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Előszó

Az Elpis 2017/2. számát Losonczi Péter (1970-2015) emlékének szenteljük. Mivel ba-
rátai vonatkozó gondolatai a tematikus blokk előtt olvashatóak, ebben az előszóban 
csak az írások rövid ismertetésére szorítkozunk. Az összeállítást hat dolgozat alkotja az 
újkori filozófia területéről – ebből három vallásfilozófiai fókuszú – Descartes-tól kezdve 
Spinozán és Leibnizen át Kantig és Fichtéig bezárólag.

Pavlovits Tamás Descartes Harmadik elmélkedésének utolsó bekezdését, azaz Isten 
végtelen ideájának szemléletét elemzi. A szerző amellett érvel, hogy a végtelen szem-
lélésével kapcsolatos érzelmek összefüggnek a végtelen észlelésének kettős – egyrészt 
teljesen világos, másrészt megérthetetlen – természetével. Szabó Imre másképp, az 
analitikus filozófia eszköztárával közelít a francia gondolkodóhoz, felállítva annak des-
cartes-i kritériumát, hogy az elmére mely predikátumok lehetnek igazak. A szöveg a 
tudatosság problémájának előtérbe helyezésével igyekszik árnyaltabb képet rajzolni a 
karteziánus elmefogalomról. A továbbiakban Boros Gábor Spinoza Etikájában élet és 
halál kettős értelmezésének lehetőségét boncolgatja. Középpontba a bölcs emberben 
testet öltő, tisztán filozófiai megalapozású immanens üdvösség kerül, jól elkülönítve 
azt a transzcendens célzatú megtéréstől, vagy az élet s halál páli értelmezésétől. Ezután 
Schmal Dániel szövege olvasható a személyes azonosságról, melynek konklúziója sze-
rint ha Locke-ot helyesen tekintjük a pszichológiai modernitás egyik megalapítójának, 
akkor Leibnizre is érdemes egy hasonlóan modern, kontextualista megközelítés kez-
deményezőjeként tekinteni. A blokkot végül egy Kant- és egy Fichte-dolgozat zárja. 
Előbbiben Forczek Ákos rekonstruálja az emberi nem karaktere és morális rendeltetése, 
illetve e morális rendeltetés és a (világ)polgári alkotmány kidolgozásának programja 
közötti kapcsolatot. A gondolatmenet szerint a felvilágosodásnak egy konstruktív belső 
kényszer alkalmazásával kell kiutat találnia a „népet” megkötöző, destruktív belső kény-
szer állapotából. Utóbbiban pedig Hankovszky Tamás Fichte nyomán állítja egymással 
élesen szembe a páli és jánosi teológiát, rámutatva a tudománytan és a jánosi teológia 
szubsztantív hasonlóságára. A jánosi teológia azért lehet kitüntetett, mivel nagy erővel 
hangsúlyozza az egységet, ezzel pedig szemlélteti, értelmezi és hitelesíti Fichte kései, 
erőteljes monizmusát.

A Kratér rovat, hűen a folyóirat eredeti, tehetséggondozást szem előtt tartó célki-
tűzéséhez, a 2017-es OTDK díjnyertes dolgozataiból kínál válogatást. Az itt olvasható 
szövegek magas színvonalú, a nemzetközi szakirodalmat figyelemmel kísérő, eredeti 
gondolkodásról tanúbizonyságot tevő pályamunkák. Az első dolgozatban Kovács Dá-
niel Attila a tudatosság kérdését vizsgálja Plótinosz filozófiájában. A dolgozat szerzője 
amellett érvel, hogy Plótinosz a tudatosság két markánsan eltérő formáját különbözteti 
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meg egymástól, az alsó lélekhez tartozó empirikus tudatosságot és a felső lelket jel-
lemző noétikus öntudatot, kiegészítve azzal, hogy az utóbbi paradigmatikus lehet az 
előbbi számára. Gyárfás Orsolya írása Strauss Rózsalovagjának kortársi recepciójával és 
értelmezéstörténetével foglalkozik. A tanulmány arra próbál rámutatni, hogy az opera 
recepciója nem függetleníthető a művészetértelmezésben lezajló mélyreható változások-
tól, amelyeket a posztmodern megjelenése indított el, így az opera korábban giccsesnek 
tekintett jegyei a camp fogalma mentén újraértékelhetők, színpadra állítása megrefor-
málható. Csornay Annamária cikke Bernard Williams és a liberális politikai realizmus 
egyik alapszövegét elemzi. Célja az, hogy megmutassa azokat a feltevéseket, amelyek 
alapján Williams elutasítja a politikai gondolkodást uraló moralizmust és újradefiniálja 
a moralitás és a politika viszonyát. Ez a dolgozat azért különleges, mivel az Elpis tör-
ténetének első angol nyelvű szövege, ám terveink szerint korántsem az utolsó. Kintli 
Borbála tanulmányának fókuszában etika és esztétika viszonya áll, pontosabban ennek a 
kérdésnek a problematizációja Pilinszky János és Emmanuel Levinas gondolkodásában. 
Az írás azt igyekszik megvilágítani, hogy a két szövegkorpusz együttolvasása kölcsönö-
sen produktívnak bizonyulhat az etikailag érvényes művészet fogalma kapcsán, mely 
igénynek a művészet jelen formájában egyik gondolkodó szerint se képes megfelelni. 
Zsupos Norbert végül azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy mit jelöl a „kifejezés” problé-
mája Deleuze gondolkodásában. A fogalom világosan szembeállítható a reprezentáció 
fogalmával, vagyis annak a deleuze-i igénynek a megnyilvánulásaként értelmezhető, 
mely a transzcendencia filozófiájával szemben az immanencia filozófiáját alapozza meg.   

Kritérion rovatunkban ezúttal is helyet kaptak könyvkritikák és egy vitairat. A vi-
tairat a Doktoranduszok Országos Szövetsége legutóbbi Ütközéspontok konferenciájá-
nak „Praxis-vita” névre keresztelt kerekasztal-beszélgetését folytatja írásos formában. A 
vitára 2017. május 26-án került sor, résztvevői Forrai Gábor, Lubinszki Mária, Nemes 
László, Olay Csaba, Rosta Kosztasz és Sárkány Péter voltak. Vitaindítójában Nemes 
László a filozófiai művek és eredmények helyett a filozofálás folyamatát hangsúlyozza. 
Ezáltal a hazai filozófia gyakorlati fordulatát sürgeti, amely szerinte számos lehetőséget 
hordoz magában. Reményeink szerint az Elpis későbbi számaiban a Praxis-vitát érintő 
további hozzászólások is olvashatóak lesznek. Végül – keretet adva jelen számunknak 
– három, a közelmúltban elhunyt kiemelkedő filozófusról emlékezünk meg egy-egy 
művük értékelő bemutatásával sorrendben Farkas Henrik, Kiss Csaba és Paár Tamás 
által: Tengelyi Lászlóról (1954-2014), Márkus Györgyről (1934-2016) és Karl-Otto 
Apelről (1922-2017).

Külön köszönet illeti e szám megszerkesztése során tett erőfeszítéséért Forczek Ákost 
(tematikus blokk), Gyöngyösi Megyert (OTDK-dolgozatok) és Paár Tamást (Praxis-
vita).

Rosta Kosztasz
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Előszó a tematikus blokkhoz

Idestova két és fél éve hunyt el fiatalon, tragikus hirtelenséggel Losonczi Péter bará-
tunk, filozófustársunk. Az Elpis jelen száma a Péter emlékére rendezett magyar nyelvű 
konferencia előadásaiból közöl válogatást. A konferenciát „Filozófia, teológia, politika 
– Losonczi Péter emlékkonferencia” címmel 2016. június 29–30-án közösen rendezte 
az ELTE BTK és a KRE BTK. Ezt a kétnapos eseményt bő fél évvel előzte meg a Pé-
ter emlékére a belgiumi Leuvenben rendezett angol nyelvű szimpózium, ahol magyar 
részről Boros Gábor adott elő. Az angol szimpózium előadásai remény szerint kötet 
formájában jelenhetnek meg, így nagy öröm számunkra, hogy a magyar konferencia 
anyagának jelentős része is napvilágot láthat nyomtatásban. E helyütt is érdemes föl-
hívnunk a figyelmet arra, hogy a család jóvoltából tavaly szeptember óta Péter filozófiai 
magánkönyvtára elérhetővé vált a filozófiatörténet, filozófiai teológia és politikafilozófia 
iránt érdeklődő kollégák és általában a közönség számára a Horánszky utcai Szent Ignác 
Jezsuita Szakkollégium szép könyvtári különtermében.

Így hát Péter könyvei hazatértek – miután betegsége folytán idő előtt hazatért Ő 
maga is in patriam aeternam. A magyar filozófustársadalom olyan barátot és kollégát 
veszített el benne, akit mindnyájan ismertünk a szakmában, és aki számtalan filozó-
fiai projekt mozgatója, központi, aktív tudományszervező személyiség volt. Egyszerre 
tudott jelen lenni a nemzetközi és a magyar tudományban, számos, nagy nemzetközi 
kiadónál megjelent tanulmánykötetet szerkesztett, szakmailag szívügye volt különösen 
a politikafilozófia és a filozófiai teológia, a kartezianizmus mint alapvető hittételek fi-
lozófiai apológiája (ez volt Leuvenben megvédett doktori értekezésének tárgya is). A 
Leuvenben tanult magyar filozófusok közé tartozott, és a sors később visszahívta őt Bel-
giumba, ahol a Leuveni Egyetem Filozófiai Intézetében órákat is adott. Idehaza Vesz-
prémben, Szombathelyen és a Károlin is tanított (itt vallásközi párbeszédet adott elő), 
folyóiratot és köteteket szerkesztett, kora újkori és politikafilozófiai tanulmányokat írt.

Még mindig nem tudjuk elhinni, hogy már nincs közöttünk. Gyakran gondolunk 
rá – hiszen Péter helykeresése a világban egy kicsit a magyar filozófussors tükre is. Az itt 
következő tanulmányok közlésével emlékezünk rá, arra is gondolva, hogy még mennyit 
írhatott volna Ő maga is hasonló témákról. Shālōm ‘ālekhā – 

Vassányi Miklós
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Szerencsés esetekben az életet mint életet ünnepeljük kerek születésnapot elérő kollé-
gáinknak összeállított Festschriftekben vagy folyóiratszámokban, olykor emlékük előtt 
tisztelgünk haláluk évfordulóján. Az utóbbi évek nem voltak kegyesek a filozófusokkal, 
sorra mentek el hirtelen, örökre olyan kollégák, akikre atyai barátként, idősebb test-
vérként tekintettünk. Vágynánk a segítő beszélgetésekre, újabb és újabb, megvitatandó 
művekre. 

Rónay László előadására emlékszem, hallgató koromból, amikor megelőlegezte a 
gyászos sort, az ember elbúcsúztatja első jó emberét, a másodikat, majd egyre többeket 
kísér el, egyre gyakoribb vendége lesz a temetési szertartásoknak, aztán egyszer csak rajta 
lesz a sor. De bármennyire is nyomasztó a halál sora, legalább kultúránk mózesi-jézusi 
volta reményt ad a búcsúztatóknak: valamiképp így volt s így lesz jó, emberi ésszel, 
szívvel felfoghatatlan, de mégis. Ha „természetes” a halál. De mit tegyünk, ha a vég felől 
nézve a platóni-filozófusi „felkészülés a halálra” emberi, túlontúl emberi jelentést ka-
pott, s nem is egy zsarnok császár kikényszerítette, hanem ki tudja, milyen életkényszer-
ből fakadó, „természetellenes” a halál? Circumdederunt me gemitus mortis. Ekkor igazán. 

Harmadéves koromban szólíttattam ki először a temetőbe a halálhoz előrefutó Kar-
dos István temetésére. Péterhez hasonló korban volt, Malebranche remélt, elmélyült 
kutatója. A contra naturam mivolton túl – de tudjuk egyáltalán, mi a természet? – nem 
látok más, közös vonást kettejükben. Péter számára a zsidó-kereszténység nemcsak kul-
turális keret volt, hanem mélyen megélt és gyakorolt hit. Szerető család, gyermekek 
vették körül. Megtalálta azt a tevékenységi területet, amelyen világra szóló eredmé-
nyeket ért el. A politikai teológia kutatása, a vallásközi párbeszéd elősegítésének ügye 
világszerte ismertté tette nevét. Az Oxford University Press fogadta be az Aakash Singh-
gel, a Delhi Egyetem kiváló politikai gondolkodójával közösen szerkesztett könyvso-
rozatot. A Leuveni Katolikus Egyetemen megrendezett emlékkonferenciára és gyász-
misére Dublintól Indiáig találták fontosnak barátai, kollégái, hogy tanácstalanságukat 
előadásukkal, jelenlétükkel, koncelebrálással próbálják kifejezni, megosztani másokkal, 
a családtagokkal.

Bármennyi idő telt is el azóta, hogy Péter oldalán megdöbbentő üzenetek szembe-
sítettek bennünket felfoghatatlan halálával, a döbbenet nem ült el. Doktori iskolánk, 
ahol felerészben végezte doktori tanulmányait, a Károli Gáspár Egyetemmel közösen 
szervezte meg emlékkonferenciáját, amelyen az Elpis e mostani számának tematikus 
blokkját alkotó írások korábbi változatai elhangzottak előadásként. Péter édesanyja is 
eljött, a megnyitón ő is szólt – jó volt, hogy meg tudta tenni, hálával tartozunk érte. Ér-
tetlenségünket, döbbenetünket semmi sem szüntetheti meg. Bár békévé sem oldja, de 
emlékezünk, emlékezzünk Losonczi Péterre, barátunkra, kollégánkra, tanítványunkra.

Boros Gábor
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Absztraktok

Boros Gábor: Az élet mint halál Spinozánál

Hans Blumenberg szekularizációértelmezésének példájaként tárom fel Spinoza Etikájá-
ban élet és halál kettős értelmezésének elemeit. E kettős értelmezés a görög kezdemé-
nyek nyomán a keresztény filozófia Ágostonra építő hagyományában kap nagy hang-
súlyt: a konverzió a korábbi élet szemszögéből halál, az új élet felől nézve újjászületés. 
Spinozának az a néhány passzusa, amelyben az élet és a halál kérdései szóba kerülnek, 
kiválóan értelmezhetők ebben a keretben. Az ő gondolatai erről természetesen nem a 
transzcendens Istenben való hithez térést állítják középpontba, valamelyik egyház vagy 
felekezet közvetítésével, hanem a bölcs emberben testet öltő, tisztán filozófiai megala-
pozású immanens üdvösségre irányulnak. Kortársi ellenpontként fölidézem Pascalnak 
Roannez kisasszonyhoz írott leveleit, amelyben a hagyománynak megfelelő buzdítással 
találkozunk a transzcendens célzatú megtérésre, az élet s halál páli értelmezésére építve.

Csornay Annamária: Bernard Williams liberális politikai realizmusa

Bernard Williams „Realism and Moralism in Political Theory” című szövege kétségtele-
nül egyike a liberális politikai realizmus meghatározó munkáinak. Jelentősége a domi-
náns – elsősorban rawlsiánus – liberalizmus kritikájában és a liberalizmus egy merőben 
eltérő megalapozásában rejlik. A kortárs politika elméletre tett nagy hatása ellenére a 
tudományos diskurzus méltánytalanul mellőzi a szöveg filozófiai megalapozásának értő 
elemzését. A jelen tanulmány célja, hogy megmutassa azokat a feltevéseket, amelyek 
alapján Williams elutasítja a politikai gondolkodást uraló moralizmust. A williamsi 
megközelítésnek erőssége, hogy világossá teszi azt, hogy a racionalitásnak korlátozott 
hatása van mind az erkölcs, mind a politika terén, és újradefiniálja a moralitás és politi-
ka viszonyát. Felfogásából azonban sajátos kihívások is fakadnak, amelyek kifejezetten 
a legitimitáskoncepciójában mutatkoznak meg. Mindamellett, Williams realista érvei 
valóban megkerülhetetlenek a kortárs teoretikusok számára.
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Forczek Ákos: „Állami fortély” és „belső kényszer”. A felvilágosodás kanti 
programjáról

Írásomban Kant Pragmatikus érdekű antropológiájának egy lábjegyzetéből kiindulva re-
konstruálom az emberi nem karaktere és morális rendeltetése, majd e morális rendelte-
tés és a (világ)polgári alkotmány kidolgozásának programja közötti kapcsolatot. Ezután 
megvizsgálom, hogy Kant hogyan határozza meg e politikai program megvalósításán 
fáradozó „jellemes alattvalók”, valamint a „jellemes monarcha” cselekvési terét, s meg-
világítom, milyen szerepet szán a „belső kényszernek”. Eltérő kontextusok alapján e 
fogalom két jelentését bontom ki: tisztázom, milyen értelemben beszélhetünk „konst-
ruktív”, illetve „destruktív” belső kényszerről, s e distinkciót összefüggésbe hozom a 
praxis és a praktika, illetve a cognitio philosophica és a cognitio historica fogalompár-
jaival. Amellett fogok érvelni, hogy a kanti koncepció szerint a felvilágosodásnak egy 
konstruktív belső kényszer kiérlelésével és alkalmazásával kell kiutat találnia a „népet” 
már mindig is megkötöző, destruktív belső kényszer állapotából. Konklúzióm szerint e 
projekt feloldhatatlan feszültségekkel terhes.

Gyárfás Orsolya: Tradíciók és interpretációk: Richard Strauss Rózsalovagja

Tanulmányom a Rózsalovag recepció- és interpretációtörténetét vizsgálja, három kérdés-
körben. Az első kettő elsősorban zenetudományi irányú: a Rózsalovag fogadtatása bemu-
tatása idején és a mű muzikológiai recepciója, mindenekelőtt azon narratíva feltárására 
koncentrálva, mely a Rózsalovagot mint Strauss művészetének konzervatív fordulatát 
pozícionálta. A harmadik témakört a Rózsalovag előadásbeli tradíciójának kialakulása 
és ezen tradíció megkérdőjelezésére és szubvertálására tett kísérletek vizsgálata alkotja: 
ennek keretében elemzem Otto Schenk müncheni és Jan Philipp Gloger amszterdami 
rendezését. Igyekszem rámutatni a zenetudományban és a színpadon megkövesedett in-
terpretációk közti szoros összefüggésre, melyek kölcsönösen erősítették az operát mint 
giccset elítélő interpretációs paradigma rögzülését.

Hankovszky Tamás: „A filozófus csak Jánossal tud közösséget vállalni.” Fichte 
a páli és a jánosi kereszténység különbségéről

Johann Gottlieb Fichte egyike volt az elsőknek ‒ ha nem éppen a legelső ‒, aki nemcsak 
hogy megkülönböztette egymástól a páli és a jánosi teológiát, hanem élesen szembe 
is állította őket. Míg Pál teológiáját „teljesen tarthatatlannak” tekintette, Jánosban „a 
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valódi kereszténység egyedüli tanítóját” látta, aki ugyanazt, sőt, gyakran „ugyanazokkal 
a képekkel és kifejezésekkel” tanította, mint a tudománytan. A jelenlegi kor alapvonásai 
és A boldog élet útmutatója avagy a vallás tana, amely e két „ellentétes keresztény rend-
szert” is tárgyalja, Fichte kései filozófiájának alapvető belátásait kísérli meg közérthető 
formában bemutatni és a köznapi jelenségekre alkalmazni. A jánosi teológia ebben 
a kontextusban azért válik kitüntetetté, mert nagy erővel hangsúlyozza az egységet: 
mindenekelőtt az Atya egységét Jézussal, de ugyanígy Isten és egyáltalán az ember 
egységét is, ezzel pedig szemlélteti, értelmezi és hitelesíti Fichte monizmusát, amely 
kései filozófiáját ‒ ha lehet ‒ még a jénai korszaknál is jobban meghatározza. Tanul-
mányomban először e filozófia azon alapgondolatait körvonalazom, amelyeket Fichte a 
János evangéliumban is megtalálni vélt. Ezután Fichte sajátos Pál- és János-értelmezését 
mutatom be, végül pedig azt, hogyan következik nála a két apostol szembeállításából 
végső soron magának a teológiának az elvetése is.

Kintli Borbála: Az esztétikán túl. A művészetről Pilinszky és Levinas gondola-
tainak keresztmetszetében

Tanulmányomban Pilinszky és Levinas gondolatai nyomán egy etikailag érvényes mű-
vészet fogalmát járom körbe. Akár Pilinszky, akár Levinas esztétikai kijelentéseit te-
kintjük, azokból egyaránt a művészettel szemben támasztott olyan igény rajzolódik ki, 
amelynek az jelen formájában képtelen megfelelni. Pilinszky saját korának művészeti 
válságát érzékeli, amelyhez az a képzet társul, hogy léteznie kell egy másik, a 20. század 
katasztrófái kialakította helyzetben is tartható művészeti alternatívának. Bár a század 
eseményei Levinas életművében is meghatározó szerepet kapnak, az már jóval kevésbé 
látható, miként kapcsolódik össze a filozófia etika általi átformálásának szükségessége 
a művészet kérdésével, különösen, ha a levinasi esztétikai gondolatok egymásnak el-
lentmondó irányait tekintjük. A cél a jelentkező nehézségeknek, paradoxonoknak a 
vizsgálata, melyek párhuzamos olvasata válaszokat nyújt.

Kovács Dániel Attila: A tudatosság két fajtája Plótinosz filozófiájában

Plótinosz lélekfilozófiájában a lélek nem transzparens, azaz nem mindennek vagyunk 
minden esetben tudatában, ami a lelkünkben zajlik. Erre a legjobb példa az alá nem 
szállt lélek elmélete, mely szerint a lélek egy bizonyos része nem diszkurzív módon 
szemléli az intelligibilis világ egészét, ennek a működésnek azonban csak a legritkább 
esetben vagyunk tudatában. Tanulmányomban Plótinosz a tudatosság problémakörével 
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kapcsolatos elképzeléseit rekonstruálom. Amellett érvelek, hogy Plótinosz a tudatos-
ság két markánsan eltérő formáját különbözteti meg. Az empirikus tudatosság az alsó 
lélekhez tartozik és annak a működésnek a része, melynek során a lélek különböző 
képességei egy egységes szubjektummá szerveződnek. A noétikus öntudat a tudatosság 
egy egységesebb és állandóbb formája, amely a felső, alá nem szállt lelket jellemzi. Értel-
mezésem szerint a különbséget az alapozza meg, hogy az alsó és a felső lélek metafizikai 
értelemben is különböző mértékben egységes entitások. A tudatosság tehát Plótinosz 
szerint minden esetben az egységgel függ össze.

Pavlovits Tamás: „A fenséges Istennek szemléletében elnyerhető legfőbb boldog-
ság.” Megjegyzések Descartes Harmadik elmélkedésének utolsó bekezdéséhez

Tanulmányunkban Descartes Harmadik elmélkedésének utolsó bekezdését elemezzük. 
Descartes e bekezdésben Isten ideájára irányuló kontempláció folyamatát írja le, 
amely azonos a végtelen ideájának belső szemléletével az elmében. E kognitív aktust 
különböző érzelmek kísérik, nevezetesen a csodálat, az imádás, a boldogság és öröm 
affektusai. Arra teszünk kísérletet, hogy ezeket az affektusokat Descartes más művei 
alapján magyarázzuk, mindenekelőtt A lélek szenvedélyeiből kiindulva. Amellett érve-
lünk, hogy a végtelen szemlélésével kapcsolatos érzelmek összefüggésben állnak a végte-
len észlelésének kettős természetével, amennyiben a végtelen ideáját maximális világos-
ság és elkülönítettség jellemzi, miközben megérthetetlen a véges emberi elme számára.

Schmal Dániel: Leibniz és Locke a személyes azonosságról

Martin és Barresi (2000) szerint a személyes azonosság locke-i elmélete döntő szerepet 
játszott a lélek naturalizálásának történetében, mert elsőként tekintette az én azono-
sításához szükséges tudatállapotokat a metafizikai bázisuktól függetlenül vizsgálható 
empirikus adatoknak. Feltéve, hogy a tudatállapotok összefüggése hordozófüggetlen 
kognitív rendszerként vizsgálható, Locke valóban a tudat naturalizálásának egyik je-
lentős programját indította el. Ezért Leibniz kritikai észrevételei, amelyeket az Újabb 
vizsgálódások lapjain fogalmazott meg Locke-kal szemben, metafizikailag konzervatív 
ellenvetéseknek tűnhettek. Tanulmányomban azt kívánom megmutatni, hogy e sugal-
lat téves. Leibniz alternatív elméletében a tudatos elmeállapotok attól a külső kontex-
tustól függenek, amelyből a tudat kiemelkedik, s amely nélkül nem lehetne az, ami. 
Ily módon a tudatos elme önazonossága nála azoknak a „kicsiny percepcióknak” az 
összefüggésébe ágyazódik, amelyek a monász testét és környezetét reprezentálják. Konk-
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lúzióm szerint ha Locke-ot helyesen tekintjük a pszichológiai modernitás egyik alapító-
jának, Leibnizre is érdemes úgy tekinteni, mint aki egy hasonlóan modern megközelítés 
egyik kezdeményezője, amennyiben a tudatos elme kontextualista felfogása nála a mai 
„megtestesült”, „beágyazott”, illetve „szituatív” megközelítésekkel rokon.

Szabó L. Imre: Az elme karteziánus fogalma

Tézisem szerint Descartes kritériuma arra vonatkozóan, hogy az elmére mely prediká-
tumok lehetnek igazak, a következő S-sémával fejezhető ki: szükségszerűen igaz, hogy 
ha S azt gondolja, hogy ő j-t teszi, akkor ő j-t teszi. Eszerint valamely j predikátum 
akkor és csak akkor mentális, ha kielégíti az S-sémát. Ha viszont j állítható ugyan az 
emberről, de nem elégíti ki az S-sémát, akkor j testi predikátum. Az S-sémával bizonyí-
tom, hogy a „gondol”, „megért”, „észlel”, „érez”, „akar” mentális predikátumok, míg a 
„sétál” testi predikátum. Ezt követően amellett érvelek, hogy Descartes elmefilozófiája 
szerint az S-sémában szereplő „gondolja” kifejezés mentális predikátumok esetén azt 
jelenti, hogy S közvetlenül a tudatában van elméje tevékenységeinek. A továbbiakban 
azt vizsgálom, hogy Descartes szerint S mennyiben rendelkezik inkorrigibilis tudás-
sal elméje tevékenységeire vonatkozóan, s azok mennyiben transzparensek a számára. 
Ennek kapcsán megállapítható, hogy Descartes szerint S számára elméje nem minden 
tevékenysége és tartalma aktuálisan tudatos, s így azok tekintetében elméje aktuálisan 
nem transzparens a számára. Ezáltal Descartes elmefogalmáról annak közismert értel-
mezésénél összetettebb és árnyaltabb kép rajzolódik ki előttünk. 

Zsupos Norbert: A kifejezés fogalma Gilles Deleuze filozófiájában 

A tanulmányban a kifejezés fogalmát vizsgálom Gilles Deleuze filozófiájában. Deleuze 
a transzcendencia és a reprezentáció filozófiájával szemben az immanencia filozófiáját 
alapozza meg. Az immanenciát és a transzcendenciát a kifejezésen keresztül állítom 
szembe egymással, különös figyelmet fordítva Deleuze Spinoza-értelmezésének. A ta-
nulmány első részében a platóni filozófia bírálatát, a transzcendencia és immanencia 
szembenállását vizsgálom, kitérve a szimulákrum problémájára. A második részben a 
transzcendentális ideákat elemzem, amelyek a kifejezéssel, valamint az immanenciá-
val állnak összefüggésben. A harmadik részben Deleuze Spinoza-értelmezését tekintem 
meg közelebbről, a korábban tett megállapítások figyelembe vételével. Az az állításom, 
hogy Deleuze gondolkodásában a kifejezés megkerülhetetlen szerepet tölt be, nemcsak 
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Deleuze filozófiai motivációját világítja meg, hanem az immanencia kiemelt státuszára 
szintén rámutat.
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Summaries

Gábor Boros: Life as Death in Spinoza

Following Hans Blumenberg’s interpretation of the so-called secularization, I reveal the 
elements of the double understanding of life and death in Spinoza’s Ethics. This type of 
double understanding appears in the Pre-Socratic thinkers first, after which it becomes 
dominant in our Christian philosophical culture influenced by the Bible’s and Augus-
tine’s treatment thereof. Conversion  is  death from the perspective of the earlier life 
whereas it is resurrection, life in a deeper sense from the viewpoint of new life. Those 
passages in Spinoza which talk about the questions of life and death can excellently be 
understood within this framework. However, his thinking about this matter does not 
centre around the conversion to believing in a transcendent God, as transmitted by a 
particular church or confession. His thoughts are directed at an immanent salvation 
based on philosophy that is incorporated in the sage. As a contemporary representative 
of the traditional Christian conception, I refer to Pascal and his letters to Mlle Roan-
nez. In these letters, we find a traditional exhortation to convert to a more profound 
Christianity than the original one, motivated by the Pauline interpretation of life and 
death.

Annamária Csornay: The Liberal Political Realism of Bernard Williams

Bernard Williams’s “Realism and Moralism in Political Theory” is without question 
one of the central texts of liberal political realism. The success of the text is due to 
its influential critique of dominant liberal approaches – primarily that of John Rawls 
–, and in its distinct approach to the grounding of liberalism itself. Even though 
Williams’s text had a great impact on contemporary political theory, understanding its 
philosophical foundations is unfairly neglected in academic discourse. The aim of this 
paper is to show the fundamental view behind Williams’s rejection of moralism that 
dominates political thinking. The strength of Williams’s approach is that it makes it 
clear that rationality has a limited authority in morality as well as in politics, and that 
it redefines the relation between morality and politics. Williams’s view has its own set 
of challenges, which come forward expressly in his account of legitimacy. Nevertheless, 
Williams’s realist arguments are indeed compelling for contemporary theorists. 
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Ákos Forczek: „Political Prudence” and „Internal Constraint”. On Kant’s Pro-
gram of Enlightenment

Starting from a footnote in Kant’s Anthropology from a Pragmatic Point of View, in my 
paper I reconstruct the connection, firstly between the character and moral destiny 
of the human race, and secondly, between its moral destiny and the program of 
elaborating a cosmopolitan constitution. I will then examine how Kant defines the 
action space of a “citizen of good character”, on the one hand, and the action space 
of a “monarch of good character”, on the other. Following this I focus on the notion 
of “internal constraint of conscience” and discuss a “constructive” and a “destructive” 
aspect of this concept and associate this distinction with two other conceptual pairs 
(Praxis – Praktiken, cognitio philosophica – cognitio historica). I argue that according to 
the Kantian view, the Enlightenment should be implemented by offering a way out of 
the state of the destructive internal constraint with the help of a constructive internal 
constraint. My conclusion is that this project leads to indissoluble tensions.

Orsolya Gyárfás: Traditions and interpretations: Der Rosenkavalier of Richard 
Strauss

My paper examines the reception and interpretation history of Der Rosenkavalier, 
focusing on three topics. The first two are primarily musicological: the contemporary re-
ception of Der Rosenkavalier at the time of its premiere and its reception in musicology, 
above all concentrating on the inspection of the narrative which positioned it as the 
work marking the conservative turn in Strauss’ oeuvre. Following this, the third topic I 
discuss is the formation of the traditional staging method of Der Rosenkavalier and the 
attempts of questioning and subverting this tradition, analyzing and comparing Otto 
Schenk’s Munich production and Jan Philipp Gloger’s Amsterdam production of the 
opera as examples of traditional and subversive staging. I aim to point out the reciprocal 
connection between the established interpretations in musicology and staging practice, 
which helped to affirm the paradigm that judged the opera to be kitsch.
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Tamás Hankovszky: “It is only with John that the philosopher can deal.” Fichte 
on the difference between Pauline and Johannine Christianity

Johann Gottlieb Fichte was one of the first theoreticians who not only differentiated 
between the Pauline and Johannine theology, but also sharply opposed them. However, 
he considered Saint Paul’s theology “wholly untenable” and he held that Saint John – 
“the only teacher of true Christianity” – had taught the same and frequently “with the 
very same images and expressions” as the Wissenschaftslehre did. The Characteristics of 
the Present Age and The Way Towards the Blessed Life, which is about these two “opposite 
systems of Christianity”, attempts to present all the fundamental considerations of 
Fichte’s late philosophy clearly and apply it to everyday phenomena. In this context, 
the Johannine theology becomes favoured, because it emphasizes unity. Firstly, in my 
paper I sketch the main ideas of this philosophy, which Fichte also found in the Gospel 
of St. John. Then I present Fichte’s genuine interpretation of St. Paul and John, and 
finally, I show the Fichtean way led from the hard opposition of the two apostles to the 
rejection of the theology as it is. 

Borbála Kintli: Beyond Aesthetics. About Art Through the Ideas of Pilinszky 
and Levinas

In this study, I confine my attention to an ethically valuable concept of art through 
Pilinszky’s and Levinas’s theories. Whether regarding the aesthetic statements of Pilin-
szky, or those of Levinas, they equally indicate requirements of art which is impossible 
to comply with in its present form. Pilinszky discerns a crisis in contemporary art, on 
the other hand, he is sure that there should be another form which can become a real 
alternative, even after the catastrophic events of the 20th century. Although the same 
historic background receives a significant role in the œuvre of Levinas, the relationship 
between the necessity of the renewed philosophy based on ethics and the question of 
art - especially if we concentrate on the diversity which characterizes its Levinasian ap-
proach - is far less obvious. My purpose is to examine the difficulties and the paradoxes 
with the aim of offering answers through a parallel reading.
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Dániel Attila Kovács: The Two Types of Consciousness in Plotinus

According to Plotinus, the soul is not transparent, that is we are not always aware of all 
of its contents and activities. One of the chief examples of this approach is his theory 
of the undescended soul, which says that although the highest part of the soul always 
contemplates the entire realm of ideas in a non-discursive way, we are rarely conscious 
of this activity. The aim of this paper is to draw the outline of Plotinus’s approach 
to consciousness. I argue that he distinguishes between two types of consciousness: 
empirical consciousness and noetic self-awareness. Empirical consciousness belongs 
to the lower part of the soul and its function is to integrate its various powers 
into a unified whole. Noetic self-awareness is a more unified and constant type of 
consciousness, which pertains to the higher, undescended soul. In my interpretation, 
the difference between these two types of consciousness is grounded in the different 
types of metaphysical unity that belong to respective levels of the soul. In other words, 
consciousness is always related to unity.

Tamás Pavlovits: “The Supreme Happiness of Contemplating Divine Majesty.” 
Remarks on the Last Paragraph of Descartes’ Third Meditation

The paper analyses the last paragraph of Descartes’ Third Meditation. In this key 
paragraph, Descartes speaks about the contemplation of the idea of God, i.e. the idea 
of the Infinite, which is in the mind. This cognitive action of the mind is tied to 
different emotions like wonder, adoration, happiness, and joy. The paper explicates the 
role of these emotions by drawing on Descartes’ other writings, especially on Passions of 
the Soul. The paper argues that Descartes’ description of emotions is connected to the 
double nature of the perception of the infinite in Cartesian thinking, where the infinite 
is the clearest and most distinct idea, although it is incomprehensible. 

Dániel Schmal: Leibniz and Locke on Personal Identity

According to Martin and Barresi (2000), Locke’s account of personal identity had a 
pivotal role in the history of psychological Naturalism, as it was the first theory to 
identify the determinants of one’s personal identity with empirically accessible data 
of consciousness instead of appealing to the sameness of metaphysical substrate. Thus, 
by assuming that a system of conscious mental states can be described as a vehicle-free 
cognitive system, Locke launched what was to become one of the leading projects of the 
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naturalization of the mind. Accordingly, Leibniz’s critical remarks, levelled against it in 
his New Essays, have often been characterized as a conservative opposition. In this paper, 
I argue that this is not the case. Leibniz’s alternative theory focuses on the fact that 
conscious mental states depend on their external context, namely on those unconscious 
perceptions, from which consciousness can emerge and without which it could not be 
what it is. This being so, in Leibniz, the identity of the conscious mind is embedded in 
the context of the so-called petites perceptions which represent the body and the physical 
environment around the monad. The conclusion is that if Locke has been rightfully 
credited with initiating one of the central traditions of psychological modernity, Leib-
niz is also to be regarded as heralding another insightful approach which has some 
kinship with the problems of embodied, embedded and situated cognition.

Imre L. Szabó: The Cartesian Concept of Mind

According to my thesis, the following S-scheme expresses Descartes’ criterion of being 
a predicate which can be true of mind: it is necessarily true that when S thinks that 
he does j, then he does j. So a predicate j is mental only if it satisfies the S-scheme. 
If j can be stated about man but it does not satisfiy the S-scheme, then it is a bodily 
predicate. I confirm by the S-scheme that „think”, „understand”, „perceive”, „feel”, 
„want” are mental predicates, while „walk” is a bodily predicate. After this, I argue that 
according to Descartes’ philosophy of mind in the S-scheme the verb „think” means in 
case of mental predicates that S is immediately conscious of the activities of his mind. 
Following this, I investigate the extent to which Descartes thought S has incorrigible 
knowledge about the activities of his mind and the extent to which they are transparent 
to him. It is shown in this context that for Descartes S is not actually conscious of all 
the activities and contents of his mind. Therefore, his mind is not actually transparent 
to him with respect to these contents. As a result, a concept of mind that is more 
complex and differentiated than Descartes’ well-known interpretation suggests takes 
shape before us.

Norbert Zsupos: The Concept of Expression in Gilles Deleuze’s Philosophy 

In this study, I will examine the concept of expression in Gilles Deleuze’s philosophy. 
Deleuze established the philosophy of immanence against the philosophy of 
transcendence and representation. I argue against the immanence and transcendence 
through expression, with special attention to Deleuze’s interpretation of Spinoza. 
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In the first part of the study, I examine the criticism of Platonic philosophy as well 
as the opposition of immanence and transcendence, by addressing the problem of 
simulacrum. In the second part, I analyze the transcendental ideas related to expression 
and immanence. In the third part, I look at Deleuze’s interpretation of Spinoza more 
closely and discuss the earlier findings. For these reasons, my claim is that expression 
plays an important role in Deleuze’s thought, illustrating not only the philosophical 
motivation of Deleuze, but also the highlighted status of immanence. 
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