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elemzés szerint a maximális kiterjesztésû fõ-
névi csoportok minden szófajnál alkalmasab-
bak az összehasonlításra. A szerzõ George 
Orwell 1984 címû regényét Szíjgyártó László 
magyar fordításával veti egybe. Ennek alap-
ján szempontokat ad ahhoz, hogy meg 
lehessen különböztetni az explicitáció tiszta 
eseteit a nyelvtani kényszertõl.

prószéky gábor (Machine Translation 
and the RuletoRule Hypothesis) a gépi 
fordítás egy új paradigmáját mutatja be, a 
mintaalapú MetaMorpho-t, amely a korábbi 
szabályalapú és példaalapú rendszerek elõ-
nyeit ötvözve minõségi és gyorsan elkészülõ 

angol–magyar fordításokat eredményezett. 
A rule-to-rule hipotézis szerint minden 
mondattani szabálynak megvan a jelentéstani 
megfelelõje. Ha a szemantikát a fordítással 
helyettesítjük, olyan koncepcióhoz jutunk, 
amely alapja lehet egy gépi fordítórend-
szernek. A szintaxis-fordítás párokat olyan 
mintapárok ábrázolják, amelyek szabályra és 
szókészleti elemre egyaránt vonatkoznak. (Krisz
tina Károly – Ágota Fóris (eds.) New Trends in 
Translation Studies. In Honour of Kinga Klaudy. 
Bp.: Akadémiai Kiadó, 2005, 218 p.)
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Az alkalmazott filozófiáról

Az igazán fontos dolgokról nem lehet és nem 
is szabad közérthetõen beszélni. Ezt az alap-
tételt a XX. század számtalan tudományágá-
nak mûvelõi közül igen sokan magukévá 
tették. Errõl a világ bármely könyvtárában 
könnyedén meggyõzõdhetünk. Az ideoló-
giai töréseken, kríziseken és csalódásokon 
túl ez a körülmény vezetett oda, hogy termé-
szetellenes, kifejezetten mesterkélt életfor-
mának tûnik a filozófusoké. Mármint azoké 
a filozófusoké, akik a „skolasztika ideje óta 
jelen levõ módszer”-t alkalmazzák, s vala-
mely – kiválasztott Filozófus szemszögébõl 
értelmezik más filozófusok balgaságait. 

Szabó Tibor Életutak és életelvek Dantétól 
Derridáig címû munkája bizonyosan nem a 
fenti utat követi. Ehelyett egy olyan irányzatot 
mutat be mûködés közben, mely igen kevés-
sé létezik a magyarországi köztudatban: az al-
kalmazott filozófiát. Még az elején szükséges 
leszögezni: az „applied Philosophy” távolról 
sem a Heribert Illig elkallódott évszázadaival 
fémjelzett „alkalmazott történelem” rokona. 

A szerzõ abból a meggyõzõdésébõl indul 
ki, hogy „még a legelvontabb filozófiatörté-
neti elv is alkalmas arra, hogy belõle életel-
veket vonjunk le”. Az alkalmazott filozófia 
keretein belül tehát nem egyszerûen közért-

hetõ filozófiatörténetrõl van tehát szó, hanem 
magáról a bölcsességrõl, a legeredetibb érte-
lemben vett filozófiáról. 

A közölt tanulmányok jó része korábban 
már megjelent, ám ezeket mégis egységes 
szerkezetbe fogja az olasz kultúrtörténet és 
filozófia jelentõs alakjainak, magának az 
olasz kultúrának a központi szerepe, vala-
mint az elidegenedés jelenségének sokrétû 
ábrázolása.

 Magyarországon kevéssé ismert, hogy a 
XIV. századi észak- és közép-itáliai városok 
évtizedekkel a pestis és Boccaccio alkotói 
korszaka elõtt általános politikai-társadalmi 
válságba kerültek. Dante Alighieri nemcsak 
kivételes tehetségû középkori költõként, 
de firenzei, s olasz politikusként igyekezett 
erkölcsi rendszerét kialakítani, melyek fõ 
mûvén túl a Convivio (Vendégség) párbeszé-
deiben is rendszerezve maradtak ránk. A „mi 
a bûn? mi a jó?” vagy „mi a valódi erkölcsi 
nemesség?” kérdéseket egy-egy emberi kö-
zösség kritikus korszakaiban csak a közösség 
legnagyobb gondolkodói képesek felvetni 
és azokat megválaszolni. 

Ezt a szerepet töltötte be Itáliában példá-
ul 1310 körül Dante, a XIX. század elején 
Giacomo Leopardi, majd az 1930-as évek-
ben Antonio Gramsci. Az elvekkel s önnön 
hibáival egyszerre szembenézõ érzékeny 
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költõ-filozófus példája Petrarca. Néhány évti-
zednyi távolságban Dantétól vall önmagáról, 
s a nagy filozófus-elõdökhöz való viszonyán 
keresztül saját értékrendjérõl is. Példaképei 
közül egyértelmûen hiányzik az ókor klasszi-
kusa és a középkor „Filozófusa”, Arisztote-
lész, ám leginkább mégis abban különbözik 
Dantétól, ahogyan hibáit és erényeit, önma-
gát szemléli, hogy egyáltalán ennyire fontos 
gondolkodásában saját létezése. 

A tanulmányok jó része egy igen erede-
ti, izgalmas problémafelvetésen keresztül 
illeszkedik az elidegenedéstematikába: Ho-
gyan jutunk el Dante szerelemdefiníciójától, 
azaz, hogy „a szerelem a léleknek szerelme 
tárgyával való lelki egyesülése” Pauline Ré-
age és de Sade márki nemi brutalitásáig, a 
fõszereplõ O nevû nõ kiüresedett szerepéig? 
Hogyan is válik a nõbõl tárgy, majd dolog az 
európai gondolkodástörténet fontos áram-
lataiban, s hogyan köthetõ ez a diktatúrák 
terrorjához?

Bevezetésként egy szellemes reneszánsz 
figurát, a kis toszkán városból, Arezzóból kora 
hercegi udvaraiba vetõdött Pietro Aretinót 
ajánlja figyelmünkbe a szerzõ. Az „Erósz Ma-
chiavellije” Beszélgetések. Az apácák élete. 
A hetérák tudománya címû, itthon kevés-
sé ismert mûvében messze kerül ugyan 
Dante szerelemfogalmától, amennyiben 
véleménye szerint a nõ az élvezet tárgya. 
Az érzelmi kötõdés azonban még nagyon 
is része ennek a kapcsolatnak. Leírásai 
nem oktató jellegûek s nem is vulgárisak, 
a tapasztalt jelenségeket érvrendszerbe 
foglalja, és érdekek következményeként 
láttatja õket.  A reneszánszkori nõi szerepek 
nem szoríthatók be sablonok közé, miként 
a korábbi évszázadokéi sem (a mediterrán 
világban ez fokozattan igaz), a modern 
nemi identitás, az érzelmi elidegenedés 
gyökereit azonban éppen abban a szöve-
vényes, szenvedélyektõl hajtott korban kell 
keresnünk, amelyben Aretino élt. 

A Søren Kierkegaard csábítóin, Georg 

Simmel és Alberto Moravia kacér nõin, de Sade 
márki és Pauline Réage lélektelen O-jáig vezetõ 
sor végsõ soron abba a jelenségbe illeszkednek, 
amelyet a XX. század egyik legvitatottabb filo-
zófusa, a német Karl Marx találóan így írt le: „A 
világi dolgok értékesedésével egyenes arányban 
nõ az emberek világának elértéktelenedése.” Az 
általános elidegenedés az, ami az emberiség, 
s különösen a nyugati társadalmak utóbbi évtize-
deiben a legfontosabb változásokat elõidézte. 

A tanulmányok rövid, közérthetõ elem-
zéseibõl kitûnik, hogy a folyamattól még 
egy olyan emblematikus elme, mint Michel 
Foucault sem tudta függetleníteni magát, a 
napjainkban oly népszerû Martin Heidegger 
pedig teljességgel befolyása alá került. Mind-
ez természetes, hiszen, amint a könyv egy 
más helyén olvassuk: a filozófus is csak, mint 
hétköznapi ember, vagyis mint a társadalom 
része értelmezhetõ. A társadalomból való ki-
vonulás sem más, mint egy társadalmi attitûd. 

Az elidegenedésre sokféle válaszkísérlet 
született a miszticizmustól a diktatúrákig. 
Nem véletlen, hogy a mediterrán kultúrkör 
legjobb humanista hagyományait újragon-
dolva egy olasz egzisztencialista gondolkodó, 
Nicola Abbagnano talált rá a Szabó Tibor 
által legnagyobb szimpátiával ábrázolt útra, 
melynek kulcsfogalma a „derû” (serenitá), 
melyet – mint a szerzõ a könyv utolsó 
nagyobb fejezetében rámutat – a francia 
Foucault is használt. 

A könyv egy további fontos témaköre 
a politikai kultúra, ezen belül is a politika 
erkölcsössége. Vajon valóban teljesen 
különválasztandó hétköznapi és politikai 
erkölcsösség, mint azt Niccolò Machiavelli 
gondolta? A válasz kulcsa abban rejlik, hogy 
felismerjük: politikai kultúra, politikai szo-
cializáció – vagyis a negatív és pozitív meg-
szokások rendszere – és a stabilitás nagyon 
is összefüggõ fogalmak. Annyira különbözõ 
indíttatású személyiségek, mint Benedetto 
Croce, Antonio Gramsci, Norberto Bobbio 
vagy Paul Ricoeur nagyon is egyetértenek 
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abban, hogy a politikának erkölcsileg is 
meg kell alapoznia törekvéseit, s egyáltalán 
nem tekinthetõ teljesen különálló értékrend-
szernek.  

Az Erkölcs és politika címet viselõ harma-
dik fejezeten belül kerül tárgyalásra az a 
Magyarországon – sok, a könyvben tárgyalt 
más témához hasonlóan – megint csak ke-
véssé ismert folyamat, melyet Olaszország-
ban Polányi Károly után a „Nagy Átalaku-
lás”-ként tartanak számon, s az 1992-ben 
indult maffia- és korrupcióellenes „hadjárat” 
eredményeként bekövetkezõ belpolitikai 
változásokat jelöli. 

Az utóbbi idõszakban – talán az évfor-
dulónak köszönhetõen – egyre több kutató 
figyelme fordul a második világháború végét 
követõ három év történetére. Vajon milyen is 
volt a közhangulat, a félelem vagy a bizako-
dás lett volna a meghatározó? Volt-e esélye a 
demokráciának? Lukács György és Bibó Ist-
ván 1945-46-os vitája a demokráciáról ebben 
az összefüggésben számos új szempontot vet 
fel, nemcsak a történész vagy a politológus, 
de a jelenkor számára is. 

Lukács György volt az a magyar filo-
zófus, aki a XX. században a legnagyobb 
hatást fejtette ki a nyugati gondolkodókra, 
s sok évtizedes munkássága során valóban 
önálló filozófiai rendszert teremtett. Szabó 
Tibor vonatkozó tanulmányaiban ennek az 
életmûnek az egységére hívja fel a figyel-
met. A Lukács Jean-Paul Sartre-elemzése 
a magyar filozófus valódi jelentõségén túl 
arra is figyelmeztet, hogy még a legsok-
oldalúbb gondolkodók sem mentesek az 
elõítéletektõl, fõleg ha egymás munkáiról 
kell nyilatkozniuk.     

Az Életutak és életelvek Dantétól Derri
dáig legfõbb erénye, hogy nálunk kevéssé 
ismert, fõként a nyugati mediterrán világban 
alkotó gondolkodókat, gondolatokat a 
filozófiai iskolázottsággal egyáltalán nem 
rendelkezõk számára is érthetõen közvetít 
az izgalmas, újszerû tematikára felfûzött 
tanulmányok segítségével. (Szabó Tibor: 
Életutak és életelvek Dantétól Derridáig. Bp. 
Eötvös József Könyvkiadó, 2005. 267 p.)

Balogh Róbert
IV. éves politika szakos hallgató, Debreceni Egyetem

Széchy Éva (szerk.):
Új felismerések és kihívások az 
ember formálásáról
Ezzel a nem hivalkodó címmel jelentetett meg 
a Gondolat Kiadó egy válogatást az ELTE 
Pedagógiai Doktori Iskolájának elõadásaiból. 
Az elõadások kiadását valószínûleg az diktálta, 
hogy ez a doktori iskola sikeresen építette ki 
kapcsolatait a képzés folyamatában az „aka-
démiai tudományokkal”.

Talán még emlékeznek arra, hogy elég 
sokan hangsúlyozták fenntartásaikat az új 
rendszerû PhD-képzéssel szemben, attól 
félve, hogy az egyetemek hatáskörébe 
utalt kandidátusi fokozatok helyett létrejött 
doktori képzés veszít tudományos színvona-
lából. A kötet elõadásai utólag is válaszolnak 

a korabeli bírálatokra. Már csak ezért is érde-
mes volt a nyilvánosság számára megjelen-
tetni az összeállítást. Az elõadások jórészt a 
tudományág országosan is ismert, nemzet-
közi tudományos elismertséggel rendelkezõ 
tudósai tartották.

Azok számára, akik nem ismerik a mai 
PhD doktori képzés belsõ világát, érdemes 
felidézni a történeti elõzményeket. Az ELTE 
Bölcsészettudományi Karának Pedagógiai 
Doktori Iskolája az elsõk között alakult, és 
ma már több mint tíz tanévet tudhat maga 
mögött a képzésben. A doktori iskola már 
indulásakor abból a feltevésbõl indult ki, hogy 
a szervezésben és képzésben hasznosítani 
kell a nemzetközi tapasztalatokat, és meg kell 
õrizni a tudományokkal a korábbi években 
kialakult jó kapcsolatokat. Megemlítjük, 
hogy az Akadémia tudósai sem zárkóztak 




