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bölcsészeti hagyomány – infokommunikációs technológiák

A számítógép eredeti inspirációja a modern pszichológiában a pszichológia egészének kettős 
felfogásához, ezek részletes kidolgozásához vezet el. A számítógép, amely egykor egy közvetlen 
analógia volt az emberi gondolkodás szekvenciális, egyközpontú, egynemű jellegére, ma már 
az emberi gondolkodásról való sokféle gondolkodás és a feltételezett sokrétűség felfogás egyik 
ihletője.

Pléh Csaba

Ha mindent tudhatnék, ami csak lehetséges – mindent, amit csak tudni szeretnék –, nemigen 
volna mit remélnem. Remény csak ott lehetséges, ahová a tudás nem ér el. A remény cselekvésünk 
világában honos – cselekedeteinket motiválja, ösztönzi és vezérli –; mint ilyen, a gyakorlati élethez 
kapcsolódik, nem a tudáshoz. Amit tudok, arra vonatkozóan nincsenek – nem lehetnek – remé-
nyeim. A mindentudás élete, a mindentudásban leélt élet ezért remény nélküli, a szó hangsúlyos 
értelmében és többjelentésű értelmének mindegyikében: reménytelen élet volna – istenek számá-
ra, meglehet, nem elképzelhetetlen, emberek számára azonban aligha elgondolható.

Fehér M. István

A tudat tehát létezik. Nem egy spirituális, biológiai rendszerektől független valami, nem tűnik 
el az agy komplexitásának feltárása során. Konkrét biológiai szerepe van, mechanizmusa nélkül 
az agy nem lenne képes saját cselekedeteit megfigyelni, azokat ennek megfelelően módosítani. 
A visszacsatolás és az ’én’ ágens kialakulása olyan ablakot nyitott agyunk számára, amelyen ki-
nézve önmagunkat pillantottuk meg, és ez az információ hatalmas értéket jelentett számunkra. 
Paradox módon önmagunk megismerése vezetett oda, hogy később a világ működését is felde-
ríthettük.

Tóth Gergely

A rasszizmusok – minden társadalmi-kulturális jelenséget közvetlenül természeti tényezőkből 
levezető – biologizmusa Füleptől viszont nyilvánvalóan idegen kell maradjon. A művészetfilozófust 
mind filozófiai meggyőződése, mind esztétikai elmélete a rasszizmus kritikusává teszi. Filozófiailag 
tekintve, a naturalista-fajelméleti megközelítések bírálatának alapja egyértelműen az idealizmus: a 
szellemi-formai princípiumot a materiális/anyagi princípium fölé helyező teoretikus szükségképp a 
naturalista fajelméletekkel szemben is állást foglal. Az esztétikai elméletben mindebből a „művé-
szi forma” és a „művészeti anyag” szembeállítása következik: az, hogy kategóriahálóban az előbbi 
az utóbbi fölé kerül. A teória fogalmaiban a par excellence „nemzeti” nem az alacsonyrendű anyag 
felől ragadható meg: szükségképp a magasrendű forma ad rá magyarázatot. A „fajiság” fogalmával 
Fülep „nemzeti művészetében”, mint olvastuk, valóban „nem sok világosságot lehet gyújtani”.

Perecz László
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Fehér M. István 

Irónia és szolidaritás

Richard Rorty  filozófia a globalizáció árnyékában

Cambridge Dictionary of American English 
The Advanced Learner’s 

Dictionary of Current English
Webster’s

passive 
vocabulary)”

Cambrid-
ge Dictionary of American English, The Advanced 
Learner’s Dictionary of Current English, Webster’s
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Fehér M. István n Irónia és szolidaritás

 kontextualizmus  szótárá

I.

Bibliográfiai megjegyzés:
Philosophy and the Mirror of Nature, Consequences 

of Pragmatism, Contingency, Irony, and Solidarity,
Esetlegesség, irónia és szolidaritás,

Philosophical Papers, Volume 1. Objectivity, Relativism, 
and Truth, Philosophical Papers, Volume 2. Essays on 
Heidegger and Others, Heideggerről és mások-
ról,

Philosophical Papers, Volume 3. Truth and Progress,
Achieving Our Country: Leftist Thought in Twentieth Century America,

Philosophy and Social Hope, Filozófia és tár-
sadalmi remény,

L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique,
A lét és a semmi. Egy fenomenológi-

ai ontológia vázlata,
Gesammelte Werke,
Igazság és módszer,

Sein und Zeit, Lét és idő,
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het

quod quid
vagyok az

szükségszerű
szükségszerűen szükségszerűen

Information 
Philosophie Einführung in die philosophische Hermeneutik,

Die Vielfalt 
Europas. Erbe und Zukunft,

Bildung

Fehér M. István n Irónia és szolidaritás
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metastabil

metastabilitás

mondani 

A lét és a semmi
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Egy vezér gyermekkora

ez és ez
ebben és ebben

komolyan
helyes 

 Jean-Paul Sartre,

Vádirat az antiszemitizmus ellen,

Vagy–vagy, 

Exisztencializmus,
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Ens causa sui

être-en-soi-

igazán

topos

Wegmarken,
Útjelzők,
A szabadságról,
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The Priority of 
De mocracy to Philos ophy A de mokrácia elsőbbsége a filozó fiával szemben

Two Concepts of Liberty

Capitalism, Socialism, and Democracy,

A lét és a semmi
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„the ironists’ sense of contin-
gency”

II.

anti-founda tion al ism

Az undor
találkoz-

zunk levezetni Az undor.

Faktizität”;
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leírása
adódnak

Magyar Filozófiai Szemle
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ironikusan szolidárisnak

szenvedő társnak
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okot törődjünk

iróniának
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sensus communis

Bildung
sen sus communis

sensus communis

sensus communis

Gadamer Lesebuch.
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világhorizontunk kitágí tá sához

Bil dung

 Bil dung

Bildung

Bildung Propedeutiká

Rehabilitierung der praktischen Philosophie.

Welthorizont auszuweiten” 

Wilhelm von Humboldts Humanitätsidee,

The University Of Chicago 
Record

Forschung und Lehre,
Glanzlichter der Wissenschaft. Ein Alma-

nach.
Gesammelte Schriften. 

Philosophische Propädeutik, Theorie Werkausgabe.



18

Fehér M. István n Irónia és szolidaritás

common 
sense common sense.

common sense
józan ész 

 józan ész 

Bildung 

Bildung 

self-righteousness

Hans-Georg Gadamer – egy 20. századi humanista,

On Liberty,
A szabadságról. Haszonelvűség,



19

VILÁGOSSÁG 2010 nyár Filozófiatörténet

III.

meta fizikai 

morális

A tiszta ész kritikája

tudás

még akkor is,

Az élet értelméről. Racionalizmus és irracionalizmus között.
Holmi

Pro-
testáns Szemle Vilá-
gosság
A tiszta ész kritikája,
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a megismerés világa a szük ség sze-
rűség világa, míg a cselek vés világa a szabadság vi lá ga

A tiszta ész kriti kája A gyakor lati ész 
kri tikájá megisme ré sünk

cselek vésünk

megisme rni
megis merés

épp e dogma tiz mus a 
hitet lenség és erkölcs telenség igazi for rása

 A tiszta ész kritikája,
A tiszta ész kritikája,
A tiszta ész kritikája,

A tiszta ész kritikája,
The Open Society and Its Enemies
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tudásvágy

mindenről kell

tudásunk akarásunk

de

A vallás a puszta ész határain belül és más írások,

Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, 
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mert
A megis me rés világa a szük ség sze  rűség világa, 

míg a cselek vés világa a sza bad ság vi lá ga

tudás  

tudás

tel je sítené

Vagy–vagy,

Schellings sämmtliche Werke, 
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tudásra

A tudo mány mint hivatás

(Tractatus logico–philosophicus,

knowledge

ez
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etikai

»tu do má nyos« tisztességre

ezért 

Csak 

tudásunk akarásunk

A tudomány és a politika mint hivatás,
A tudomány és a politika mint hivatás, 

The Open Society and Its Enemies,

Wider den Methodenzwang. Skizzen einer anarchistischen Erkenntnistheorie, 

Lét és idő
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tre-en-soi

mondani

A szabadságról,
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iróniá

wishful thinking

Exisztencializmus,
L’Existentialisme est un humanisme.

Philosophy and the Mirror of Nature, 

Philosophia naturalis Hermeneutik und Naturalismus
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***

Philosophy and Social Hope Filo zófia és társadalmi remény
Hope in Place of 

Knowledge Tudás helyett remény

remé-
nye

tudhatnék
remélnem

tudok

A tiszta ész kritikája,

Logik. Ein Handbuch zu Vorlesungen. Schriften zur Metaphysik und 
Logik. Werkausgabe.



28

Fehér M. István n Irónia és szolidaritás

remény-
telen


