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Könyvszemle

A szabadság értelme –
az értelem szabadsága

Ludassy Mária neve közismert a filozófia 
és a politikai gondolkodás története iránt 
érdeklõdõk, valamint a közéleti-politikai 
folyóiratok olvasói számára.

2004. január 14-én, az õ születésnapja alkal-
mából látott napvilágot A szabadság értelme – 
az értelem szabadsága címû tanulmánykötet, 
amelynek szerzõi Ludassy Mária egykori 
tanára, kollégái, barátai és tanítványai, neves 
filozófusok és eszmetörténészek.

A könyv nem szokásos Festschrift, alkal-
mi ünneplõ írások gyûjteménye, hanem 
tematikus tanulmánykötet, az eddigi életmû 
témáira vonatkozó szakmai diskurzus, amely 
magában foglalja az oeuvre továbbgondo-
lását, sõt, az azzal folytatott tárgyszerû polé-
miát is.

Dénes Iván Zoltán, a kötet szerkesztõje 
értõ mûgonddal rendezte tematikus egysé-
gekbe a szerzõk munkáit. Olyan egységekbe, 
amelyek Ludassy Mária munkásságának egy-
egy témájára és alapkérdéseire vonatkoznak. 
A fejezetcímek a felvilágosodás és a francia 
forradalom kapcsolatára („Valóra váltjuk 
a filozófia ígéreteit” – Felvilágosodások), 
a személyes szabadság és a politikai kö-
zösség szabadságának viszonyára („Sem 
vele, sem nélküle” – Politikai modernitá-
sok), az erkölcsi autonómia dilemmáira és 
értelmezéseire („Moralisták és terroristák” 

– Morális autonómia), a kollektív identitá-
sok megalkotására („Téveszméink eredete” 

– Kollektív identitások) és a politika termé-
szetére utalnak („Szabadság, egyenlõség,  
 

 
 
 
 
 
igazságosság” – A politika értelmezései, a 
demokrácia technikái).

A kötet olyan szellemi vállalkozás, amely 
autonóm gondolati teljesítményeket foglal 
közös szerkezetbe. Az olvasó meggyõzõdhet 
arról, hogy a szerzõk nagy filozófia- és esz-
metörténeti anyagot elmélyülten dolgoztak 
fel, amelynek részletes bemutatása, belsõ 
összefüggéseinek maradéktalan feltárása 
messze túllépne a recenzió keretein.

A könyv elsõ tematikus egységében 
olvashatóak Fodor Géza, Márkus György, 
Horkai Hörcher Ferenc és Hahner Péter 
tanulmányai. A felvilágosodás emblematikus 
szereplõinek (Jean-Jacques Rousseau, Imma-
nuel Kant, Edmund Burke és François-René 
de Chateaubriand) gondolatait rekonstruál-
ható írásaik alapján láthatjuk, hogy a felvilá-
gosodás különbözõ irányzatokra tagolódott, 
korántsem volt egységes és egynemû. A 
nemzetközi szakirodalomban nem véletlenül 
találjuk már évtizedek óta a „felvilágosodások” 

– kifejezést a „felvilágosodás” helyett. A tizen-
nyolcadik század eszméinek öröksége napja-
ink diskurzusainak meghatározó eleme, és a 
kor filozófusainak gondolatai aktuálisak.

Ludassy Mária írásainak rendre visszatérõ 
kérdése a politikai közösség és az egyén 
szabadságának érzékeny, sokszor súlyos 
ellentmondásokat hordozó viszonya. Mun-
káiban amellett érvelt, hogy a közösség 
szabadságára hivatkozva fel lehet számolni 
az egyéni szabadságot, hiszen a közösségi 
erény olvasztótégelyében elveszhet a ma-
gánéletek sokfélesége. A kötet második 
részének szerzõi – Dénes Iván Zoltán, Mester 
Béla, Boros Gábor, Csepeli Réka, Szécsényi 
Endre – írásaikban erre reflektálnak. Válto-
zatos képet adnak a szabadság fogalmának 
újkori értelmezésirõl, mégpedig úgy, hogy 
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lényeges filozófiai nézõpontokat (hitbéli 
meggyõzõdések, illetve ismeretelméleti 
elõfeltevések hatása John Locke politikai 
filozófiájára, szabadság és egyenlõség viszo-
nya a tizenkilencedik század liberálisainál, a 
szabadság értelme a magánemberi dimenzi-
ókban a skót moralista John Macmurray-nél) 
emelnek ki és rekonstruálnak. Dénes Iván 
Zoltán tanulmányában Isaiah Berlin, Hannah 
Arendt és Bibó István szabadságfelfogását 
értelmezve és összehasonlítva arra a követ-
keztetésre jut, hogy az egyéni szabadság és a 
politikai közösség szabadsága nem zárják ki 
feltétlenül egymást, sõt, mindkettõnek önálló 
létjogosultsága van. 

A cselekedeteinkért viselt felelõsség 
kérdése, tetteink motívumai és jellemünk 
alakíthatósága évszázadok óta foglalkoztatja 
a filozófusokat. Racionális lények vagyunk, s 
eme rendkívüli adottság talán képessé tehet 
bennünket arra, hogy tetteink bírája a józan 
ész legyen. Vagy talán az ész csak rabszolgája 
szenvedélyeinknek, és nem is tehet mást, 
mint hogy engedelmeskedjék nekik? A 
könyv harmadik részében található tanulmá-
nyaikban Huoranszki Ferenc és Miklósi Zol-
tán a morális autonómia Hume-i expozíció-
jának értelmezésére vállalkozott. A morális 
autonómia kérdése különleges jelentõségû 
akkor is, amikor egy nagy gondolkodó 
viszonyul korának erkölcsi kihívásaihoz. A 
huszadik század eseményei bõvelkedtek az 
erkölcsi döntést és elkötelezõdést követelõ 
kérdésekben. Milyen megfontolások vezérel-
hették a múlt század némelyik jelentékeny 
gondolkodóját akkor, amikor közösséget 
vállaltak a nemzetiszocializmus vagy a bol-
sevizmus eszményeivel? Hogyan váltak a 
moralisták terroristává, és milyen érveket 
lehetett felhozni e lépéseiket részben elõké-
szítõ megfontolásaik ellenében? Kis János 
és Geréby György munkái a szóban forgó 
erkölcsi problémákat elemzik, felelevenítve 
Lukács György és Carl Schmitt pályaképének 
izgalmas fordulatait.

A kollektív identitások témakörének 
szentelt negyedik fejezetben az újkori közös-
ségértelmezések, kultúra- és múltinterpretá-
ciók változatairól kaphatunk képet. A közös-
ségi identitások kérdése szorosan kapcsoló-
dik a személyes és nemzeti önmeghatározá-
sok problematikájához, és nem utolsósorban 
ahhoz, hogy milyen viszonyt alakít ki az 
egyén vagy a közösség saját múltjához és 
általában az emberiség történelméhez. A 
múlttal kialakított különbözõ kapcsolat 
számtalan alakváltozatban megjelenhetett. 
Legyen szó Johann Joachim Winckelmann 
historizáló szépségeszményérõl (miként 
Radnóti Sándor elemzése mutatja), a kö-
zép- és kelet-európai nacionalizmusok és 
nemzetkarakterológiai polémiák napjaink-
ban is felbukkanó tételeirõl – errõl számol be 
Trencsényi Balázs írása –, avagy a történelmi 
objektivitás lehetõségének és a múlt leírá-
sának mint fikciónak az ellentmondásairól 
(Erdélyi Ágnes írásában). Kontler László 
bemutatja Georg Forstert, a tizennyolcadik 
századi világutazót, aki az európai kultúrá-
ban az emberi lehetõségek legoptimálisabb 
megvalósulását látta, ám egyúttal a civilizáció 
állítólagos jótéteményeiben nem részesülõ 
kultúrák iránti toleranciára is figyelmeztetett. 
Perecz László értekezése a tizenkilencedik 
század elejének magyarországi Kant-recep-
ciójában segíti az eligazodást, és arról is be-
számol, hogy Kant filozófiája miért is jelentett 
kihívást korabeli magyar olvasóinak nemzeti 
érzelmeire.

A politika természetének kérdéseit és a 
demokrácia lehetséges változatait, technikáit 
értelmezik a kötet zárófejezetében szereplõ 
tanulmányok. Kelemen János Dante Iste-
ni színjátékának szabadságértelmezését 
interpretálva arra a következtetésre jutott, 
hogy a középkori szerzõ mûvével kilépett 
a skolasztikus viták körébõl, és a szabadság 
kérdésében több ponton megelõlegezte az 
újkorban elterjedt toposzokat és értelmezési 
pozíciókat.

Könyvszemle
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A francia filozófus, Marie de Caritat Con-
dorcet matematikai elméletének kifejtése-
kor abban reménykedett, hogy a politikai 
döntéshozatal helyes és tudományosan meg-
alapozott módszereire adhat útmutatást úgy, 
hogy a testületi döntések a racionális mellett 
morális tekintéllyel rendelkezzenek. Fehér 
Márta írásában errõl olvashatunk. Mo-dern 
kori jogértelmezési sémáinkba mélyen be-
ágyazódott az a nézet, miszerint a jogaink és 
kötelességeink korrelatív viszonyban állnak 
egymással. Bánki Dezsõ tanulmányában 
azt vizsgálja meg, hogy megalapozottak-e azok 
a kritikák, amelyek vitatják a fent említett elv 
általánosíthatóságát.

A kötetben három szerzõ is vállalko-
zott Hannah Arendt republikanizmus- és 
modernitás-értelmezésének bemutatására. 
Az emberi állapot teljessége Arendt szerint 
a politika világában bontakozhat ki, ez a 
politika azonban nem a hatalomért folyta-
tott küzdelem, hanem a közösségi létezés 
konstitutív eleme. Az ember személyes 
identitását azzal valósíthatja meg, hogy 
részt vállal a nyilvánosságból, elveivel és 
cselekedeteivel maga is formálja a világot. 
Vajda Mihály  a „Van-e még egyáltalán 
értelme a politikának?” arendti kérdését 
értelmezi. A filozófus mûveibõl kibontható 
válaszok szerint a politika igazi tartalma 
a beszéd, a cselekvés és a gondolat sza-
badságában van. Kovács Gábor bemutatja 

Arendt történelemfilozófiájának és antropo-
lógiájának legfontosabb érveit, és értelmezi 
azt a folyamatot, amely Arendt szerint a 
modern kor fogyasztói társadalmának ki-
alakulásához, igazi emberi lehetõségeink 
beszûküléséhez vezetett. Bretter Zoltán 
kérdése a republikanizmus és a liberaliz-
mus ellentmondásaira vonatkozik. Arendt 
a republikanizmusnak olyan filozófiai 
modelljét kereste, amelyben a közösség 
szabadsága nem azonos a köztársasági 
erény minden egyediséget kiiktató hitvallá-
sával. A gondolat maga is csak kifejtésének, 
megvitatásának aktusában születik meg, és 
a valódi politika csakis a nyilvános dialó-
gusra, s nem a közösségtõl elszigetelõdõ 
egyén magánítéleteire épülhet.

A kötet reprezentatív képet ad a szabad-
ság értelmérõl szóló diskurzusok legfonto-
sabb érveirõl, és arról is meggyõzi olva-
sóját, hogy a filozófia nem ismer végér-
vényes igazságokat, és nem fogadhat el 
kötelezõen elõírt meggyõzõdéseket. Az 
értelem szabadsága nélkül a szabadság 
értelme örökre rejtve marad. (Dénes Iván 
Zoltán szerk.: A szabadság értelme – az 
értelem szabadsága. Filozófiai és eszmetör-
téneti tanulmányok. Argumentum Kiadó, 
Budapest, 2004, 431 p.)

Dinnyei Béla
középiskolai tanár, PhD

 ELTE BTK Filozófiai Intézet

Egy régi-új nyelvi sikerkiadvány: 
a Magyar értelmezõ kéziszótár

Régóta várt, sokaktól sürgetett fontos 
közérdekû könyv jelent meg: az 1972-ben 
közzétett Magyar értelmezõ kéziszótár (a 
továbbiakban: ÉKsz.) átdolgozott, megújított, 
bõvített kiadása. Érthetõ a média figyelme s a 
könyvvásárlási roham: a felfokozott érdeklõ-
déshez elsõsorban a sikeres nyelvhasználat 
érdekétõl ösztönzött tájékozódási szán-
dék vezetett. Ez utóbbi annak jelzéseként 

értelmezhetõ, hogy az emberek jelentõs 
hányada tudja vagy legalábbis ösztönösen 
érzékeli, hogy a társadalomban való érvé-
nyesülésnek vannak anyanyelv-használati 
feltételei is, ajánlatos tehát kezünk ügyében 
tudni egy, az anyanyelvi szókészlet dolgá-
ban jól tájékoztató, friss kiadványt. Éppen 
manapság, amikor a nagyfokú társadalmi, 
tudományos-technikai és kulturális válto-
zások következtében a szókészlet gyors 
és nagy változásokon megy át. 1972 óta 
nagyot fordult tágabb és szûkebb világunk. 




