
emberi önmegértéshez is eljuttatni,
négy meghatározó vonással rendel-
keznek. Integratívan mintaszerûek
(ez a folyamatosan más területekre is
rászoruló önkeresés jó oldala), képe-
sek a dialogikus egység megteremtés-
re, ezzel összefüggésben határátlé-
põk, így orvosolják a szellemi kultúra
pozitivista eredetre visszavezethetõ
kisebbrendûségi érzését. A szellemtu-
dományok pótolhatatlanok a diszcip-
línák történetében, ha valamit filozó-
fiailag, történetileg, nyelvileg és esz-
tétikailag kívánunk megérteni.

Külön érdeme a tanulmánygyûj-
teménynek Haug és Graevenitz az
irodalomtudomány mint kultúratu-
domány helyzetérõl szóló vitájának
közlése. Az Írás és különbség címû feje-
zet pedig az ELTE Általános Iroda-
lomtudományi Kutatócsoportjának
állandó kutatási területével, a media-
litással foglalkozik. Derrida például az
elmúlt századok gondolkodási és iro-
dalmi tevékenységét az úgynevezett
papír-kultúrába utalja. Éppen abban
az átmeneti korszakban élünk, amely-
ben a kommunikációs közvetítettség
anyagszerûségének variatívvá válása
okán � hiszen a könyv, folyóirat, jegy-
zetfüzet mellett a számítógép képer-
nyõje, az internet különféle lehetõsé-
gei is megjelentek � maga az értelem-
képzés, a jelentésadás is módosul.

PAYER IMRE

(Szerkesztette Bónus Tibor, Kelemen Pál 
és Molnár Gábor Tamás, Ráció Kiadó, 
Budapest, 2005, 512 oldal, 3600 Ft)

AA  kkrreeaattiivviittááss  mmiinnttáázzaattaaii

Ritka mûfaj a filozófiában az esetta-
nulmány-gyûjtemény. Miután a
�nagy elbeszélések�: a filozófiai drá-
mák és regények kora lejárt, a köny-
veket egyre inkább kiszorító váloga-
táskötetek rendezõelve többnyire a
hasonló téma vagy az azonos szerzõ.
A filozófusok ma lineáris cselekmé-
nyû (�argumentatív�) novellákat
vagy expresszivista pamfleteket ír-
nak; a kötetek ezeket ömlesztik egy-
más mellé, s félõ, hogy egyik részrõl
az aggodalmas precizitás, a másikról
a retorizáló avantgardizmus defi-
lozofizálja: vagy perspektívátlanná,
vagy felszínessé teszi a filozófiát. Az
esettanulmány-gyûjtemény mûfaja
éppen ezt a problémát kerüli ki: a
precízen argumentált töredékeket
egy perspektivikus intenció jegyé-
ben egyetlen, nagy ívû narratívára
fûzi a szerkesztõi elõszó. A tanulmá-
nyok kettõs funkciót töltenek be:
inherens tanulságaikon túl a prog-
rammatikus elõszó állításait is alátá-
masztják saját területük eredményei-
vel.

A kreativitás mintázatai koncep-
ciózus egésszé gyúrt esettanulmá-
nyok gyûjteménye; emellett � a Pal-
ló Gábor szerkesztette Recepció és
kreativitás sorozat darabjaként � egy
(még) tágabb koncepció szerves ré-
szét is képezi. Tematikus kohéziót
éppen a sorozathoz kapcsolódás te-
remt. Palló hétkötetese a magyar
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�zseni� jelenségét kívánja feltérké-
pezni; kötetünk ezen belül az in-
terdiszciplinaritás, a sok lábon álló
mûveltség és filozofikus perspektivi-
kusság szerepére koncentrál. A mód-
szertani kohéziót egyfajta szocio-
historikus szemlélet: a Nyíri Kristóf
inspirálta kommunikációfilozófia,
valamint Békés Vera � Nyíritõl szin-
tén nem független � tudásszocioló-
giai megközelítése adja.

A mûfaj egyúttal növeli a szer-
zõk mozgásterét: példáznak, nem
igazolnak. Így aztán tudásszocioló-
giai olvasatot kapunk a honi pszichi-
átria kialakulásáról (Lafferton Eme-
se); Karádi Éva az ifjú Lukács fémje-
lezte Vasárnapi Körrõl, Gurka
Dezsõ pedig Lakatos Imre � Angliá-
ban is nagy hatást gyakorló � tudo-
mányfilozófiájának itthoni gyökere-
irõl ír. A méltatlanul feledésbe me-
rült polihisztor, Palágyi Menyhért
Székely Bertalan-i indíttatásai (Bog-
danov Edit), vagy a történész Haj-
nal Istvánnak (Kondor Zsuzsanna,
Kovács Gábor) és a klasszika-filoló-
gus Balogh Józsefnek (Demeter Ta-
más) a Torontói Iskolára (s így
McLuhanre) gyakorolt hatásai a ma-
gyar szellemi élet interdiszciplináris
jellegérõl árulkodnak. Sõt: Madách-
ról kiderül, hogy nem csupán Pa-
lágyi, de számos Nobel-díjasunk
gondolkodását is alapvetõen formál-
ta; természettudósaink humán mû-
veltsége kimutathatóan közreját-
szott eredményeik elérésében (Bé-
kés Vera). Nyíri Kristóf pedig a

sajátosan osztrák-magyar kommu-
nikációfilozófiáról fest átfogó képet;
Balogh, Hajnal, Palágyi, illetve
Musil és Wittgenstein sokban meg-
elõlegezi a televízió, internet és mo-
biltelefon generálta mai konceptuá-
lis válság jegyeit.

A magyar zsenik kérdése igen
kényes, politikailag-világnézetileg
terhelt kérdés, ám a magyar kreati-
vitás heroizáló legendái és az ugar-
jelenség víziója között a kritikusi
distanciáltság, a szerzõk módszerta-
ni magabiztossága meggyõzõen
tesz igazságot. A magyar zsenik
nem istenadta lángeszük, hanem
reflektált periférikusságuk miatt
nem tagozódtak valamely mainst-
ream trendbe: kritikai-komparatív
szemléletük és interdiszciplináris
mûveltségük tette õket zsenivé.
Nem féltek a nemzetközi eredmé-
nyekre támaszkodni, de a puszta át-
vételen túl azok új megközelítésére
és bírálatára, sajátos kulturális be-
ágyazottságukból fakadó szemléle-
tükkel való összeegyeztetésére is tö-
rekedtek.

A Kreativitás mintázatai � akár-
csak a sorozat többi darabja � külö-
nösen javallt azoknak, akik számára
fontos a magyarságtudat; néha jó el-
gondolkodnunk azon, mi is az, ami-
re büszkék vagyunk. És különösen
javallt azoknak, akik számára nem
fontos; a túlzó patetizmustól men-
tes, árnyalt képek segítenek érthe-
tõbbé tenni a misztikusnak tûnõ dol-
got: mit is jelent magyarnak lenni.
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Tisztelt magyar kultúra � ideje, hogy
tisztába tegyük magunkat.

DANKA ISTVÁN

(Szerkesztette Békés Vera, Áron Kiadó, 
Budapest, 2004, 288 oldal, 2660 Ft)

KKöörrnnyyeezzeett  ééss  eettiikkaa

Elképzelhetõ-e etikai elméletalkotás
az univerzalizmus igénye nélkül? Ér-
demes-e megelégednünk egy olyan
erkölcstannal, melyet nem tekintünk
kizárólagosnak, vagyis minden em-
beri lényre, minden közösségre ér-
vényesnek? A legújabb kori filozófia
egyik alapvetõ belátása, szinte irány-
zatoktól függetlenül, hogy
minden valószínûség sze-
rint ez az, amivel meg kell
elégednünk: az erkölcsi-
ség történetileg és közös-
ségenként egyaránt válto-
zik, s nem rendelkezünk
egy olyan független mér-
cével (például a változat-
lan emberi természet
doktrínájával), amely összemérhetõ-
vé tenné a különbözõ elveket, szoká-
sokat, intézményeket, magatartás-
mintákat.

Van azonban egy olyan perspek-
tíva, melybõl a fenti etnocentrizmus
nem csekély veszélyeket hordozó lu-
xusnak tûnik. Lemondhatunk arról,
hogy az etika �megszólítottja� az

emberiség legyen, s hangsúlyozhat-
juk az egyes morális közösségek sze-
repét � de csak addig, amíg vannak
morális közösségek, amíg létezik
emberiség. Arról pedig, hogy az
utóbbi megszorítás több legyen,
mint puszta tautológia, maga az em-
beriség (legyünk ilyenkor is etno-
centrikusak: annak európai, illetve
�észak-atlanti� része) gondoskodik;
a természet mérhetetlen pusztítása
elképzelhetõvé teszi azt a jövõt,
amelybõl hiányoznak a morális mér-
legelésre képes lények.

A féktelen technológiai fejlõdés
globális eszkalálódásának korában
szükség van hát az egyetemesség
igényével fellépõ környezeti etikára
� a cselekvési elvek egy olyan készle-
tére, amely a morális közösségek

megõrzését hivatott biz-
tosítani, s mint ilyen az
emberiség egészére való
tekintettel nyer megfogal-
mazást. Sõt jócskán túl-
terjed annak körén: az
egyetemes morális közös-
ségbe, amennyiben a
fennmaradás a cél, bele
kell értenünk számos

nem-emberi lénytársunkat is, mi
több (ad absurdum?) a Föld ökológi-
ai rendszerének egészét. A környe-
zeti etika ebben az értelemben nem
csupán egy újabb részterülete az ún.
�alkalmazott etikának�, hiszen
könnyen elõfordulhat, hogy mûve-
lése minden további etikai reflexió
elõfeltételévé válik. Azzal kapcsolat-
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