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ELŐSZÓ

Kedves olvasóink, a tizenötödik számmal a lap szerkesztősége befejezi tevékenységét, ami 
egyben a folyóirat e formában történő megszűnését is jelenti. Búcsúzásképp engedjenek 
meg nekünk egy rövid visszatekintést.

Az Elpis filozófiai folyóirat kilenc éven keresztül (2007–2015) összesen 98 hallgató 122 
írását tette közzé. Habár ez idő alatt több szemléleti változáson ment át, eredeti célkitűzésünk, 
hogy a filozófiával komolyan foglalkozó hallgatókat bevezessük az akadémiai életbe publiká-
ciós lehetőség biztosítása által, változatlan maradt. A lapot az ELTE BTK Filozófia Intéze-
tének lelkes TDK köre hívta életre 2007-ben, így állt össze a hallgatókból álló szerkesztőség 
Galba Zsolt, Krizsán Viktor és Rosta Kosztasz személyében, akikhez a TDK kör vezetőtanára, 
Orthmayr Imre is csatlakozott. Az első öt számban főleg e kör tagjai, illetve kizárólag az ELTE 
graduális hallgatói publikáltak. A hatodik számtól kezdve a folyóirat országos fórummá széle-
sedett, vagyis ettől kezdve lehetőséget kínáltunk más egyetemek hallgatóinak, illetve doktoran-
duszoknak is írásaik megjelentetésére. Büszkén állapíthatjuk meg, hogy ebben sikerrel jártunk, 
hiszen az összes filozófia tanszék képviseltette magát ilyen formán hasábjainkon. Fontos vál-
tozás volt a lap életében továbbá, hogy a díjazott OTDK dolgozatokból összeállított számok 
mellett (a 2., 5., 9., 13. és a jelen szám is ezek közé tartozik), a hetedik számtól kezdve hallga-
tói konferenciák előadásaiból szerkesztett számokat is megjelentettünk. Hetedik számunkat 
egy ELTE-s doktorandusz konferencia, nyolcadik számunkat a 2010-ben rendezett Weber-
emlékkonferencia, tizenegyedik és tizenharmadik számunkat országos hallgatói konferenci-
ák, tizennegyedik számunkat pedig a DOSZ FiTO országos doktorandusz konferenciájának 
anyagai tették ki. A jól érzékelhető elmozdulást a doktori képzés felé nem szándékos dönté-
sünk eredményezte, hanem a filozófiai képzés felsőoktatásban lezajlott gyökeres átalakulása 
tette szükségessé: sajnálatos módon a graduális hallgatók számának csökkenésével a beérkezett 
dolgozatok száma is jelentősen megcsappant, így ezekre az írásokra támasz kodva a lap fenn-
tarthatatlan lett volna. 2010 óta a dolgozatok digitális formában is olvashatóak honlapunkon, 
és szeretnénk, ha korábbi számaink a jövőben is elérhetőek maradnának.

Jelen lapszám, összhangban kezdeti törekvéseinkkel, újra a fiatalabb kollégákra kon-
centrál, és a KRE-n 2015 tavaszán megrendezett XXXII. OTDK filozófia tagozatának 
öt díjazott dolgozatát tartalmazza. Ezt a blokkot egészíti ki két doktorandusz hallgató és 
Orthmayr Imre írása.

Végezetül szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik szerkesztőbizottságunk 
tagjaként vagy felkért szakmai lektorként segítették munkákat, illetve bármilyen formában 
támogatták az Elpis tehetséggondozó törekvését és szerzőink szakmai érvényesülését. Az utol-
só gondolat természetesen az elpisé: reméljük vállalkozásunk szellemisége valamilyen formá-
ban tovább él majd.

A szerkesztők
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Ádám Zsófia Katalin

Teremtett világok –  teista modális realizmus

Az úgynevezett anzelmi teizmus istenfogalma megköveteli, hogy a világ, amelyben 
élünk, a lehetséges világok legjobbika legyen. Hétköznapi meggyőződéseink azonban 
mást sugallnak: világunkban számos módon jelen van a rossz. A kortárs angolszász filo-
zófia teista képviselői különböző teodíceákban próbálnak magyarázatot adni a rossz léte-
zésére. Dolgozatomban amellett fogok érvelni, hogy ezek a teodíceák sikertelenek, ezért 
a teisták számára az egyetlen célravezető megoldás a genuin modális realizmus melletti 
elköteleződés. Amennyiben aktuális világunk csupán egyike a végtelen számú reálisan 
létező univerzumoknak, nem kell többé elszámolnunk azzal, miért nem a lehető legjobb. 
Korántsem egyértelmű azonban, hogy a genuin realizmus a teizmussal kompatibilis el-
mélet. Emellett problémát jelent, hogy a modális realizmus elfogadása látszólag moráli-
san felelőssé teszi Istent olyan világok létezéséért, melyekben a rossz van túlsúlyban, vagy 
melyek abszolút rosszak. Tanulmányomban ezen ellenvetésekre is választ adok.

Czétány György

A szeretet fogalma Jánosnál és Spinozánál 
Gondolatok egy egyszerre univerzális és szinguláris idea lehetőségéről

A tanulmány tétje az, hogy vajon a szeretet-fogalom szolgálhat-e egy olyan gondolat 
alapjául, amely szükségképpen csak egyszerre gondolható el univerzális és szinguláris idea-
ként, azaz olyan ideaként, amely úgy válhat egyetemes módon közössé, hogy az egyedi 
épp e közössé válásban érvényesülhet egyediségében. A tanulmányban e gondolat meg-
közelítésének két útját igyekszem felmutatni: a hit és az értelem útját. Az első részben 
azt a kérdést teszem fel, hogy tekinthető-e a krisztusi agapé a zóé értelmében vett élet 
feltétlen immanens alapjának. Ennek érdekében János evangéliumának és első leve-
lének tüzetesebb vizsgálatát tűzöm ki célul. A második részben a  spinozai amor Dei 
intellectualis értelmét igyekszem kibontani az Etika ötödik könyve alapján, megkülön-
böztetve azt a szeretetnek a harmadik könyvben tárgyalt fogalmától. Végül a harmadik 
részben a jánosi és a spinozai szeretet-fogalmat hasonlítom össze, mindkét esetben ki-
emelve a szeretetnek a közösség gondolatához való kapcsolódását.
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Dombrovszki Áron

Referálnak-e a fiktív nevek? Kripke és Salmon a negatív egzisztenciális állításokról

Több mint negyven éve, hogy Saul Kripke 1970-ben megtartotta immáron klasszikus-
sá vált előadásait, amelyek a Megnevezés és szükségszerűség című kötetben láttak napvilá-
got. Ezeket az előadásokat azóta sokan kommentálták, maradtak azonban a Kripke által 
itt kifejtett és védelmezett merev jelölők tézisével kapcsolatban olyan elvarratlan szálak, 
amelyek kikezdhetik a  tézis általános érvényű elfogadását – ilyen az úgynevezett nem-
referáló nevek vagy üres nevek problémája is. A témának Kripke 1973-ban önálló elő-
adássorozatot szentelt a John Locke Lectures keretein belül, az előadások szövegei viszont 
egészen a közelmúltig csak kevesek számára, kéziratos formában voltak hozzáférhetőek. 
Tanulmányomban, amennyire lehetséges, szeretném átfogóan rekonstruálni Kripke né-
zeteit az üres neveket tartalmazó mondatokkal és különösen a negatív egzisztenciális ál-
lításokkal kapcsolatban a 2013-ban megjelent Reference and Existence – The John Locke 
Lectures című könyve alapján. Ennek során láthatóvá válik, hogy Kripke meglátásai nem 
tudják teljes mértékben megoldani a problémát, így térek rá Nathan Salmon elméletére, 
amely ugyan nagyban épít Kripke nézeteire, de annak hiányosságait és problémáit képes 
orvosolni. Dolgozatomban ezért Salmon mellett foglalok állást, levonva azt a konklúziót, 
hogy az üres nevek és a negatív egzisztenciális állítások esete nem jelent végzetes problémát 
a merev jelölők tézisére vonatkozóan, ami így továbbra is tartható álláspont marad.

Gyöngyösi Megyer

Tapasztalati szegénység és történeti emlékezet Walter Benjaminnál

Jelen tanulmány célkitűzése az, hogy bemutassa, milyen jelentőséget tulajdonított Walter 
Benjamin a történeti tudat megjelenésének és milyen történetírói pozíciót tartott ebből 
a szempontból adekvátnak. Benjamin szerint a modernitás egyik legmarkánsabb válságje-
lenségét a társadalom individualizálódása, a kollektív történeti tapasztalatok elhalványodá-
sa jelenti. Úgy gondolta, hogy a modernitásban domináns kapitalista társadalomszervezés 
látens módon meghatározza a benne élők tudatát, céltételezéseit, identifikációs gyakorla-
tait; teszi mindezt úgy, hogy képtelen stabil alapzatát nyújtani az egyén értékválasztásainak 
és önértésének. Benjamin szerint a történeti tudat megerősítése kettős értelemben is jelen-
tőséggel bír tehát: egyfelől segíthet a kapitalista modernitásban tudattalanul interiorizált 
életszemlélet kritikai tudatosításában, másfelől a kollektív identitáskonstrukció megalapo-
zásában. Ezen célok elérését a történetírói praxis hermeneutikai revíziója segítheti, amely 
eltávolít a történetírás pozitivista vagy teleologikus hagyományától, helyette a történelem 
punktuális és képi szerveződésű ábrázolását javasolja.
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Kiss Kata Dóra

A pszichoanalízis intézményének kritikája Gilles Deleuze és Félix Guattari vágy-
felfogása alapján

A tanulmány középpontjában a pszichológiai gyakorlat egy filozófiai kritikája áll. Ennek 
alapja Gilles Deleuze és Félix Guattari 1972-ben megjelent L’Anti-Oedipe című műve, amely 
igyekszik szakítani azzal a korábbi kultúrtörténeti hagyománnyal, mely a vágyat a hiány-
nyal azonosítja, és ezzel szemben annak pozitív, teremtő jellegét hangsúlyozza. A tanulmány 
az ebből születő új lélektani modellt veti össze Sigmund Freud gondolataival és az abból 
kibontakozó, mára intézményesült analitikus gyakorlattal. Deleuze és Guattari a pszicho-
lógia bírálatát a kapitalista rendszer kritikájára futtatja ki, ezért a tanulmány második része 
a kritikát és az analízis alternatívájaként bevezetett „skizoanalízis” módszerét ismerteti. Ka-
pitalizmus és analízis kapcsolata végül rávilágít az intézménykritika politikai jelentőségére is.

Orthmayr Imre

Erkölcsi cselekvés. Mi az?

A erkölcsi cselekvés  fogalmának értelmezése a következő problémákat érinti a tanul-
mányban: 1) az erkölcsi cselekvés körülhatárolása, 2) az erkölcsi és nem erkölcsi cselek-
vés megkülönböztetése, 3) a cselekvés erkölcsösségének a cselekvésen kívüli tényezőktől 
való függősége, 4) a cselekvéstől való tartózkodás erkölcsi cselekvésként való megítélése 
és az erkölcsi kötelességek konfliktusa, 5) a cselekvések összetett indokai. A tanulmány 
alapjául szolgáló előadás 2014. január 31-én hangzott el a DOSZ Filozófiatudományi 
Osztályának 1. konferenciáján az Etika szekció bevezetőjeként. A konferencia anyaga 
az Elpis, 2014/2. számában olvasható.

Szitás Pál

A cselekvés és határai 
Hannah Arendt politikai cselekvéselméletéről

Dolgozatom kiindulópontja egy korai (1946) Arendt írás, a What is Existential Philoso-
phy? elemzése. Ebben a szövegben Arendt az egzisztencialista filozófiát Kant koperni-
kuszi fordulatából eredezteti, melynek filozófiai konzekvenciáit aztán – Kierkegaardon 
és Jaspersen át Heideggerig – az egzisztencialista filozófiai gondolkodás vonja le. Ennek 
a gondolati vonulatnak a főbb jellemzői a totalitás tagadása, ugyanakkor az individuum 
mint megragadhatatlan entitás problematizálása. Az egyszeriség és megismételhetetlen-
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ség válik a gondolkodás releváns komponensévé, az „itt és most” nyomasztó–felszaba-
dító (Kierkegaard–Nietzsche) egzisztenciális súlya és az ennek a szituációnak megfelelő 
döntési kényszer és a cselekvés tudatosítása.

Dolgozatom célja ennek a hagyománynak az örököseként bemutatni Arendt gon-
dolkodását, középpontba állítva a politikai cselekvés fogalmát. Amellett fogok érvelni, 
hogy a cselekvés Arendt gondolkodásában irracionális elemként jelenik meg, ami ellen-
súlyok hiányában tomboló, romboló, mértéktelen. A határok megvonása egy politikai 
aktus, egy döntés eredménye, melyet a cselekvő szubjektum hoz meg a világ maradan-
dóságának érdekében, melynek háttere előtt kaphat csak értelmet saját egzisztenciája.

Tasnádi Gábor

Kant inkompatibilis kompatibilizmusa

Dolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy A tiszta ész kritikájának harmadik 
antinómiája alapján milyen álláspontot tulajdoníthatunk Kantnak szabadság és természet 
okságának viszonyát illetően. Amellett érvelek, hogy Kantot nem tekinthetjük megszo-
rítások vagy elméletének eltorzítása nélkül kompatibilistának vagy inkompatibilistának.

Ezt a  következő három eredménnyel támasztom alá. 1) Már Kant célkitűzésében 
olyan kettősség található (inkompatibilista fogalmak kompatibilitásának kimutatására 
törekszik), mely ellehetetleníti az elmélet egyértelmű besorolását. 2) Ez a kettősség meg-
oldására is jellemző, hiszen az  egy inkompatibilista és egy kompatibilista lépésből áll. 
Előbbi szabadság és természet éles elválasztása, utóbbi a két okság kibékítése az empirikus 
és intelligibilis karakter fogalmaival. A megoldás kettősségét tovább erősíti, hogy a két 
karakter viszonyát a transzcendentális distinkció természete határozza meg. 3) Ráadásul 
a transzcendentális szabadság pusztán negatív fogalma nem teszi lehetővé, hogy a teoreti-
kus ész egyértelműen tisztázhassa szabadság és természet oksági viszonyát.




