Balku
Anett, Dusa Ágnes és Sőrés Anett (azaz a
kötet szerkesztői közösen) politikai falfirkákat,
graffitikat gyűjtöttek és elemeztek (205–222.).
Kovács Klára élsportoló ökölvívó nőkkel, illetve ökölvívónőket edző férfiakkal készített
interjúkat. A szerző maga is eredményes ököl
vívó, így külön érdeme, hogy tanulmányában
meg tudta őrizni tudományos objektivitását
(223–241.). Végül, a harmadik rész utolsó
tanulmányában Balku Anett egy internetes
szerepjátékban (World of Warcraft) kialakult
virtuális csoportok (klánok) működését és
játék közbeni interakcióit elemezte, az egyik
résztvevő számítógépén követve és megfigyelve az eseményeket (242–261.). A harmadik
rész három, egymástól távoli témáját az egye
temistákkal érintkező, az egyetemistákra is
ható sajátos szubkultúrák, illetve szubkulturális jelenségek vizsgálata köti össze.
A kötet egészének tehát annak ellenére
van egy jól kirajzolódó logikai szerkezete – ha
tetszik, története –, hogy tizennégy teljesen
önálló, módszertanilag és tematikusan is
meglehetősen eltérő tanulmányt válogattak
be a szerkesztők a könyvbe. Ráadásul inkább
minőségi szempontokat, mint a kötet szerkezetét szem előtt tartva.
Hogy kiknek ajánlható a könyv? A kutatók elsősorban friss ötleteket meríthetnek a
kötetből, az ifjúságszociológia oktatói annak
örülhetnek, hogy egy olyan könyvet ajánlhat
nak a szerzőket követő évfolyamok hallgatói
nak, amit bizonyosan szívesen és nagy haszon
nal olvashatnak. Végül a szociológia iránt

érdeklődő egyetemisták és mások érdekes,
olvasmányos írásokból bővíthetik ismereteiket
a fiatalokról, a mai magyar társadalomról.
(Balku Anett – Dusa Ágnes – Sőrés Anett szerk.:
Ifjúságszociológiai tanulmányok. Debrecen:

Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, • http://www.

Gondolatok
A lét hangoltsága kapcsán

nebbnek hitt és – mint annyiszor – megfelleb
bezhetetlennek, vagyis intézményesen kanonizáltnak remélt) tudományosság követelményeinek.” Nehéz lenne – a közelmúlt ismeretében – félreérteni, hogy miért tartják fon
tosnak mindezt az előszóban is hangsúlyozni
a szerkesztők.
A könyvben a tanulmányok négy, körülbelül egyforma terjedelmű, de külön-külön
tematikájú csoportban kerülnek közlésre. Az
első csoport tárgyköre a történet- és vallásfilozófia (A történelemhez tartozunk, mielőtt
történelmet írnánk címmel), a második meta
fizika, fenomenológia, valamint nyelv- és
politikafilozófia (Egy felfoghatatlan mindenség
be való belevetettség), a harmadik művészetfilozófia, továbbá magyar filozófia- és eszmetör
ténet (Történelemre vonatkoztatott és politi
kumba átültetett áldozathozatali etika) és végül
a negyedik tudomány- és kommunikációfilozófia (Miért bízzunk inkább a tudósokban,
mint a mágusokban?).
Az adott keretek között nem lehet szó
arról, hogy minden egyes tanulmányt ismertethessünk, sőt még mindegyik külön megemlítése se látszik kivihetőnek. Ehelyett mind
a négy csoportot igyekszem jellemezni elsősorban egy-egy tanulmány kiemelésével.
Egy-egy ilyen kiemelés természetesen nem
nélkülözi a szubjektív elemet, mégis ezen a
módon ízelítőt lehet adni az egész könyv és
ezen belül az egyes tanulmánycsoportok szel
leméről, mondanivalójáról.
Az első csoportból kiemelnémTurgonyi
Zoltán írását, amely az európai értékekről szól.

Miért olvas egy fizikus egy filozófiai tanulmánygyűjteményt, pláne miért is foglalkozik
vele részletesebben? Mindenek előtt érdemes
megemlíteni, hogy – köztudomás szerint – a
természettudományok közül a fizika áll legközelebb a filozófiához, gondoljunk csak a
relativitáselmélet vagy a kvantummechanika
ismeretelméleti vonatkozásaira. Másrészt –
mint azt a Nobel-díjas fizikus Wigner Jenő
tréfásan megjegyezte egyszer −, ha egy fizikus
kora előrehaladtával nem tudja már igazán a
fizikát művelni, filozófiával kezd foglalkozni.
Mindezek fényében foglalkozom az aláb
biakban a huszonöt tanulmányt tartalmazó
kötettel, amely alcíme szerint a tudás sokféleségét mutatja be (Tanulmányok a tudás
sokféleségéről). Az előszó szerint ezek mind az
MTA Filozófiai Kutatóintézet munkatársainak és vendégeinek 2009. évben született
munkái. Ugyancsak az előszó szögezi le a
kötet szerkesztőinek „ars poétikáját” és egyúttal a kötet összeállításának vezérlő elvét. „…a
filozófia nem nélkülözheti a sokszínűséget, a
feltett kérdések és válaszok (vagy válaszkísérletek és választöredékek) sokoldalúságát.”
„Szerintünk egyenesen őrület, s a filozófiai
látásmódnak, azaz a filozófia lényegének tel
jes ignorálása, egyszóval a filozófia halála, ha
a filozófiát mesterségesen kívülről, valamilyen
intézményesített hatalmi vagy parancsszóval
’egydimenzióssá’ kísérelnék meg tenni, hogy
megfeleljen a modern (azaz épp a legmoder-

ifjusagimunkakonyvtara.hu/index.php?p=
letoltes&id=113)

Marián Béla

kutatási igazgató, Marketing Centrum
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Ebben, elsősorban a természetjogot, az embert
mint embert természeténél fogva megillető
jogot állítja előtérbe és elemzi. Megállapítja,
hogy „…el kell vetnünk a liberalizmus individualista antropológiáját, s az embert, mint
természeténél fogva társas lényt kell tekintenünk.” A tanulmány végén pedig az összegzés:
„…az emberi természetnek legalább két olyan
alapvető velejárója van – a természettörvény1
és a világ feletti racionális emberi uralom –,
amelynek kibontakozása különösen sokat
köszönhet az európai történelemnek.” Egyébként a tárgyalás során kitér az európaitól eltérő más kultúrákra is, ezek viszonyára az
európai értékekhez, valamint az emberiség
közös értékeinek kiformálódására.
A második csoportban van az a tanulmány,
amelyik a könyv címét is adta (Vajda Mihály:
A lét hangoltsága). Arról van szó, hogy az
ember életében nemcsak a racionalitás játszik
szerepet. Az érzelmi elemet a „hangoltság”
terminussal lehet kifejezni, és ennek a filozófiában is jelentősége van. Egyébként két
„alaphangoltság”, érzelmi beállítódás van: az
unalom és a szorongás.
A harmadik csoport tanulmányai többségükben Lukács Györgyről, filozófiájáról,
annak fejlődéséről, alakulásáról, továbbá a
„Lukács-iskoláról” és a hetvenes évek eleji ún.
„filozófus perről” szólnak. Sziklai László megállapítja, hogy „Lukács György […] a 20.
század kommunizmusának legnagyobb filozófusa.” Ugyanakkor „…a hazai és nemzetkö
1

Értsd: természetjog.
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zi népi demokratikus kommunista és munkásmozgalomban korántsem volt egészen
comme il faut.” Ismeretes, hogy 1956 után
börtönbüntetést is el kellett szenvednie. A
recenzens számára mindenesetre kissé meglepőnek tűnik, hogy Lukács és iskolája, valamint a „filozófus per”, a mai magyar filozófiai gondolkodók tevékenységének ennyire
az előterében áll.
Maga a negyedik csoport és azon belül
Laki János írása – érthetően – áll a recenzenshez a legközelebb. Mint már láttuk, ez a
csoport, illetve tanulmányai a tudomány és
technika fejlődése által felvetett problémákkal
foglalkoznak, Laki János pedig elsősorban a
tudományos eredmények megbízhatóságával
(Demarkáció: a megbízhatóság episztemológiája
a címe tanulmányának). Számos találó megállapítása közül idézzük: „A globális tudomány standardizált: ugyanazt az irodalmat
olvassa, ugyanazokat a műszereket használja,
ugyanazokra a (gyakran máshol előállított)
empirikus adatokra hagyatkozik, ugyanazon
konferenciákon vesz részt, internetes levelezőlistákhoz és fórumokhoz csatlakozik, ugyan
annak a közösségnek ír mindenki.”
A kötet a benne lévő tanulmányokkal
valóban tanúsítja korunk filozófiájának sokszínűségét és ugyanakkor a mai magyar filozófiai gondolkodók széles körben történő
tájékozódását. (Gábor György – Vajda Mihály
szerkesztők: A lét hangoltsága. Budapest: Typotex,
2010, 369 p.)
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Ajánlás a szerzőknek

1. A Magyar Tudomány elsősorban a tudományte
rületek közötti kommunikációt szeretné elősegíteni, ezért főleg olyan dolgozatokat közöl, amelyek
a tudomány egészét érintik, vagy érthetően mutatják be az egyes tudományterületeket. Közlünk
témaösszefoglaló, magas szintű ismeretterjesztő,
illetve egy-egy tudományterület újabb eredmé
nyeit bemutató tanulmányokat; a társadalmi élet
tudományokkal kapcsolatos eseményeiről szóló
beszámolókat, tudománypolitikai elemzéseket és
szakmai szempontú könyvismertetéseket, de lapunk nem szakfolyóirat, ezért a szerzőktől közérthető, egy-egy tudományterület szaknyelvét mellőző cikkeket várunk.
2. A kézirat terjedelme általában ne haladja
meg a 30 000 leütést (ez szóközökkel együtt kb.
8 oldalnak felel meg a Magyar Tudomány füzetei
ben); ha a tanulmány ábrákat, táblázatokat is
tartalmaz, kérjük, arányosan csökkentsék a szöveg
mennyiségét. Beszámolók, recenziók terjedelme
ne haladja meg a 7–8000 leütést. A teljes kéziratot
MS Word .doc vagy .rtf formátumban interneten
vagy CD-n kérjük a szerkesztőségbe beküldeni.
3. Másodközlésre csak indokolt esetben, előzetes egyeztetés után fogadunk el dolgozatokat.
4. Legfeljebb tíz magyar kulcsszót és a közlemények címének angol fordítását külön oldalon
kérjük. A cím után a szerző nevét, tudományos
fokozatát, munkahelye pontos nevét, s ha közölni
kívánja, e-mail címét kell írni. Külön lapon kérjük
azt a levelezési és e-mail címet, telefonszámot is,
ahol a szerkesztők a szerzőt általában elérhetik.
5. Szövegközi kiemelésként dőlt (italic), (esetleg félkövér – semibold) formázás alkalmazható;
r i t k í t á s, VERZÁL, kiskapitális (small capi
tals, kapitälchen) és aláhúzás nem. A jegyzeteket lábjegyzetként kérjük megadni.
6. Az ábrák érkezhetnek papíron, lemezen
vagy e-mail útján. Kérjük a szerzőket: tartsák szem
előtt, hogy a folyóirat fekete-fehér; formátuma
B5 – tehát ne használjanak színeket, és vegyék fi
gyelembe a fizikai méreteket. Általában: az ábrák
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és magyarázataik legyenek egyszerűek, áttekinthe
tők. A képeket lehetőleg .tif vagy .jpg formátumban kérjük; fekete-fehérben, min. 150 dpi felbontással, és nagyságuk ne haladja meg a végleges
(vagy annak szánt) méreteket. A szövegben tüntes
sék fel az ábrák kívánatos helyét.
7. A hivatkozásokat mindig a közlemény vé
gén, ábécé-sorrendben adjuk meg, a lábjegyzetekben legfeljebb utalások lehetnek az irodalomjegyzékre. Irodalmi hivatkozások a szövegben: (szerző,
megjelenés éve – Balogh, 1957; Feuer et al., 2002).
Ha azonos szerző(k)től ugyanazon évben több
tanulmányra hivatkoznak, akkor a közleményeket
az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük megkülön
böztetni mind a szövegben, mind az irodalomjegy
zékben. Különösen ügyeljenek a bibliográfiai
adatoknak a szövegben és az irodalomjegyzékben
való egyeztetésére! Kérjük: csak olyan és annyi
hivatkozást írjanak, amilyen és amennyi elősegíti
a megértést. Számuk ne haladja meg a 10–15-öt.
8. Az irodalomjegyzéket ábécé-sorrendben
kérjük. A tételek formája a következő legyen:
• Folyóiratcikkek esetében: Feuer, Michael J.
– Towne, L. – Shavelson, R. J. et al. (2002):
Scientific Culture and Educational Research. The
Educational Researcher. 31, 8, 4–14.
• Könyvek esetében: Rokkan, Stein – Urwin,
D. W. – Smith, J. (eds.) (1982): The Politics of
Territorial Identity: Studies in European Regio
nalism. Sage, London
• Tanulmánygyűjtemények esetében: Halász
Gábor – Kovács Katalin (2002): Az OECD tevékenysége az oktatás területén. In: Bábosik István
– Kárpáthi Andrea (szerk.): Összehasonlító pedagógia – A nevelés és oktatás nemzetközi perspektívái. Books in Print, Budapest
9. Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány
kefelevonatokat nem küld, de elfogadás előtt min
den szerzőnek elküldi egyeztetésre közleménye
szerkesztett példányát. A tördelés során szükséges
apró változtatásokat a szerző időpontegyeztetés
után a szerkesztőségben ellenőrizheti.
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