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Előszó

Huszadik számunk témája a játék fenomenológiai megközelítése. A témaválasztás öt-
letét a Magyar Fenomenológiai Egyesület és az ELTE BTK Filozófia Intézetének 2018 
áprilisában megrendezett konferenciája adta, mely A játék mint sajátos fenomén nevet 
viselte. A kétnapos tudományos találkozó előadásaiból kötetünkben csak egy szűk vá-
logatás olvasható. A tematikus blokkot Gyöngyösi Megyer, Fazakas István és Forczek 
Ákos szerkesztette, közreműködéséért köszönet illeti Marosán Bencét, a konferencia 
szervezőjét.

A játéktevékenység a fenomenológiai filozófia egyik kitüntetett témája, amennyiben 
az a világhoz való viszonyulásunk sajátos módozatait fedi fel. Ahogy a konferenciafel-
hívás fogalmaz: „A játék egy sajátos köztes fenomén, mely valahogy mégis képes rá, 
hogy élesebb megvilágításba helyezzen minden mást. Mintegy a reflexió egy különös, 
kezdetleges formájaként jelenik meg. Olyan fenomén, mely több különböző fenomén-
tartomány határán lebeg – komolyság és komolytalanság, lét és nem-lét, valóság és 
illúzió – oly módon, hogy egyúttal mindegyikben benne van. A játékot mindig egyfajta 
virtualitás, illetve hiperrealitás színezi át.” A tematikus blokkot Eugen Fink A boldogság 
oázisa – Gondolatok egy játékontológiához című tanulmányának magyar fordítása nyitja, 
ami alapszövegnek tekinthető ezen a területen. A fordítás Horváth Dávid munkája, 
mellette külön köszönet illeti Hans-Reiner Seppet, illetve a Herder és a Karl Alber 
Verlagot, hogy nagyvonalúan rendelkezésünkre bocsátották a szöveg magyar közlésének 
jogait. A fordítást három dolgozat követi. Marosán Bence tanulmánya arra mutat rá, 
hogy a játék már Husserl filozófiájában is különös jelentőségre tesz szert, méghozzá 
gondolkodásának különböző aspektusaiban. A tanulmány végkövetkeztetése szerint a 
játék az ember sajátos létszerkezetének sarokköve. Mégis, a játékproblematikát első-
sorban a fenomenológiai filozófia két másik meghatározó szerzőjéhez, Eugen Finkhez 
és Hans-Georg Gadamerhez szokták kötni. Nyírő Miklós tanulmánya arra vállalko-
zik, hogy bemutassa, miként gondolja újra a két szerző Heidegger filozófiáját, milyen 
párhuzamok és különbségek mutatkoznak játékinterpretációik között. Végül Darida 
Veronika írása azt vizsgálja, hogy miért tekintették többen is (Benjamin, Deleuze és 
Agamben) a bábjátékot különösen izgalmas apropónak olyan hagyományos filozófiai 
kérdések újragondolásához, mint például a szubjektum-objektum viszony vagy a meg-
értés, és fogalmazták meg saját filozófiájuk alapkérdéseit bábok segítségével.

Másodszor jelentkező, az itthon alig ismert kortárs filozófiai témák átfogó bemu-
tatását célul kitűző Szkopé rovatunkban Márton Miklós egy nemzetközileg is ritkán 
feldolgozott kérdést, a „fizikai” fogalmának a különféle fizikalista elképzelésekben 
betöltött szerepét és jelentését járja körül. Kritérion rovatunk két vitacikket is tartal-
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maz: az elsőben Cseke Ákos a Nemes László által megkezdett praxis-vitát folytatja (lásd 
Elpis 2017/2.), s platonikus-ágostoni alapokból kiindulva támadja Nemes felfogását 
filozófiai tudás és gyakorlat kapcsolatát illetően; a másodikban Pöntör Jenő Tőzsér János 
Az igazság pillanatai című nemrég megjelent munkájának szkeptikus érveiről igyekszik 
bizonyítani, hogy azok önmagukat ássák alá, ám egyúttal felvillantja, hogy a szkepticiz-
mus képes lehet elkerülni az öncáfolat csapdáját. A rovatba ezúttal bekerült recenziók 
sorát Kodaj Dániel írása kezdi meg, amely Ambrus Gergely antifizikalista érveit értékeli 
Tudományos elmefilozófia című műve alapján. Ezt követően, lapszámunk fenomenológi-
ai tematikájához illeszkedve, Schwendtner Tibor Marosán Bence kétkötetesre tervezett 
Kontextus és fenomén című munkájának első feléről írt bírálatát közöljük. Végül, most 
először kerül bemutatásra a folyóiratban angol nyelvű kötet magyar szerzőtől: Tóth 
Szilárd János ismerteti Nyirkos Tamás The Tyranny of the Majority című könyvét és az 
általa felvetett politikai problémákat.

A szerkesztők
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Absztraktok

Darida Veronika: „Inkább a bábu?” Filozófusok bábszínháza

Jelen írás annak a kérdésnek a vizsgálatára vállalkozik, hogy miért jelenthet a báb 
és a bábjáték vizsgálata számos gondolkodó számára kitüntetett apropót hagyomá-
nyos filozófiai paradigmák megkérdőjelezésére. A bábtapasztalat ugyanis már például 
Rilkét is a szubjektum-objektum viszony modern paradigmájának revíziójára szólítja, 
amennyiben a bábut éppen az én által uralhatatlannak, az én megismerése számára 
mindig is kimeríthetetlennek mutatja. Ez a belátás Benjaminnak és Agambennek a 
nyelvi kodifikációval szembeni kritikájához is kapcsolható, egy, az emberi nyelvet 
megelőző jelentésteli viszony leírásához, vagyis az emberi egzisztencia egy olyan világ-
hoz való viszonyulásának elképzeléséhez, mely nem tételez hasadást a megismerő én 
és a megismerés tárgya között. A bábjáték mint a jelentéskonstitúció állandó mozgása, 
mint a lezárhatatlan értelemképzés Benjamin, de a Kleistet olvasó de Man és Deleuze 
számára is modellértékű a gondolkodás számára, és a filozófiát mint írásmódot is 
újradefiniálja.

Marosán Bence Péter: A játék fogalma és szerepe Edmund Husserl 
ismeretelméletében

Jóllehet a fenomenológiai gondolkodásban a játék fogalma meghatározó szerepet tölt 
be, a szakirodalom mégis kevés kísérletet tett ennek a terminusnak a husserli filozófi-
ában való elhelyezésére. Jelen tanulmány amellett érvel, hogy egy ilyen olvasat fontos 
adalékokat szolgáltathat Husserl gondolkodásának teljesebb megértéséhez. A husserli 
szövegkorpuszban ugyanis a játék ontifikációként és neutralizációként is megjelenik. 
Ezek a játéktevékenységet részint mint komolyan vett foglalatosságot tárják elénk, 
részint viszont éppen mint olyan semlegesítő viszonyulást, amely elveszi valaminek 
az élét. A tanulmányban megmutatom, hogy a játékfogalom milyen szisztematikus 
szerepet tölt be a husserli gondolkodás bizonyos területein, így a képtudat, a feno-
menológiai redukció, az eidetikus redukcióhoz kötődő szabad imaginárius variáció és a 
tudomány intencionális történelemfilozófiájának területén, és amellett érvelek, hogy a 
játék Husserl szerint az emberi egzisztenciastruktúra konstitutív eleme.
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Márton Miklós: Mi a „fizikai”? Kísérletek a „fizikai” fogalmának meghatározására 
a kortárs fizikalizmusvitában

A kortárs fizikalizmus szerint a világon minden létező fizikai természetű. Nem vilá-
gos ugyanakkor, pontosan hogyan is kell értenünk a „fizikai” tulajdonság fogalmát. 
Igaz ugyan, hogy a mai fizikalizmus a hagyományos materializmus szellemi örököse, a 
fizikatudomány fejlődésével azonban az anyagszerűség hagyományos koncepciója ide-
jétmúlttá vált. Úgy tűnik, nem kötelezhetjük el magunkat a priori módon, az empirikus 
kutatásoktól függetlenül semmilyen meghatározás mellett, ami viszont a fizikalista tézis 
kiüresedésével fenyeget.

Tanulmányomban a „fizikai” fogalmának meghatározására vállalkozó legismertebb 
kortárs kísérleteket fogom bemutatni, a mellettük és ellenük szóló érvekkel együtt. 
Tárgyalom a fizikai elméletekre alapozó elméletalapú megoldásokat, amelyek a fizika-
tudományra bízzák a „fizikai” fogalmának meghatározását. Bemutatom még a para-
digmatikus példák módszerén alapuló, és az úgynevezett via negativa elméleteket. Az 
előbbi a hétköznapokban tipikusan fizikainak tekintett tárgyakon, az utóbbi a mentális 
jelenségeken keresztül igyekszik meghatározni a fogalmat. A tanulmány végén pedig 
kísérletet teszek arra, hogy a fizikalizmus két különböző értelmének elkülönítése révén 
magyarázatot nyújtsak a meghatározási kísérletek kudarcára.

Nyírő Miklós: A játék fogalmának hatóköréről – Heidegger, Fink és Gadamer

A német fenomenológia két meghatározó alakja, Eugen Fink és Hans-Georg Gadamer 
is 1960-ban jelentette meg talán legjelentősebb kötetét. A két műben közös, hogy a já-
ték fogalma a filozófiai elméletalkotás számára meghatározó jelentőségűvé válik, s hogy 
a játék fogalmát elsősorban nem antropológiai-kulturális vonatkozásban szerepeltetik, 
hanem mint ontológiai-kozmológiai kulcsfogalmat mutatják be. Jóllehet a két filozófus 
törekvése ebben a vonatkozásban párhuzamba állítható, mégis, egy szorosabb olvasat 
számára a gondolatrendszerek közötti különbségek igen markánsan megjelennek. A 
tanulmány célja, hogy a gondolkodói pályákon felbukkanó koncepcióváltásokat és 
hangsúlyeltolódásokat is érzékenyen követve megragadhatóvá tegye, milyen teoretikus 
motivációk mentén és milyen következményekkel különbözik el egymástól a két feno-
menológiai elmélet.



157

Summaries

Veronika Darida: Philosophy and Puppetry

Puppets and puppetry have fascinated some of the most significant thinkers of the 
previous centuries. This essay revolves around the question why and in which way 
does puppetry invite us to rethink some major paradigms of modern philosophical 
thinking. Even for Rilke, the experience of contemplating puppets seems to go beyond 
something that could have been described by the positions of “subject” and “object”: 
the puppet cannot be dominated, it cannot be standardized by human knowledge. 
This can be linked to Benjamin’s and Agamben’s criticism of human language, to their 
attempt of giving voice to a pre-lingual signification, a worldly presence of human 
existence that comes before any separation between the subject and the object of an 
experience. For de Man and Deleuze, puppetry, as a permanent and unlimited play of 
significations, serves as a model for philosophy as well: it redefines the very technique 
of philosophical writing.

Bence Péter Marosán: The Concept of Play and its Role in the Epistemology of 
Edmund Husserl

One of the focal points of phenomenological philosophy is the attempt to understand 
the very activity of “playing”. It may surprise us, however, how neglected this topic is 
in discussions of Husserl’s philosophy. This paper not only aims to identify some texts 
where Husserl speaks about human play, but goes further, and looks for its systematic 
place in Husserlian thinking. Phenomenology often speaks about playing in terms of 
“taking something seriously” or, somewhat differently, in terms of “freeing ourselves 
from the severity of a situation”. Even though these seem to describe two opposite atti-
tudes: ontification and neutralization in phenomenological termini, Husserl considers 
them rather as complementary elements. To better understand its systematic role, I 
distinguish between play in the context of image consciousness, of phenomenological 
reduction, of free imaginative variation, and finally, play in the context of the origin 
of human sciences. These investigations reveal play as a crucial element of Husserlian 
thinking, so much so that playing can be understood as a constitutive part of human 
existence.
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Miklós Márton: What is the “physical”? The problem of defining the concept 
of “physical” in the mind-body debate

According to contemporary physicalism, everything in the world has physical nature. 
However, it is far from clear how exactly we should understand the concept of the “phy-
sical”. Although today's physicalism is the intellectual heir of traditional materialism, 
with the development of physics, the traditional concept of materiality has become 
outdated. On the one hand, it seems we must not commit ourselves independently of 
empirical research to any a priori definition, and this, on the other hand, threatens to 
empty the thesis of physicalism.

In this article, I will exhibit the contemporary attempts to define the concept of 
the “physical”, along with the arguments for and against them. I will treat the so-called 
theory-based solutions, which allude to physical theories to the definition of the “phy-
sical”. I also present the solutions built on paradigmatic examples and the so-called via 
negativa theories. The former tries to define the concept through objects that are typi-
cally considered physical in everyday life, while the latter through mental phenomena. 
At the end of the essay, I try to explain the failure of the attempts to define the concept 
by distinguishing two different meanings of physicalism.

Mikós Nyírő: On the scope of the concept of play – Heidegger, Fink and 
Gadamer

1960 was a peculiar year for German phenomenology: two of the most important 
members of the tradition, Eugen Fink and Hans-Georg Gadamer, published their 
chef-d’œuvres that year. Both of these books give a special emphasis to the philosophical 
significance of the concept of “play”. Remarkably enough, neither Fink nor Gadamer 
refer to this concept as a primarily anthropological or cultural one, but they approach 
it from an ontological-cosmological angle. Even if there are non-negligible similarities 
between the two endeavors, their differences are just as evident for a closer reading. The 
aim of the article is to give a faithful interpretation of these phenomenological theories 
of play without turning a blind eye to the fact that with time, these thoughts themselves 
have gone through considerable change. Comparing the pertaining works of the two 
philosophers shows us how different their theoretical motivations are, and to what kind 
of consequences these differences lead.
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