
nem tudja megmondani, mit kell kívánnunk, mi a helyes, mí a helytelen. Már
pedig nemcsak az egyén, hanem a világ számára is van üdv és kárhozat, ami
nek jeleit a világháborúk századában aligha kell bizonygatni.

Összefügg ezzel egy másik változás, mely színtén a természettudomány te
rén kezd kibontakozni. Az újkor eleje óta úgy különült el a kutató ember a
kutatott világtól, mint az alany a tárgytól. Ez programszarűen történt, éppen a
kutatás "tárgyilagossága" érdekében. Az anyagi világ műszerekkel fogható és
matematikailag is kifejezhető mivolta adta a tudományegzaktságának biztos tu
datát. A tudomány azonban kénytelen egyre inkább belátni, hogy az ember és
világ ilyen azétválasztása tarthatatlan. A kutatás tárgya ui. nem a természet
önmagában véve,hanem az ember kérdésfeltevésének kitett, tehát már a kér
désfeltevés iránya és érdeke által befolyásolt természet. A kutatott világban s
a kutatás eredményében benne van már a kutató ember is: az objektumban a
szubjektum, az objektivitásban a szubíektívítás, Ha ezt nem akarjuk tudomá
sul venni, szemléletmódunkkal puszta tárggyá degradáljuk a világot. Ezáltal
önkényesen szétszakítjuk a valóságot: lélektelen természet-értelmezéshez és ter
mészetellenes lélek-értelmezéshez jutunk, ami végeredményben ember- és élet
ellenes. A valóság szerves egysége szemléletünkben saját vesztünkre széttörede
zik és részekre hull.

Teilhard de Chardin legfőbb érdeme, hogy ezeket a természettudományi
problémákat felismerte. Tudatosan vállalta: a tudós nemcsak eredményeíért, ha
nem azok fehasználásáért is felelős. Nemcsak a részért. hanem az egészért,
minthogy a világ is oszthatatlanul egy. Erre a felismerésre a maga módján, ke
resztény hite szerint próbált feleletet adni. Senkitől sem kívánta, hogy feleletét
mindenestül elfogadja. Olvasója értse meg magát a problémát, és lehetőséget sze
rint segitse elő a további tisztázódást. Ha közben néhány gondolatot az ő ter
méséből is hasznosíthat, hát csak hasznosítsa.

Szekeres Attila református teológus ezt programszerűen így fogalmazta meg:
"Teilhard teljes tudatában van, hogy a Krisztus-hitet átültette, lefordította és
transzponálta. De ez az áthelyezés egyedül arra szolgált. nála, hogy Krisztus
univerzális győzelmét kozmikusan szemléltesse. Azok a problémák, amelyek elé
Teilhard állít minket, teológiailag éppen nem legyőzhetetlenek. Egész koncep
cióját lehet és kell is teológiai nyelvre lefordítani, és legmélyebb intencióit te
ológiailag feldolgozni. A Szentíráshoz szabottan kell elmondanunk, amit Teil
hard a maga módján és valóban megkapó szellemességgel kifejezésre juttatott,
nevezetesen hogy csakugyan minden hatalom Jézus Krisztusnak adatott. Itt sok
a pótolni valónk" (De Stem 1965/7, és i. műve több helyén).

Mindnyájunk nagy vesztesége, hogy Szekeres Attila ezt a messzetekintó ter
vet rövid életében csak részben valósíthatta meg.

HORVÁTH ÁRPÁD (Luzern)

Új MAGYAR FILOZÓFIATÖRTÉNET
Nem tagadjuk: ha Nyíri Tamás filozófiatörténete szerényebben sikerült vol

na, akkor is dicsérnénk. Már maga a tény, hogy megjelent, elismerésre kötelez.
Nyilván a szerző is tudta, hogy - bármit is írna - művével hiányt tölt be:
más, keresztény szerző tollából, nincs. Volt-e kisértése, hogy a sajátos helyze
tet a színvonal rovására felhasználja? Nem tudjuk. A kérdés egyébként is pusz
tán retorikus. Mert nem tette. Könyve, teljesen függetlenül attól, hogy hiányt
pótol, a csak tárgyára tekintő szigorú bíráló tudományos mérlegen sem találta
tik könnyűnek.

Nincs könnyebb és egyúttal nehezebb dolog, mínt filozófiatörténeti munkát
bírálni, hiszen az ilyen művek már születésük pillanatában magukban hordják
tökéletlenségüle apriorikus csfráját. Gonoszkodó kritikus úgy mondaná: mielőtt

a könyv megszületik, már meg is lehet írni a kritika felét.
Filozófiatörténetet írni ugyanis már akkor is eleve aggasztó dolog. ha vala

kinek csak 1600 oldal áll a rendelkezésére; Nyíri Tamásnak pedig 600 oldallal
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kellett beérnie. Ha meggondoljuk, hogy a XX. században körülbelül százötven
olyan gondolkozó van, akiről "kell". írni, és előtte, csak a legnagyobbakat te
kintve, megint vagy százötven, akkor egyre alig jut - irodalom nélkül - két
oldal. S mert Platónról, Arisztotelészről. Szent Tamásról, Kantról, . Hegelről.
Marxról és még másokról nem lehet pusztán csak két oldalt írni, többeknek
be kell érniük egy-két utalással, jóllehet a csak velük foglalkozó specialisták
kisebb könyvtárnvít írnak róluk.

A másik probléma az, hogyafilozófiatörténésznek eleve le kell mondanía
az el gondolkozó ember belemélyülésí igényéről. Egyrészt mert nincs helye rá,
másrészt mert senki sem képes komolyan belemélyülní több mint egy terület
be, egy rendszerbe, egy gondolkozéba - legföljebb talán kettőbe.

Azt jelentené ez, hogyafilozófiatörténész eleve felületesséere kárhoztatja
magát? Természetosen nem. Forrásai - eltekintve a saját szakterütetétől 
a csak egy témával egy életen át foglalkozó, specialisták munkái; alkotó tevé
kenysége meg abban áll, hogya részleteket összefoglaló egésszé kovácsolja
össze. De sematizálni így is, úgy is kénytelen. A téma bonyolultságából kö
vetkezik, hogy filozófiatörténet írására csak olyan ember vállalkozhat. akl, ezy
szerre igen sokfelé tud nézni, nagyon sokat olvasott, széles az érdeklődése, gaz
dag a műveltsége és ezenfelül még arra is képes, hogy Kant, Hegel, Platón,
Marx és a többiek nevével szóljon, vagyis ha csak időlegesen is, az ő szemük
kel nézze a világot. Érthető, hogy nagyon kevés ilyen tudós akad. S érthető a
tanítvány büszkesége is, hogy egykori tanára e szűk körű kis csoport érdemes
tagjává lett. Harminckét év óta (Kecskés Pál, 1943) keresztény gondolkozó nem
írt magyarul filozófiatörténetet.

Lehet-e ezek után még tárgyilagosan hozzászólnunk a könyvhöz? A bűvös

"tudományosságot" hangoztató mínősítésről a bírálónak még akkor is le kelle
ne mondanía, ha nem a külföldi világban filozofáló magyar ember érthető

meghatódottsága vezetné a tollát. Mert ha a szellemi komolyság (és tisztesség)
kötelez is bennünket arra, hogya dolgokat úgy lássuk, ahogy azok vannak, sen
ki sem tagadhatja, hogy mindig valahogyan -nézzük azokat. A szempontok és
az azokat kiváltó okok pókhálószerű összefüggései fonják körül ítéleteinket, már
csak azért is - hogy csupán egy mozzanatot említsünk -, mert nem mindent
tartunk egyformán fontosnak, súlyosnak, érdemesnek. S hogy mit tartunk an
nak, az nem csupán a tárgytól függ, hanem a tárgyát néző alanytól is. A tárgy
persze támaszt velünk szemben önmagából adódó objektív követelményeket, és
a szubjektivizmus ott kezdődik, amikor ezeket nem tesszük személyes ítéleteink
részesévé.

Nyilván a szerző is nézte valahogyan a tárgyát. Semmi kétséget nem is
hagy afelől, hogy a könyvet keresztény gondolkozó írta, mint ahogy például
Sándor Pálnál is világos (A filozófia története. 3 k. Budapest, 1965), hogy tol
lát a marxista szempont vezette. Nem követi tehát azokat, akik aggályoskód
nak "bevallani", hogy szempontjaik vannak (persze a másik úgyis tudja róluk,
hogy vannak), és nem is kíván az ál-objektivizmus légüres búrája alá lapuini
és úgy tenni, mintha neki nem lennének szempontjai.

Amikor a bíráló a könyvet kritikusan mérlegeli (természetesen csak egy
két részre szorítkozhat, a többit érintetlenül hagyva), akkor csak azt kérdez
heti: vannak-e olyan, a tárgyból adódó objektív követelmények, amelyeknek
a szerző nem, vagy csak részben tett eleget, már ahogyan ezt a kritikus látja,
illetve igazolni igyekszik. S Nyíri Tamás könyvét hálás dolog a kritika mérle
gére tenni. Csak az billenti ki világosan a serpenyő mérőkarját, aminek súlya
van.

Mig a filozófiatörténelmek vagy a kronologíkus, vagy a tematikai, vagy a
rendszerek, illetve személyek szerinti felosztást követik, addig Nyíri TamáS
megkísérli mindezeknek a színtézisét. Érdekes kísérlet sajátos negatívumokkal.
Egyrészt elég nehéz fellelni egy-két gondolkodót, másrészt az ískolákon belül a
díszeipltnák (etika, ontológia, kozmológía, stb.) szerinti felosztáshoz szokott ha
gyományos olvasót zavarni fogja ennek a világosságnak a hiánya. Persze, nem
szabad elfelejteni, hogy a könyv a "filozófiai gondolkodás fejlődését" tárgyalja,
azaz eleve a célkitűzésnek megfelelő láncszemeket kovácsolja össze egy lánccá.
így a szerző kényszeríti az olvasót, hogy legalábbis minden fejezetet egyben
olvasson végig. A lexikális jellegű lI'illámgyors információszerzésről így legtöbb
ször le kell mondani.
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Miként minden szelektálás már eleve értékelés, úgy vonatkozik ez arra
is, hogy jnilyen mennyíségben tárgyal valaki egy filozófust, illetve rendszert.
'Természetesen ez az értékelés nem egyszeruen a szerző személyes véleményét
tükrözi, hanem tárgyának tényleges jelentőségét is, értve ezen nem csupán an
nak korát, hanem áttételesen a mi korunkat is. így például lesznek, akik fenn
akadnak azon, hogy a katolikus szerző Aquinói Szent Tamásnak nem szánt kü
lön fejezetet és a jelenkori skolasztikát is aránylag röviden tárgyalta. Mi úgy
véljük, hogy ez 'a várható kifogás figyelmen kívül hagyja a tomizmus jelenlegi
helyzetét. A külföldi irodalomban teljesen otthonos és a, tomizmus egyetemi hely
-zetét nyilván igen jól Ismerő szerző, úgy látjuk, csupán a tomizmusnak a II.
vatikáni zsinat óta tapasztalható fokozatos visszaeséséből vonta le a következ
ményeket. A húszas és harmincas évek nagy tomlstáí utódok nélkül maradtak.
Több oka van ennek - Nyíri Tamás egy-kettőre kitér (529-530. o.) -, nem
utolsósorban a katolikus értelmiség aggiornamentóból kibontakozó eklektikus és
díalogizáló igénye, és számos, a bibliai forrásokhoz visszatérő teológus alapvető

idegenkedése a filozófiától. Több gyönge, apologetikus [ellegű tomista tankönyv és
jegyzet is hozzájárult ehhez a változáshoz. A kísérletezés, keresés és kritikus
orientálódás jelenlegi korszaka nyilván nem végleges." A szobáikba visszavonult
jelenkori tomisták munkássázától komoly értékeket remélhetünk (lásd Mérleg,
3, 1967, 30-34, 258-261; 4, 1968, 183-184; 5, 1969, 63--82, 102-103; 8, 1972. 24-
37; 10, 1974, 14-26, 76-82, 293-383), nyilvánvaló azonban, hogya katolikus
filozófusok intellektuális pluralízálódása feltartóztathatatlan. A tomizmus a ki
nyilatkoztatásnak bármennyire is értékes, megíscsak egyik reflektálási lehetősége

- a többi mellett.
Szépen ír Nyíri Tamás erről a "többiről", mindenekelőtt a perszonalizmus

ról, ahová, ha sejtésünk nem csal, saját magát is besorolja. Úgy véljük, Teil
hard de Chardin ebben a fejezetben (a ,.keresztény ihletésú filozófiák") indo
koltabb helyre talált volna, mint. az "életfilozófiák" címszó alatt, jóllehet ez
inkább didaktikus kérdés és vonatkoztathaté vmagára Bergsonra is. Különösen
ennél a pontnál éreztük a könyv felosztási módszerének árnyoldalait. E sarok
írója már-már azt hitte, hogya nagy Teilhard kimaradt, míg végül is "kita
lAlta",hogy hol kell őt keresni. így van ez más gondolkodókkal is, akiknek
felfedezése néha szubtilis filozófiatörténelmi ismereteket tételez fel. Kár, hogy
ebben a precíz tudományos technikával összeállított könyvben a jó tárgymu
tatót nem követte névmutató. Nagy segítség lett volna.

Aránylag nagy teret szentel a szerző a marxizmus tárgyalásának, és ezen
túl is számos utalás történik Marxra. Többen úgy vélhetik, hogy ez a könyv
megjelenési helyéből következik. Ezt mindenképpen félreértésnek tartjuk. Füg
getlenülattól, hogy ki mit tart a jelenségről, meg kell állapítani a tényt, hogy
a marxizmus és variánsai korunk legbefolyásosabb szellemi tényezőivé váltak,
természetesen a nyugati világot is beleértve. Amikor a Nemhivők Titkársága
1972-ben közzetett vatikáni leirata ezt ugyanígy konstatálja, nyomatékosan sür
geti a Teológiai Karokat, hogyamarxizmus széles és alapos oktatásának teret
nyissanak. A téma fontosságától hajtva a leirat szinte mértéktelen követelmé
nyeket is támaszt, ha meggondoljuk, hogy a kiszabott program megvalósítása
a teológiai hallgatók filozófiai óraszámának 30-40 százalékát venné igénybe.
Ezt szeretnénk azért is megemlíteni, mert Nyíri Tamás könyve a Teológiai
Akadémián elhangzott előadásaiból alakult ki.

Érthető érdeklődessel olvastuk a marxista valláskritikáról szóló részt. A
szerzö többször idézi Werner Post Karl Rahnernél elfogadott doktori érteke
zését. Mi kevésbé értékeljük ezt a munkát, és már alcímét - "Die Kritik der
Religion Ist die Voraussetzung aller Kritik" (Marx) - is felületesnek tartjuk.
Marx ezt a tételét 1843-44 telén, idealizmusból materializmusba átnyúló fej
lődési foka közepén, még mint fél lábbal ifjúhegeliánus és Feuerbach követője

állította fel. Röviddel később (1845-46), mint történelmi materialista, Engelsszel
együtt a "Német ideológiá"-t többek között ennek a vallást előtérbe helyező
ifjúhegeliánus tételnek a cáfolatára írja. Sajnos a rangos jezsuita Marx-kutató,
Calvez sem képes észrevenni a fiatal és az érett Marx közötti dialektikus fej
lődési egységet, vagyis azt, hogy - Leninnel szólva - "Marx Marxszá lett".
Post meg egyébként is abba az elterjedt hibába esik, hogy a marxizmus eimén
csak Marx valláskrttíkáját tárgyalja, Engeist viszont, aki 1846 után lényegesen
többet foglalkozott a vallással mint Marx, figyelmen kívül hagyja. így több fon-
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tos engelsi tétel (a vallás formai szerepe a történelemben, a vallás, mint a ha
ladás kifejezője, az őskereszténység forradalmi jelentősége, a Jelenések Könyve,
mint a kereszténység egyetlen írásos dokumentuma, stb.) elmarad. Pedig nem
is indokolt, hogy Nyíri Tamás Post vonalát kövesse, hiszen, úgy véljük, ő job
ban ismeri a marxízrnust, mint Werner Post vagy Karl Rahner, aki, horribile
dictu, szintén nem tudhat mindent.

Igen sok értelmes dolgot olvastunk a marxista valláskrítíka kritíkájánál írt
fejezetben. Már a higgadt, kultívált hang is jólesett, s még inkább a tény, hogy
a szerző nem tért ki a kényesebb problémák elől sem, ha lehetőségeinek ha
tárát be is látta. Teológiai önkritikáját színtén értékeltük. Az isteni kinyilat
koztatás maga nem is az emberi történelem (például társadalmi-gazdasági vi
szonyok) revelánsa, de ez nem vonatkozik a teológiára, amely, végül is, emberi
szó, Tehát nem mentes korától, nevezetesen a történelmi víszonyoktól. Éppen
a marxizmussal foglalkozó keresztény filozófusnak és teológusnak érdemes el
gondolkoznia azon, hogy milyen mértékben ídeologlzálódik és Idegenedik- el a
teológia azáltal, hogy - mínt nemegyszer - idealisztikus körforgásában önma
gából vizsgálja önmagát és úgy tesz, mintha nem a történelem részese lenne,
annak összes relativitásával. Meglepő-e, hogy ez a "tiszta" teológia néha a ste
rilitás tisztaságát asszocíálja bennünk, és eleve a teológia ideológiakritikaí elem
zésére sarkall? A keresztény ember joggal úgy érzi, hogy Marx és Engels nem
értették meg hitének lényegét, mégis, ha képes rá, mint Nyíri Tamás, hogy
áttörje a heves és időnként sértő kritikai hangfalat, akkor nem lényegtelen szel
lemi tapasztalatokra tehet szert.

Nem mindenben problémamentes a "Fenomenalizmus" fejezet beosztása. Túl
sok egymástól nagyon is különböző iskola kerűl egy nevező alá, és még a ré
szek is tovább dífferencíálódnak, Az újkantianizmus például a tudásszocíológíá
val fejeződik be. Nem látjuk világosan az összefüggést. A tudásszociológia fel
tétlenül külön pontot érdemelt volna, nem utolsósorban Max Weber vallás
szocíológíájának részletesebb elemzésével. Úgyszintén nem egészen áll arányban
a pozitíviaták jelenkori jelentősége sem a csekély oldalszámmal. A jogpoziti
vízmust tárgyalni kellett volna. Ennek az iránynak csődje, majd különös fel
támadása igen tanulságos éppen a természetjogi gondolkozású emberek számára.
Persze mi se tudjuk, kiknek a rovására lehetett volna ezeket a részeket bőví

teni (Heidegger?), és megjegyzésünket eleve relativízálja az a tény, hogy a ma
gyarországi olvasó igénye és érdeklődése nem azonosítható a nyugatiéval. Élő

filozófia hem szakadhat el a léttől. és alétfeltételek nemcsak a gondolkozás tar
talmát befolyásolják, hanem annak igényirányát is. Belátjuk, hogy a szerző több
esetben csupán az egyéb igények milyenségéről akart, részletezés nélkül, infor
málni. A tovább érdeklődők számára pedig nagy segítséget nyújt az egyes
részek után közölt bőséges irodalom. (Több általunk ismert filozófiatörténeti
munkában hiába keres az ember hasonlót!) Az irodalom \erénye, hogy hűsége
sen visszaadja a jelenlegi kutatás stádiumát. Ezt igen nagy teljesítménynek tart
juk, és nem sok tudóst ismerünk, aki más nyelvek szakirodaimában olyan já
ratos lenne, mint a magyarországi szerző. Francia vagy angol oríentáltságú ma
gyart ugyan a bíblíográfía nem fog kielégíteni, de ezek vigasztalására leltren,.
hogy - elvben - a német nyelvű szakirodalmat is meg lehetett volna sokszo
rozni. Értelmetlenség lenne azonban kitérni arra, melyik fontosnak vélt mun
kát nem találtuk az irodalom-felsorolásban. Filozófiatörténeti mű célja nem l~

het más, mint nagyobb összefüggésekben első táiékoztatást adni, a térnába be
vezetni és a további érdeklődés számára útmutatást. nyújtani. S ezt az igényes
célt Nyíri Tamás könyve szinte maradéktalanul elérte.

A szerző német nyelvű oríerrtáltsága (ami azonban nem jelenti nála a más
nyeívű filozófiák német nyelvbe szórítását, vö. például 410-411. o.) és a könyv
második felében (a 284. oldaltól) a német nyelvű filozófusok túlsúlya ahhoz a
feltevéshez vezethet, mintha a szerző a többieket mostohán kezelné. Ezt 's
téves asszociációnak tartjuk. Kant, Hegel és Marx óta a filozófia nyelve, le
galábbis a húszas évekig, többségében német. Még olyan iskolákban is, ame
lyek nem a német kultúrkörben gyökereznek, számos jelentős német nyelvű

képviselővel találkozunk. Az angol empirizmusra (Fr. Bacon, Hume, Hobbes,
Locke) visszamenő francia eredeW pozitivizmus (Comte) kiváló művelöí a XX.
században olyan gondolkodók, mint Wittgenstein, Carnap, a "bécsi iskola" töb
bi tagjáról nem is beszélve, jóllehet ezek legtöbbje a fasizmus uralomra jutása
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után az angol és skandináv kultúrkör tartozékává vált. Úgyszintén a Szent Agos
tonra, Pascalra és Kíerkegaardra visszamenő egzisztencializmus két, Sartre-t és
Merleau-Pontyt felülmúló müvelője, Heidegger és Jaspers. És jóllehet az újto
mizmus alkotó filozófusai belgák és franciák, a német nyeívű kutatók munkája
itt is számottevő, amit a szerző nagyon jól érzékeltet, ha hiányoltuk is a fe
jezetben (522-534. o.) Sertillanges és Garrigou-Lagrange nevét. A marxizmus al
kotó gondolkodóí a nyugati világban jórészt szintén a német nyelvkörhöz tar
toznak, Lukács Györgyöt is beleértve. A nagy befolyású frankfurti iskola
(Horkheimer, Adorno) amerikai képviselője, Herbert Marcuse szintén akkor ér
te el sikereit. amikor angol nyelvű munkáit német anyanyelvén is kiadta. Tá
vol legyen tőlünk, hogy ezeket a megállapításokat értékítéletnek fogjuk fel. Csu
pán a Kant után kialakult helyzet egy-két aspektusát kívántuk regísztrální úgy,
ahogy ezt könyvében, méltányos elosztásban, Nyíri Tamás is teszi.

Ettől függetlenül, egy esetleges újabb kiadásban, a francia irányzatú struk
turalízmusra és az amerikai pragmatízrnusra előnyös lenne, információs szem
pontból, nagyobb teret szánni. Szívesen olvastunk volna többet Pascalról és
Max Schelerről, akiknek befolyása katolikus kórökben az utóbbi évek folyamán
tovább növekedett.

A könyv jelenlegi beosztási technikáj ával is megoldható lenne talán, hogy
a jelenkori filozófiák egy-két sarkalatos, majd minden iskolában megtalálható
érdeklődési területének egyrészt külön hely jusson, másrészt, hogy ezek rész
letesebb tárgyalásban részesüljenek. Gondolunk itt például a nyelvfilozófiára
(amely ma nem csupán az analitikus filozófia területe), az alapkutatásra
(Grundlageforschung), a tudományelméletre. Úgyszintén a Iogísztíkára, amely ma
színtén nem iskolához (pozitivizmus) kötött terület, és többek között számos ki
váló tomista művelője van (például Bochenski). Figyelemre méltók azok a kísér
letek is, amelyek a különböző területek logikai átvízsgálását tették feladatuké
vá: a jog, a társadalom, a tudomány, az ideológiák, a vallás logikája. Rendkí
vül intenzív, kezdetben a marxizmusból kiinduló, majd a pozitivizmus és tu
dásszocíológía által felkarolt, de időközben már nem iskolához kötött kutatási
terület és módszer lett az ideológiakritika. Ennek nagy művelőjére, Paretóra
nem bukkantunk a könyvben, Karl Mannheimről kevés a két mondat, és Lu
kács György idevonatkozó rnunkássága a_ nyelv szociológiai funkcióváltozásáról
olyan mély hatást gyakorol nem utolsósorban számos teológusra, hogy érdemes
lenne ezzel a kérdéssel bővebben foglalkozni.

Ezzel kapcsolatban kell felhívni a figyelmet a jelenkori filozófiai tenden
ciákban egy érdekes jelenségre. Mind kevésbé lehet a nyugati filozófusokat egy
iskola keretébe beleszorítani. Az egykori lezárt rendszerek határai fokozatosan
felbomlanak, a keretek áttetszökké válnak, és a filozófusok - megtartva alap
vető rendszertjelző tételeiket - inkább érdeklődési területek és témák, mint
iskolák szerint csoportosulnak. A szellemi mentalításváltozáson kívül oka ennek
nyilvánvalóan az is, hogy a különbözö bölcseleti diszciplinák tanulmányozása
egy ember számára lehetetlenné és komolytalanná vált. A nagy univerzális fi
lozófusok i kora, akik minden témáról tudtak legalább is egy könyvet írni, le
járt. Ez a téma és tárgykör szerinti orientálódás valószínűleg rnesszemenő böl
cseleti-világnézeti következményekkel fog járni, de ez jelenleg csak jövendöl
hető. Ezt a fejezetet most kezdi írni a jelenkori filozófia, és a problémafeltevés
(még) nem érinti Nyíri Tamás könyvét. Amely - többek között - bőséges

alapot nyújt arra is, hogy egy újabb, csak a XX. század bölcseleti áramlataival
foglalkozó munka épüljön rá, talán - reméljük - ugyanattól a szerzőtől,

Ezt az információdús alapot, Nyíri Tamás könyvét, a túlzás félelme nélkül
a magyar szellemi élet lényeges gazdagodásának tekintjük. Elismeréssel adó
zunk a szerzőnek és mindazoknak, akik rnűve megjelenését lehetövé tették.
Aki más nyelvek világában él, az numinózus élménnyel fedezi fel a könyvben
anyanyelve intellektuális mélységét és szépségét, és más világításban érti meg
azt, amit - úgy hitte - más nyelven már teljesen megértett. Aki anyanyelvén
gondolkozik, annak viszont talán érdemes tudni, hogy Nyíri Tamás könyvével
nemzetközi színvonalú munkát vett a kezébe.
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