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Itt fogalmazza meg Kiss a jobboldali
populizmus alapvetõ jellemzõjét: az ambi-
valens viszonyulást mindenhez, ahol egyér-
telmûségre lenne szükség. Európai integrá-
ció, parlamenti demokrácia, gazdasági,
pénzügyi és szociálpolitika: mindenütt két-
értelmûségek, törekvés a „kint is vagyok,
bent is vagyok, jaj de nagyon boldog vagyok”
állapot tartósítására (hogy a rockzenénél
maradjunk). Ahogy a szerzõ meghatározza:
szemantikai csúsztatások, a demokratikus
politika határainak kritikaként elõadott átlé-
pései jellemzik a populizmust. Végsõ tanul-
ságként arra figyelmeztet, hogy a jobboldali
populizmus a demokratikus erõk deficitjébõl
él, a demokrácia híveinek hibáiból kovácsol
fegyvert.

Ez utóbbi tanulmányával Kiss a mai ma-
gyar elméleti politikai irodalom egyik legjobb

darabját alkotta meg, létrehozva mindazt,
amit egy politikaelméleti munkától elvár-
hatunk: egy biztos elméleti alapokon álló,
gyakorlati téren használható elemzést. A kö-
tet tanulmányait nagyfokú belsõ koherencia
jellemzi, felfoghatjuk akár egy monográfia
elõversengéseként is. Stílusa többnyire meg-
felel az olvasható tudományos irodalom kö-
vetelményeinek, bár az egyensúlyt olvasmá-
nyosság és tudományos tartalom között nem
mindig sikerült megtalálni. A feszesebb szer-
kesztést és stílust egy monográfiától várhat-
juk, melyre a kötetet elolvasván bízvást szá-
míthatunk. (Kiss Endre: Monetarista globa-
lizáció és magyar rendszerváltás (Társada-
lomfilozófiai tanulmányok). Ferenczi &
Tsa. Budapest, 2002, 454 p.)

Heiszler Vilmos
a tört. tud. kandidátusa, egyetemi docens (ELTE)

Vizi E. Szilveszter – Altrichter
Ferenc – Nyíri Kristóf – Pléh
Csaba: Agy és tudat

Pléh Csaba akadémikus vezetésével megala-
kult a Budapesti Mûszaki Egyetemen – olyan
jeles központok után, mint az MIT vagy a
Stanford – az elsõ hazai  Kognitív Tudományi
Központ. A Központ vezetõje könyvsoroza-
tot indított, melynek elsõ kötete Agy és tudat
címmel jelent meg. A kötetben a magyar
biológiai, filozófiai és pszichológiai agykutatás
legjelesebb szakértõi közölték írásaikat, és
ha tartani tudja az induló sorozat az elsõ kötet
színvonalát, akkor bízvást állíthatjuk, ebben
a tudományban nemzetközi értelemben is
mértékadó könyvsorozattal és tudományos
mûhellyel lettünk gazdagabbak.

A szerzõk a maguk sajátos módszerével
az agy mint biológiai rendszer és a tudat mint
szubjektív entitás közti viszonyt kutatják. Vizi
E. Szilveszter (MTA) az agykutatás biológiai
eszközeivel az ember egyediségét és tuda-
tosságát reprodukálhatatlannak tartja. Hang-

súlyozza, hogy minden egyes ember agya
morfológiailag eltérõ és állandóan változó
„cytoarchitektúrával” rendelkezik, amit je-
lenlegi tudásunk szerint sem közvetlenül
mérni, sem számítógéppel modellezni nem
tudunk. Ádám György (ELTE) az emberi
„Én” tudattalan dimenzióival kapcsolatos ku-
tatásait ismerteti, kiemelve a tudat, a tudatta-
lan és a „személyes tudat” fogalmi meghatá-
rozásának nehézségeit és a különféle meg-
határozások következményeit. Ezzel adalé-
kot szolgáltat ahhoz a módszertani kérdés-
hez, hogy amikor neurobiológusok az agy-
tudat kapcsolatról beszélnek, akkor vajon
melyik „tudat-meghatározást” fogadják el,
és mi jogosítja föl õket erre. Freund Tamás
(KOKI) idegi folyamatok sejt- és molekuláris
szintû mûködéseit vizsgálja, és azt állítja, hogy
kísérletei segítségével „bepillanthatunk” a
„tudati jelenségek strukturális és fiziológiai”
hátterébe is. Írása szigorúan „technikai”, és
nem vállalkozik arra, hogy a fiziológiai hát-
teret közvetlenül meghatározott tudati ese-
ményekhez kapcsolja.
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Buzsáki György (Rutgers Egyetem, USA)
a viselkedés-agy korreláció vizsgálatában
forradalmian újat hozott, hiszen nem az adott
viselkedéshez tartozó neuronális mûködé-
seket keresi, hanem fordított irányban halad-
va, elsõdlegesen a neuronális mûködéseket,
az idegsejtek populációit vizsgálja, és a hoz-
zájuk tartozó „makroszkopikus” viselkedés-
mintázatokat csak ez után veszi számba. Gu-
lyás Balázs (Karolinska Intézet, Svédország)
a látás neuronális vizsgálatát filozófiai meg-
fontolásokkal köti össze, és nyitva hagyja az
általa föltett kérdést: vajon teljességgel meg-
ismerheti-e és leírhatja-e az emberi agy
önmagát?

Jáki Szaniszló (Seton Hall Egyetem, USA)
miután kijelenti, hogy „az agytudósok leg-
többje gyatra filozófusnak bizonyult”, azt
állítja, annak ellenére, hogy az agy és a tudat
„teljesen összefügg”, a kettõ egymásra fogal-
milag mindig redukálhatatlan marad. Az
említett „teljes összefüggésrõl” azonban nem
kapunk további fölvilágosítást. Vámos Tibor
(MTA) az agy gépként való felfogásának kér-
dését vizsgálva nyitva hagyja, hogy a para-
digma milyen jövõbeli eredményekhez fog
vezetni. Kampis György (ELTE) a kortárs
agy-tudat elméletek ismertetése után a test-
be épített, a testtel együtt mozgó elme para-
digmáját vázolja. Nem vállalkozik a kérdés
megválaszolására, hogy  vajon a „test és tudat
teljes problémaköre valaha is bejárható lesz-
e?”. Hasonlóan látja ezt Hernád István, aki
kortárs szerzõk álláspontjának vizsgálata után
maga is arra a következtetésre jut, hogy az
„én”-nek lenni érzése olyan „megoldatlan rej-
tély, amellyel meg kell tanulnunk együtt élni”.

Altrichter Ferenc (North Carolina Egye-
tem, USA) napjaink analitikus filozófiai nyel-
vezetének segítségével objektív-szubjektív,
kauzális-logikai összefüggéseket elemezve
amellett tesz hitet, hogy ha az agy-tudat kér-
dés valaha megoldható lesz, „a megoldás kul-
csát a tudomány fogja szolgáltatni”. Ugyanak-
kor nem tér ki arra, hogy ez a tudomány az

„ott lévõ” oksági világ és matematikai kép-
letek tartománya, avagy a tudós szubjektív
világa és a logikai-szemantikai világba tartozó
fogalomkészlete lesz-e. Szécsi Gábor (MTA)
az intencionalitás és a nyelvi jelentés viszo-
nyának vizsgálata során kiemeli, hogy a nyelv
és a mentális állapotok vizsgálata egymástól
elválaszthatatlan.

Pléh Csaba és Lukács Ágnes (BME és Col-
legium Budapest) a szabályalapú és az asszo-
ciatív nyelvértelmezésre vonatkozó empiri-
kus vizsgálatokat kapcsolják össze idegrend-
szeri kutatásokkal. Racsmány Mihály és
Szendi István (JATE, Bristol) a munkamemó-
riát tanulmányozzák a skizofrénia és a Will-
iams-szindróma kapcsán. Kéri Szabolcs és
Janka Zoltán (SZTE, Szeged) a tudat neuro-
kognitív mûködését elemzik, Kovács Ilona
(Rutgers Egyetem és BME) pedig a látórend-
szerrel kapcsolatos neurológiai kutatásainak
eredményeit mutatja be. Kovács Gyula
(Richter Gedeon Rt.) a tudat vizualitásának
viselkedéstudományi megközelítésérõl ír.

Nyíri Kristóf (MTA) kötetzáró tanulmá-
nyában az általa kidolgozott új kép-filozófiai
paradigmát értelmezi az agy- és tudatkutatás
kapcsán. Két olyan alapvetõ állítása van,
amely meghatározó jelentõségû lehet az
emberi gondolkodás és filozófia további
értelmezésére és fejlõdésére. Egyrészt azt
állítja, hogy a „Nyugat filozófiájának törté-
nete a gondolkodás képiességével szembeni
értetlenség története”, és kiemeli, hogy a
kognitív tudomány korában eljuthatunk oda,
hogy a „lineáris szöveg béklyóiban” vergõdõ
nyugati filozófiát felszabadítsuk a képiség
világába és világának. A kutatásoktól azt várja,
hogy a mentális képek mûködési konstruk-
ciójának és mûködési mechanizmusának
megértésével véget érhet a filozófia foga-
lom- és szöveg-centrikussága. Tézise az,
hogy a gondolkodás elsõsorban a „teoretikus
konstrukciókként felfogott mentális képek-
ben” zajlik, ahol el  kell érni, hogy az intro-
spektív adatokat korrelációba hozzák a külsõ

Könyvszemle
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megfigyelési adatokkal. Ennek megoldása
az agy-tudat kapcsolatának a megoldása is
lenne, ami új korszakot nyitna az ember ön-
megértése, tudománya és filozófiája történe-
tében. (Vizi E. Szilveszter – Altrichter
Ferenc – Nyíri Kristóf – Pléh Csaba: Agy és

tudat. Szerk. Pléh Csaba – Lukács Ágnes –
Racsmány  Mihály. BME  Kognitív  Tudo-
mányi Központ, Kognitív  Szeminárium
sorozat. Budapest, 2002, 242. p.)

Boros János
az MTA doktora, egyetemi tanár (PTE)

Niederhauser Emil - Szvák Gyula:
A Romanovok

A szerzõk a magyarországi és az európai
ruszisztika kiemelkedõ képviselõi, akik az
orosz történelemrõl már több jelentõs szak-
könyvet írtak. Jelen kötetük is hiánypótló. A
jó háromszáz éven át uralkodó Romanov-
dinasztia történetérõl ez idáig még nem
olvashattunk magyar nyelvû mûvet. A kötet
azért is fontos, mert hetven éven át, a szovjet
rendszer idején nem nagyon lehetett a cári
család történetérõl a maga valóságában írni.
Pedig a Romanovok nem csupán saját orszá-
guk sorsát alakították, hanem az európai, sõt
a világtörténelem folyásába is képesek voltak
beleszólni.

A szerzõk természetesen nem csupán a
cárokról és családjukról alkottak színes port-
rékat, nem csupán cselekedeteiket és azok
következményeit tárták fel. Megismerhetjük
azt a miliõt is, amelybõl a dinasztia szárma-
zott, és amely keretet adott uralmának. A
sajátos orosz fejlõdés jó háromszáz éve tárul
elénk a szolga jobbágyság, a szolgáló nemes-
ség, a bojárság, a pravoszláv egyház történe-
tétõl a 19. században születõ orosz polgárság
és munkásság történetéig. Bepillanthatunk
az orosz mentalitás és az orosz politikai
gondolkodás múltjába is. Tanúi lehetünk az
orosz hatalmi mechanizmus mûködésének,
a társadalom felülrõl való irányításának,
összeesküvéseknek, puccsoknak, palotafor-
radalmaknak, lázadásoknak, elbukott és
gyõztes forradalmaknak. Mindezek nélkül
nem értenénk meg, hogy a Romanov-cárok
mit miért tettek vagy éppen nem tettek.

Az 1613-ban trónra kerülõ Romanovok
a következõ század végére a moszkvai orosz
államból egy hatalmas birodalmat kovácsol-
tak, hogy majd az elsõ világháború végén
ezen birodalom összeomlása a dinasztiát is
maga alá temesse.

A tizennyolc Romanov-cár közül termé-
szetesen nem mindegyik volt egyformán
alakítója a történelemnek. Az elsõ, Mihail
számára a cári hatalom helyreállítása volt a
siker. A dinasztia elsõ, nagy formátumú ural-
kodója I. (Nagy) Péter (1682-1725) volt. Eu-
rópai követjárásakor ismerte fel, hogy orszá-
ga milyen elmaradott. „Azért ment Nyugatra,
hogy megtanuljon jó hajókat építeni, s úgy
jött haza, hogy belátta: egész Oroszország
talapzatát kell újraácsolni” – írja Szvák Gyula.
A szerzõ azt emeli ki, hogy Péterben nem
egy koncepciózus, átfogó reformokra törek-
võ cárt kell látnunk. Változtatásait a pilla-
natnyi szükségletek vezérelték. Az erõfeszí-
tésekhez képest az eredmények mérsékel-
tek voltak. Reformjai a katonai monarchiát
erõsítették, és részben európaizálták az álla-
mot. A társadalom azonban a szolgája maradt.
Vitathatatlan érdeme, hogy az északi háború
megnyerésével Oroszországot európai
nagyhatalommá tette.

Péter halála után közel négy évtized telt
el, amíg a dinasztia ismét egy kiemelkedõ
uralkodót adott a birodalomnak, II. Katalin
(1762-1796) személyében. Niederhauser
Emil sokszínûen és differenciáltan ábrázolja,
s uralmát az orosz felvilágosult abszolutizmus
korának tekinti. Reformjai közül valójában
több is sikeresnek és tartósnak bizonyult. Volt
azonban „ellenreformja” is (a szerzõ kifeje-
zése): Ukrajnában bevezette az örökös job-


