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Kié a fül? És kié a nyelv?
(Lackfi János: Levágott fül)

Bár Lackfi  Jánosnak több kisprózakötete, két kisregénye 
és Halottnéző címmel regénye is megjelent már, az irodalmi 
közvélemény eddig elsősorban költőként, mesekönyvek és 
ifjúsági szövegek írójaként, valamint műfordítóként tekintett 
rá. A 2018 őszén kiadott, Levágott fül című regény marketing-
anyagai és a megjelenést kísérő interjúk – épp emiatt vagy 
mindezek ellenére? – sokszor utalnak arra, hogy ez a szer-
ző eddigi legkomolyabb, saját maga számára mindenképpen 
mérföldkőnek számító próbálkozása a nagy terjedelmű pró-
zával, egy ilyen meghatározás ugyanakkor az ajánlószövegek 
más elemeivel és a könyv arculatával kiegészülve némiképp 
elbizonytalanítóan hat. 

Bár a könyv korai recepcióját és a szerzővel készült inter-
júkat szándékosan csak a regény befejezése után olvastam, 
néhány információmorzsát nem sikerült elkerülnöm. Például 
a regénnyel foglalkozó MTI-hír első mondatát („A Levágott 
fül főhőse egy átlagos, tizenhét éves fi ú, aki egy nap egy le-
vágott fülre bukkan az ablakpárkányon.”), vagy az egyik in-
ternetes portálon megjelenő szövegrészlet ajánlóját: „Lackfi  
János regénye alighanem tinédzsereknek és felnőtteknek szól, 
és megjelenik a Helikon Kiadónál.” (https://www.prae.hu/
news/33713-a-levagott-ful/), amely mondatban, ha már külön 
kiemelést érdemelt a célközönség e szegmense, én a tinédzse-
rek fontosságára fi gyeltem fel.

Akkor hát milyen műfajú, kinek szóló szöveget veszek 
kézbe, és miféle elvárásokat érdemes hozzárendelnem? (If-
júsági) kalandregény következik? Krimi? Végső létkérdése-
ket feszegető nagyregény? A könyv borítójának színvilága 
és grafi kus elemei (mobiltelefon, szirénázó rendőrautó, fül-
hallgató, laptop stb.) és a fülszöveg inkább tereltek abba az 
irányba, hogy ifjúsági vagy young adult irodalomként kezd-
jem olvasni, ráadásul akárhol ütöttem fel a könyvet, a jól kö-
rülhatárolható témaválasztás (két kamasz főszereplő, egy fi ú 
és egy lány párhuzamosan futó története) szintén a generációs 
jelleget erősítette.

Nagyjából a könyv harmadához érve viszont teljesen fel-
adtam, hogy fi ataloknak szóló irodalomként (is) olvassam a 
regényt: a tinédzser olvasó szerepébe egyáltalán nem tudván 
belehelyezkedni (és nagyon kíváncsi volnék, hogy ők mit 
gondolnak a Levágott fülről), arra jutottam, hogy a szöveg 
majdnem teljesen felnőtteknek szól, és a – talán eredendően 
szükségtelen – nemzedéki besorolás helyett egyedül azt ér-
demes benne vizsgálni, hogy mint szépirodalmi mű, kis- és/
vagy nagybetűs szépirodalmi szöveg szavatol-e önmagáért, 
beteljesíti-e saját vállalásait. (Hogy a kínálkozó műfaji ka-
tegóriák közül a krimi érvényes lehet-e rá, arról később lesz 
még szó.)

A regényben két történetszál fut párhuzamosan: a nagyobb 
részt egy tizenhét éves gimnazista fi ú monológja teszi ki, a ki-
sebbet egy vele egykorúnak tűnő, vak lányé, Lilié. A két szál 
egyszer sem ér össze teljesen, az olvasó soha nem tanúja a két 
szereplő találkozásának, és a regény első felében egyedül a 
102. oldalon történik rövid említés egy Lili nevű iskolatársról, 
bár a rengeteg, egy-egy pillanatra feltűnő kortársi kapcsolat – 
Dominik, Marci, Bence, Luca, Vivi és sokan mások – között 
ez az információ könnyen elsikkadhat az olvasó számára. Is-
meretségüket csak néhány későbbi utalás leplezi le, valamint 
a fi únak az a (meg is valósított) terve, hogy jégolvadáskor 
hangfelvételt készít a lánynak a balatoni jégorgonák hangjá-
ról. De összefuthattak a kórházban is, ahol a fi ú térdműtét, a 
vak lány pedig félrekezelt nyirokbetegsége miatt járt. Kette-
jük viszonya szempontjából érdekes Lili elbeszélői pozíciója, 
hiszen első személyben elmesélt története során végig ki-ki-
szól valakihez, így eljátszhatunk a gondolattal, hogy a lány 
egy meg nem jelölt elbeszélői szituációban az olvasó mellett 
végig a másik főszereplőhöz is szól.

Hogy ennyi kapcsolat Lili és a fi ú között elég-e ahhoz, 
hogy az olvasó ne érezze hézagosnak a szerkezetet, biztosan 
ízlésfüggő. Én ebben a kérdésben a kísérletező próza pártján 
állok, és bátor vállalásnak érzem Lackfi  döntését, hogy a ko-

héziót sejtetések és a motívumok fi nom játéka teremtse meg 
(látás, hallás, szem, fül: a látó fi úhoz egy fül kerül, ezáltal 
füle lesz a hallásra, és jobban megérti a vak lány helyzetét, 
történetét, sőt a végén bele is szeret). Igaz, lehetne amellett is 
érvelni, hogy a két szál közötti összetartóerő így túl kevés, és 
ha a szöveg más vonatkozásban nagyon részletező (például a 
térd anatómiai felépítésének hosszú oldalakat szentel), akkor 
a két főszereplő viszonyának ábrázolását miért hanyagolja el.

A fül motívuma egyedül a fi únak szentelt fejezetekben je-
lenik meg. Miután megtalálta, a fi ú nyomozásba kezd, amely-
lyel túl sokra nem jut, véletlenül rájön viszont arra, hogy ap-
jának viszonya van egy osztálytársnője anyjával. Az apa hűt-
lenségét a fi ú egy rosszul behúzott függöny résén át telefonnal 
le is fi lmezi, amiből további bonyodalmak származnak. A fi ú 
később megszökik a családjától (az apjával egyébként is rossz 
viszonyban van, az anyja fi gyelme pedig jórészt a kishúgaira 
irányul), és elkezd sodródni a társadalom perifériája felé. Az 
utolsó fejezetekben egy csavargóvá vált másik fi atal társasá-
gában, félig kényszerből maga is lopni kezd, betörésekben 
vesz részt, végül egy erős gesztussal elhatározza: megpró-
bál visszafordulni, felhagy a bujkálással és feladja magát. (A 
könyv utolsó oldalain – egy áruház parkolójában talált, régi 
bulvárlap címoldaláról – arra is választ kapunk, milyen bűn-
eset következtében került hozzá a fül annak idején.) 

Egyetértek Koncz Tamással (Fülszöveg két szólamra, Bár-
ka, 2019/1.), és az én meglátásom is az, hogy a két szólam kö-
zül a vak lányé sikerült jobban. Lili alakja gazdag, izgalmas 
és életszerű, és a látók iránta érzett sajnálatának elutasítása, 
a többségi társadalom képmutatása vagy túlzásba vitt empá-
tiája elleni kamaszos lázadás hitelessé, szimpatikussá teszik 
őt. Tragédiákkal kísért sorsa önálló témaként egy egész re-
gényt elbírna, én mindenesetre szívesen olvastam volna tőle, 
róla többet. Úgy gondolom, a regény legerősebb pillanatai 
nőnek ki Lili anyja betegségének és az anya elvesztésének 
ábrázolásából. Milyen jól sikerült mondat például ez, és mi-
lyen rejtélyes, ha fi gyelembe vesszük, hogy egy vak ember 
mondja: „Anyám lakatlan város lett, már ki sem pillantott a 
saját szemén, minden kíváncsiság elillant belőle.” (173. o.). 
Az életének értelmet, küldetést kereső lány nagy ötlete, hogy 
a város, a világ zajaiból hangtérképet készít, érezhetően ren-
geteg szabadságot adott az írónak a kibontakozásra. Lackfi  
ezen a ponton élt is a magának adott lehetőséggel, hiszen a 
térképhez készülő hangmintákat leíró részek (különösen a 
mindenhol más zajjal lehúzott vécék és ezerféleképpen zú-
gó-kattogó lépcsőházi liftek felfedezése) egyszerre rendkívül 
szórakoztatóak és költőiek. 

A Lili-fejezetekben Lackfi  következetes és fegyelmezett, 
holott a két hang közül talán a vak lányé jelenthette számára a 
nagyobb poétikai kihívást. Ahol viszont többet hagyatkozha-
tott saját egykori kamaszfi ú-tapasztalataira, ott a megformált 
karakter hitelessége és az általa használt nyelv koherenciája 
erősen kérdéses eredményt hozott.

A Levágott fül eseményei az előző évek magyar valósá-
gában, tehát egy viszonylag egyszerűen referencializálható 
kortárs társadalmi környezetben zajlanak. Ettől csak egy for-
málódó monarchia víziója távolít el némiképp, bár a változás 
előtt álló politikai rendszer felvillantását én nem pontosan ér-
tettem: aktuálpolitikának túl óvatos, gondolatkísérletnek túl 
vázlatszerű, és poétikai célja sem világos. (Mitől lesz más a 
két főszereplő élete, ha az óriásplakátokon mosolygó Félix 
nevű herceg, aki eddig külföldön élt, politikai hatalmat sze-
rez? Mire akarja ez a motívum felhívni a fi gyelmet?) A fő-
szereplő fi ú tehát az ezredforduló körül születhetett, nyelvi 
szólamát egy ehhez igazodó kulturális és léttapasztalatnak 
kellene megalapoznia, monológjaiba ehhez képest nagyon 
sok olyan kijelentés, megnyilatkozás kerül, amelyeket nehéz 
nem anakronizmusként értelmezni. 

A történet egy pontján, amikor éppen – a füllel a zsebé-
ben – egy fületlennek látszó férfi t követ, a fi út leütik. Ájulását 
követően talpra áll, és ezt mondja: járni „nem egykönnyen 
sikerült, marionettbábunak nézhettem ki, majd belejövök, 
ballagtam szépen, egy-kettő, egy-kettő, mint a katonásdit ját-
szó óvodások”. Ha bármennyire is mérvadó a recenzens va-
lóságismerete, akkor ki kell mondani: biztos vagyok benne, 
hogy menetelő katonásat az óvodások ma már nem játszanak, 
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olyan rendszerességgel és láthatósággal biztosan nem, hogy 
ebből egy mással ki nem váltható, telitalálat hasonlat váljon 
a regényben. Sajnos a Levágott fül fi ú elbeszélőjének nyelve 
tele van ilyen megfogalmazásokkal, így a regény egész me-
tafora- és hasonlatrendszere sokkal inkább látszik tükrözni a 
szerző évtizedekkel korábbi saját élménymorzsáit, mint egy 
mostani tinédzser körül rajzó szöveg- és jelenségvilágot. És 
fontos hangsúlyozni, hogy a „TESCO gazdaságos, mélyfa-
gyasztott Buddha szobor” (az áruházlánc az ilyen névvel ellá-
tott, saját márkás termékeit rég megszüntette), a „Blendamed-
mosoly” (utalás egy még a kilencvenes években futó reklám-
ra) vagy az egyik történetben „ápiszos csaj”-ként említett sze-
replő elnevezése (az ÁPISZ papír- és irodaszerbolt is sokkal 
régebben megszűnt már, semhogy a szó egy tinédzser aktív 
szókincsének része lehetne) kevésbé volna zavaró, ha a re-
gény nem a már felvázolt, kortárs jelent artikuláló, hétközna-
pi valóságban játszódna (a mindenki által ismert közösségi és 
videómegosztó oldalak, márkák, focicsapatok stb. folyamatos 
említése mellett). 

Emiatt aztán éppen a fordítottját kell gondolnom, mint 
Benedek Szabolcs, aki az Élet és Irodalomban (LXIII. évfo-
lyam, 9. szám, 2019. március 1.) ezt írja a Levágott fülről: 
„Lackfi  regényének eleven, ugyanakkor túlzásoktól mentes 
nyelvezete hűen visszaadja a kamaszok szóhasználatát és 
gondolkodásmódját.”

Épp ellenkezőleg: a sok anakronizmus újra és újra léket 
üt a fi ú monológjain, ráadásul az általa elbeszélt fejezetek 
nemcsak a fentiek miatt veszítenek a feszességükből. A fő-
szereplő fi ú mindent tud Szókratész haláláról, a Laokoón-
csoportról, Arkhimédész kísérleteiről, Wisconsin állam el-
helyezkedéséről, látott rengeteg „dokufi lmet”, tele a feje az 
interneten olvasott tartalmakkal, csak éppen ezekről indoko-
latlanul hosszan és/vagy indokolatlan pillanatokban számol 
be, így ha valamiről eszébe jut egy kutatás, kultúrtörténeti 
adalék vagy fi lmrészlet, a garantált kitérő gyakran felrúgja 
a cselekményvezetés – egy ilyen típusú prózában elvárható 
– takarékosságának vezérelvét. A szöveg ugyan refl ektál a 
szereplő csapongó beszédmódjára, talán pont azért, hogy – 
sikertelenül – igazolja magát („Az van a beszéddel, hogy 
egyáltalán nem pontos dolog, elkezdesz mondani valamit, 
rögtön más lesz belőle, de lehet, hogy csak az én agyam 
van így huzalozva, speciális véglény vagyok.”), az olvasót 
ez joggal hagyhatja hidegen, ettől neki még ugyanúgy kell 
küszködnie, hogy ébren tartsa a fi gyelmét, a szereplővel bár-
mennyire is azonosuljon, élete alakulására kíváncsi legyen. 
(Az azonosulás Lilivel talán épp a fegyelmezettebb és pon-
tosabb nyelv miatt volt sokkal könnyebb.)

A fi ú szólama a Levágott fül krimiként való olvasása szem-
pontjából is problematikus. A már említett ajánlók és interjúk 
többször rendelik ezt a zsánert a regényhez, én azonban in-
kább a fejlődési regény jellegzetességeit érzem meghatározó-
nak (ráadásul izgalmas ponton, egyáltalán nem zárlatszerűen, 
inkább további fordulatokat, drámákat előrevetítve fejeződik 
be, ami lehetőséget ad a történet folytatására); Krimiként – a 
fi lmes szakzsargont kölcsönvéve – az úgynevezett suspense 
alfajához tartozna, ahol a nyomozó/főszereplő ugyanannyit 
tud, mint a befogadó, a nyomozás részletei egyszerre tárulnak 
fel mindkettőjük előtt. Csakhogy nyomozásról, részletek fel-
tárulkozásáról Lackfi  szövege esetében aligha beszélhetünk: 
amennyire véletlenszerű, hogy egy levágott fül kerül az ab-
lakpárkányra, annyira véletlenszerű, ahogy a tulajdonképpen 
sehová nem vezető nyomozási kísérlet után, nagy sokára, 
immár az egész motívumtól teljesen elkanyarodva kiderül a 
füllel kapcsolatos bűneset. Ami közben történik – főként a 
regény első felében –, az csupán nyomozásnak látszó sze-
rencsétlenkedés (félreértés ne essék, ezt nem értékítéletként, 
hanem a történet leírásaként értem), ha viszont a regény pro-
móciói (az eladhatósági szempontokon túl) használják ezt a 
műfaji megjelölést, olvasóként még inkább jogos elvárás le-
hetett volna a feszültség fenntartásának komolyabban vétele.

Hogy mi végül a Levágott fül önmaga számára kitűzött 
célja, vállalása, amelyet számon lehet kérni rajta, az összessé-
gében nem derült ki számomra pontosan. Hosszas töprengés 
és újraolvasás után egyetlen dolgot tudok elképzelni, és ez 
a transzcendens jelenlét pókháló-fi nomságú, egyáltalán nem 

szájbarágós érzékeltetése. Egy-két váratlan, látszólag vélet-
len esemény teljesen más irányt adhat mindenki életének, és 
bármilyen decens, konszolidált környezet vett is körül addig, 
könnyen a lecsúszás, bűnözés, úttalanság útján találhatjuk 
magunkat. Ennek ábrázolását el tudom fogadni a regény tét-
jének, és mivel többedszerre is érvényesnek látszik a szöveg-
nek egy ilyen olvasata, örömmel adok neki létjogosultságot 
– főként amiatt, mert a regény, a többször megszólaló fősze-
replő túlzott bőbeszédűsége ellenére, ezen a téren rendkívül 
szemérmesen sugalmaz, és az isteni beavatkozás lehetősége 
csak immanensen, az olvasó számára nagy mozgásteret hagy-
va rejlik benne. 

E jelentésmező – értelmezői szempontból felvillanyozó – 
felismerése természetesen nem érvényteleníti a nyelvi kidol-
gozottsággal kapcsolatos hiányaimat, hiszen úgy gondolom, 
 nagybetűs prózaíróvá a prózaírót éppen annak a tébolyítóan 
gyötrelmes aprómunkának az elvégzése teszi, ami a Levá-
gott fül fi ú elbeszélőjének megalkotása közben sok helyen 
elmaradt. Nem feledve viszont, hogy Lili hangja milyen so-
kat ígér, a szöveg egyenetlenségeire részletesen kitérni éppen 
azért tartottam fontosnak, hogy ha lesz Lackfi  regényének és 
prózaírói működésének folytatása, ott egy önmagáért szava-
toló, koherens regényvilág felépítése még nagyobb eséllyel 
sikerüljön. 

(Helikon Kiadó, 2018)
Baróthy Zoltán

Pragmatista védôbeszéd 
Richard Rorty emlékére

(Krémer Sándor: A késôi Richard Rorty filozófiája) 

2016-ban jelent meg Krémer Sándor kb. egy évtized-
nyi, Richard Rortyval foglalkozó tanulmányainak és habi-
litációs értekezésének átdolgozott, kibővített és egységbe 
szerkesztett verziója. A könyv megjelenése mindenképpen 
fontos állomás a szerző életében, akinek neve hosszú évek 
óta ismert a magyar és nemzetközi, pragmatista fi lozófi ával 
foglalkozó konferenciákon, előadóként vagy szervezőként. 
Fontos összegzés, mert a szerző fi gyelme az elmúlt időszak-
ban a neopragmatizmus egyik legújabb ágának, a Richard 
Shusterman-féle szómaesztétikának a magyarországi meg-
ismertetése felé fordult, így mondhatjuk, hogy a klasszikus 
neopragmatizmus irányától egy járatlanabb kutatási terület 
felé vette az irányt, nem feledve a ,klasszikus’ alapokat. A 
klasszikus alapok említése jelen esetben szándékosan kétér-
telmű, hisz Krémer korábban elsősorban Martin Heidegger és 
Hans-Georg Gadamer fi lozófi ájával foglalkozott, de a 2000-es 
évek eleje óta – miután két évig taníthatott is kontinentális 
bölcseletet az Egyesült Államokban – elkötelezett híve lett 
az amerikai gondolkodás hermeneutikai, majd pragmatista 
vizsgálatának. Richard Rorty tisztelői és fi lozófi ájának kuta-
tói szeretettel emlékeznek vissza az amerikai fi lozófus köz-
vetlenségére és kedvességére, mely kiterjedt fi gyelemmel járt 
együtt. Krémer Sándor 2004-ben találkozott először Rortyval, 
de pár év alatt is baráti, szakmai kapcsolat alakult ki közöttük, 
s a személyes ismeretség pozitívumai számos ponton vissza-
köszönnek a könyvben. 

Jelen kötet nem átfogó bemutatása Richard Rorty élet-
művének, hanem a késői (az analitikus fi lozófi át 1979-ben 
elhagyó) Rorty fi lozófi ájának lényegét megragadó elemzés, 
melynek egyik erénye, hogy a szerző elsősorban a primer 
irodalmakra hagyatkozva prezentálja Rorty legmeghatáro-
zóbb fogalmainak, elveinek érdekességeit, fontosságát. „Ez 
a könyv fi lozófi ai és módszertani előfeltevések alkalmazása 
egy speciális esetre. Rorty személyiségfejlődésének, illet-
ve szociális körülményeinek történeti alakulását háttérként 
használva értelmezem a késői Rorty műveit, gondolatvilágát, 
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fi lozófi atörténeti helyét és jelentőségét, igazolva – számos 
kritikával szemben – késői fi lozófi ájának lényegi koherenciá-
ját.” – állítja Krémer az előszóban (11.). Nem könnyű feladat 
egy olyan fi lozófus gondolatainak bemutatása, akit tisztelői a 
„kortárs intellektuális folyamatok barométere”-ként tartottak 
számon. (22.) Amellett, hogy Krémer saját, pozitív olvasatát 
tárja az olvasó elé, számos ponton refl ektál a kritikákra is. 

A szerző nem titkolt célja volt „pozitívabbá tenni a prag-
matizmusra vonatkozó hazai szakmai és általános közfelfo-
gást” (10.). Pragmatizmussal foglalkozó fi lozófusként egyet 
kell értenem Krémerrel abban, hogy Magyarországon a prag-
matizmussal, és különösen a Rorty által piedesztálra állított 
liberális demokrácia-vizsgálatokkal kapcsolatban nem a nyi-
tottság a leggyakoribb reakció – legyen szó szakmáról, vagy 
a tágabb környezetről. Legtöbbször komoly problémát jelent 
az amerikai pragmatista tradíció régi gyökereinek, valamint 
az amerikai politikai gondolkodásban betöltött meghatározó 
szerepének ismeretlensége. De Rorty olvasását nehezíti az is, 
ha valaki nem ismeri a Jeremy Bentham és John Stuart Mill 
nevével fémjelzett liberális tradíciót. Az „igazi” liberalizmus 
ismeretének hiányosságai sokszor látványos baklövéseket 
okoznak a politikai közbeszédben, ezért különösen fontos 
volna a fogalmak tisztázása. Másrészt a neopragmatisták 
szótára sem ismert széles körben, így a pragmatista attitűd 
megmutatkozása is értelmezési problémákat okozhat. A prag-
matizmus nem csupán elmélet, hanem gyakorlat, a szó legne-
mesebb és talán legősibb fi lozófi ai értelmében, aki közelebb 
kerül hozzá, az hamar felfedezi, hogy szoros kapcsolatban áll 
bizonyos antik fi lozófi ai irányzatok meliorista törekvéseivel. 
Gondolkodás a társadalom és az egyén érdekében, annak 
jóllétéért, egyfajta életgyakorlat, önmegismerés, önkiterjesz-
tés, s valamilyen értelemben társadalmi felelősségvállalás is. 
Mert ki kell hangsúlyozni a „pragmatizmus demokratikus jel-
legét, melyből egyértelmű, mekkora szükségünk lenne erre 
a látásmódra” (10.). Ez az a gondolkodásmód, mely képes 
rávilágítani a kortárs problémákra, legyen szó politikáról, 
vallásról, tudományról, vagy a legégetőbb szociális kérdések-
ről, de nem akar világmegváltó gondolatokat kinyilatkoztatni, 
átvenni a politikusok feladatait. 

A kötet első része Rorty világ- és igazságfelfogását, sza-
badságról és a személyiségről, szolidaritásról, művészetről, 
tudományról, vallásról és politikáról szóló elméleteit vizs-
gálja, középpontba állítva például az esetlegesség fogalmát, 
mely Rorty fi lozófi ájának egyik legmeghatározóbb fogalma. 
Rorty nem akarta egyetlen univerzális fi lozófi ai elméletben 
bemutatni a világot, anti-esszencialista felfogásával teljes 
mértékben összeegyeztethetetlen vállalkozás lett volna egy 
megdönthetetlen rend keretei között tárgyalni az őt foglal-
koztató kérdéseket. „Az esetlegesség, értelmezésem szerint, 
alapvetően két dolgot jelent Rortynál. Egyrészt a radikális 
időbeliséget és történetiséget, másrészt a véletlen kiiktatha-
tatlanságát a világ történéseiből (nyelv, self, közösség stb.) 
Az esetlegesség tehát nem jelent totális relativizmust, ami-
vel szemben az ember abszolút tehetetlen. Az esetlegesség – 
felfogásom szerint – egy »minél inkább…, annál inkább…« 
összefüggés révén világítható meg: minél inkább teremtem 
önmagam tudatos értékválasztással, az esetlegesség annál 
inkább háttérbe szorul, de teljesen sohasem iktatható ki. A 
szabadság mint önteremtés tehát kettős módon függ össze az 
esetlegességgel: egyrészt az esetlegességre épül; másrészt 
korlátozza az esetlegességet az értékválasztás révén.” – írja 
Krémer a fogalom összegzéseként (99–100.). Krémer prob-
lémákra koncentráló közelítésmódja az első részben lehető-
vé teszi, hogy szabadon mozogjon az életműben, elsősorban 
bizonyos fogalmakra koncentrálva, aminek eredményeként 
könnyedén átláthatóvá teszi az olvasó számára Rorty szó-
tárának bizonyos elveit, fogalmait. Krémer elismeri, hogy 
Rorty számos kortársa számára provokatív módon visel-
kedett, amikor a fi lozófi a látszólagos bonyolultsága miatt 
például az irodalmi művekben rejlő erkölcsi tartalmak felé 
mutatott, vagy éppen a fi lozófi ai tanszékek feleslegességét 
hirdette. Mindent megtett azonban annak érdekében, hogy 
minél több ember számára hozzáférhetővé tegye azokat a 
gondolatokat, melyek segítik az önmegismerést és a lelki 
fejlődést, valamint a kritikus gondolkodást, mely elenged-

hetetlen követelménye a demokráciában való létezésnek. 
Krémer könyvének olvasása közben is az lehet az érzésünk, 
hogy a szerző közérthető formában, körkörös szerkesztést 
követve, bizonyos fogalmakhoz újra és újra visszatérve visz 
bennünket egyre közelebb Rorty sikerének és újító gondo-
latainak megértéséhez. Nem teremtett önálló, elkülöníthető 
etikát vagy esztétikát, gondolatai azonban nyilvánvalóvá 
teszik, hogy soha nem hagyta fi gyelmen kívül azokat az eti-
kai és esztétikai megfontolásokat, melyek nélkül véleménye 
szerint nem működhet egy békés liberális demokrácia (lásd 
az Etika, normativitás, szolidaritás c. fejezetben).

A második rész, mely a Kitekintések címet kapta, „azokat 
a szellemi hatásokat igyekszik tisztázni (Dewey, Nietzsche, 
Gadamer, Heidegger), amelyek kitüntetett jelentőségűnek 
tekinthetők Rorty szellemi fejlődésében” (30.), ugyanakkor 
szerzőnk elismeri, hogy e téren nem törekedhetett a teljes-
ségre, hisz Rorty életművében számos más szerző hatásait is 
felfedezhetjük, tárgyalásukra azonban majd egy következő 
kötetben kerülhet sor. A Dewey és Rorty hermeneutikai né-
zőpontból című fejezet egy egyedi ötletet tár az olvasók elé 
– Dewey és Rorty viszonyát hermeneutikai kontextusban 
vizsgálja, s ehhez először felvázolja a hermeneutikai meg-
közelítés négy fő jellemzőjét, majd pedig alkalmazza őket 
annak a folyamatnak a leírására, melynek eredményeként 
Rorty eljutott a neopragmatizmushoz. A Kitekintésekben 
találhatjuk Rorty Nietzsche-olva satának interpretációját, 
illetve Richard Shusterman Rortyhoz fűződő viszonyának 
néhány jellegzetességét. 

Fontos része a kötetnek a Richard Rorty Magyarországon 
című fejezet, mely egy, a Pécsi Filozófi a Doktori Iskolához 
nem kötődő fi lozófus szemszögéből mutatja be azt a szoros 
együttműködést, mely Boros János és Richard Rorty között 
jött létre a 90-es években, s melynek eredményeként a pécsi 
bázis különleges lehetőségeket biztosított a pragmatizmus 
iránt érdeklődő kutatók számára Rorty 1995-ös első magyar-
országi előadásától kezdve. „Azt hiszem, a Pécsi Tudomány-
egyetem a legfontosabb referenciája volt Kelet-Európában, 
de talán a legfontosabb európai referenciája is, abban az ér-
telemben, hogy sehol másutt Európában nem vált oly mér-
tékben és intézményesen az egyetemi fi lozófi ai élet részévé, 
mint Pécsett. Ismeretes, hogy számos helyre hívták előadni, 
de Európában sehol másutt nem adott elő négy különböző 
évben.” – írja Krémer, kiemelve Boros János iskolateremtő 
tevékenységét. Krémer fi gyelmét nem kerüli el, hogy a fi atal 
olvasók számára talán nem egyértelmű az 1989-es rendszer-
váltás és a pragmatizmus iránti érdeklődés megnövekedése a 
90-es évek Magyarországán, ezért rövid ismertetést olvasha-
tunk tőle a korabeli politikai viszonyokra vonatkozóan. A kö-
tet egy interjúval zárul, amit Krémer Sándor készített Richard 
Rortyval 2005-ben. 

Krémer Sándor könyve kitűnő összefoglalás mindazok 
számára, akik korábban már találkoztak Rorty munkáival, 
de talán nem látták át teljes egészében az amerikai fi lozófus 
által használt fogalmak (esetlegesség, újraleírás, önteremtés, 
szolidaritás stb.) messzire mutató vonatkozásait, ugyanak-
kor izgalmas megközelítést kínál egy valamikori elkötelezett 
Gadamer-kutató szemszögéből a gadameri fogalmak Rorty 
életművére vonatkoztatott alkalmazásával. A megértés her-
meneutikai hagyományain nevelkedett Krémer egyedi módon 
nyúl Rorty írásaihoz, de már egy, a pragmatizmus tanításai-
nak elkötelezett kutató energiájával, aki komolyan hiszi, hogy 
egy élhető demokratikus állam működtetéséhez elengedhetet-
len a neopragmatista elvek gyakorlatba történő átültetése és 
az elmélet megismertetésére tett kísérletek folytatása. 

(JatePress, 2016)
Horváth Nóra
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