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Előszó

Az Elpis huszonegyedik számát Boros Gábor 60. születésnapja alkalmából, az ünnepelt 
tiszteletére állítottuk össze. Önálló tanulmányokkal és fordításokkal köszöntjük őt: 
egykori és jelenlegi tanítványai, doktoranduszok, doktorjelöltek és már fokozatot szer-
zett, érett kutatók, akik Boros Gábort emberként, filozófiatörténészként és tanárként 
egyaránt nagyra becsülik és hálával tartoznak neki. 

A magyar filozófiai életben mindenki ismeri Boros Gábor gazdag és töretlen 
lendülettel bővülő életművét, ahogy a nemzetközi filozófiai élet még szélesebb publiku-
ma is találkozhatott vele német, angol és francia nyelven írt könyvei, tanulmányai, 
külföldi előadásai és kurzusai révén. Mostanra jó néhány filozófusgeneráció számára 
jelent elsődleges tájékozódási pontot, ahogy olvassa Descartes-ot, Spinozát, Leibnizet, a 
kora újkor bármely nagy filozófusát vagy éppen a nagy gondolkodók szövegvilágában 
felbukkanó „kisebb mesterek” műveit. Ugyanilyen iránytű, ahogyan értelmezi a felvilá-
gosodás lezáratlan vagy lezárhatatlan projektjét, a „felvilágosodás dialektikáját”, a sze-
mélyiség kibontakozásának és a kibontakozó személyiség elfojtásának tendenciáit egya-
ránt magába foglaló modernitás korszakát, illetve ahogyan a szeretet európai 
filozófiatörténetének egészét látja és átlátja. Arról nem is beszélve, hogy meglepően 
termékeny és szertágazó fordítói munkásságának köszönhetően az általa értelmezett 
szövegek jelentős részével az ő tolmácsolásában találkozhattunk először: az ő gördülé-
keny, finoman formált mondatait idézzük, amikor például Spinozáról írunk vagy 
Heidegger Schelling-könyvével birkózunk. Áttekinthetetlen tudományszervező tevé-
kenységét mi sem példázza jobban, mint folyóiratunk újraalapítása a doktori iskola 
kötelékén belül – már csak ezért sem lehetett számunkra kérdéses az ünnepi kötet 
összeállítása.

Boros Gábor ugyanakkor nem „csak” filozófiatörténészként és tanárként fontos 
számunkra. Sokan érezzük úgy, hogy baráti támogatása, pártfogása, biztatása nélkül 
egészen másként alakult volna utunk, vagy talán bele sem vágtunk volna „igazi” tanul-
mányainkba. Csak remélni tudjuk, hogy a jelen antológia valamennyire képes lesz vi-
szonozni odaadását.

Kronologikusan felépülő ünnepi kötetünk két kísérőtanulmánnyal ellátott fordítás-
sal veszi kezdetét: Guba Ágoston Plótinosz A módszerről című rövid értekezését, míg 
Boros Bianka Francis Bacon Prométheusz, avagy az ember helyzete című írását teszi elér-
hetővé a magyar olvasó számára. A fordításokat hét, Boros Gábor kutatásaihoz szorosan 
kapcsolódó cikk követi. Tóth Olivér István Boros Descartes-értelmezése nyomán az én 
ideáját vizsgálja, és azt a problémát igyekszik felderíteni, hogy milyen ismeretelméleti 
erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy e kitüntetett ideát megismerjük. Az újkori filo-
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zófia bűvkörében maradva, Szakács Evelyn fordításában ismerhető meg Lorenzo 
Vinciguerra átfogó tanulmánya a kép spinozai koncepciójáról, konkrétabban arról a 
komplex folyamatról, ahogyan a képek láncolata kibontja a kép jelentését a test affekci-
óinak emlékezet szerinti rendjében. Ezt követően Lehr János foglalja össze Hume 
tulajdonnal foglalkozó téziseit, illetve érvel amellett, hogy Hume elmélete nem egysze-
rűen Locke tételeinek cáfolata akart lenni, hanem az eredeti teória egy sajátos, moder-
nizált változata is. Forczek Ákos a normalitás és abnormalitás határait újraszabó elmedi-
etétikák térnyerését elemzi a kései német felvilágosodás korszakának szétszórtsággal 
(Zerstreuung) kapcsolatos diskurzusában Meier, Mendelssohn, Kant és Herz írásain 
keresztül. Prokk Balázs Boros egy Kierkegaard-tanulmányát gondolja tovább: A szeretet 
cselekedeteit boncolgató cikk fő állítása szerint a felebaráti szeretetben rejlő szimmetri-
kus viszony konfliktusban áll a centralizált kormányzás szükségszerűen hierarchikus és 
aszimmetrikus viszonyrendszerével. A blokkot végül két olyan tanulmány zárja, mely 
20. századi német szerzőkkel foglalkozik: Szegedi Nóra – kapcsolódva Boros szeretetfi-
lozófiai vizsgálódásaihoz – Max Scheler két szeretetfogalmát rekonstruálja (ordo amoris 
és amor inordinatus), míg Joób Kristóf Karl Löwith – Boros által fordított – 
Világtörténelem és üdvtörténet című könyvének görög történelemszemléletre vonatkozó 
állításait teszi kritika tárgyává a ciklikusság és a haladás fogalmait körüljárva. 

Kritérion rovatunk keretein belül Rembeczki Eszter recenziója méltatja Boros 
Gábor legutóbbi, rendhagyó módon digitális kiadásban megjelentetett Módszer, metafi-
zika, emóciók című könyvét, amely ambiciózus vállalkozás a 17. század filozófiájának 
újrakeretezésére, a filozófiatörténetírás megújítására és egyben a bölcsészet fontosságá-
nak alátámasztására. Befejezésül pedig Rosta Kosztasz szól hozzá a 2017/2-es számunk-
ban megkezdett praxis-vitához: a Nemes Lászlónak és Cseke Ákosnak címzett válasz 
Boros egy gondolatának farvizén száll síkra a filozófia sokfélesége, egy folyamatorientált 
és közösségi Szókratész-kép és magának a praxis-vitának a létjogosultsága mellett.

A szerkesztők



165

Absztraktok

Forczek Ákos: A figyelemről és a szétszórtságról. Az észlelés irányítása a kései 
német felvilágosodás idején

Írásomban a normalitás és abnormalitás határait újraszabó elmedietétikák térnyerését 
vizsgálom a kései német felvilágosodás korszakának szétszórtsággal (Zerstreuung) kap-
csolatos diskurzusára összpontosítva. A 18. század második felében kidolgozott figye-
lemkoncepciók áttekintése után négy pozíciót elemzek: egy tipikusnak mondható 
wolffiánus elméletet (G. F. Meier), a neowolffiánus Moses Mendelssohn „populárfilo-
zófiai” pozícióját, továbbá Kantét, valamint Marcus Herzét. Nyomon követem, mikép-
pen nő a vizsgált időszakban a koncentrált figyelem megőrzéséért – az elme teljesítőké-
pességének fokozásáért – viselendő személyes felelősség, illetve miképpen patologizálódik 
a szétszórtság. Rámutatok, hogy a szétszórtság patologizálásában kulcsszerepet játszik a 
„totális önuralom” antropológiai eszményének a kora kapitalista termelési formák meg-
honosodásával összefüggésben feltartóztathatatlanul növekvő érvényességi igénye.

Joób Kristóf: A történelmi haladás értelmezhetőségének problémája antik 
görög kontextusban

Világtörténelem és üdvtörténet című művében Karl Löwith az újkori történelemfilozófiai 
gondolkodás bibliai gyökereit kutatja. Ennek az úgynevezett szekularizációelméletnek 
az egyik lényegi eleme, hogy éles különbséget tesz az ó- és újszövetségi, illetve az „antik” 
történelemfelfogás között. Az „antik” történelemszemlélet elemzése kapcsán Löwith 
görög példákat vesz sorba. Elsősorban Hérodotoszt, Thuküdidészt és Polübioszt, és az ő 
szövegeikkel igyekszik illusztrálni, hogy mit is jelent a „ciklikus” antik történelemkép. 
Löwith e meglehetősen sommás ítélete kapcsán ugyanakkor érdemes közelebbről is 
megvizsgálni, hogy hogyan is jelenik meg a haladás és ciklikusság viszonya a görög 
történelemszemléletben. A probléma természetesen korántsem korlátozódik a kifejezet-
ten történetírói munkákra. Hésziodosz, Xenophanész, Empedoklész, Anaxagorasz, 
Platón és Arisztotelész esetében is lehet azonosítani olyan szöveghelyeket, amelyek di-
rekt vagy kevésbé direkt módon utalnak arra, hogy mit gondoltak a történelmi 
fejlődésről. 
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Lehr János: A tulajdon és az igazságosság viszonya Hume-nál

Tanulmányomban David Hume tulajdonnal foglalkozó téziseit elemzem, különös te-
kintettel a John Locke-kal szemben megfogalmazott kritikájára. Amellett érvelek, hogy 
Hume elmélete nem egyszerűen Locke tételeinek cáfolata akart lenni, hanem az eredeti 
teória egy sajátos, modernizált változata is. Írásom első részében bemutatom, miért 
nyújtanak szignifikáns segítséget Hume érzelmekről szóló fejtegetései 
társadalomfilozófiájának alaposabb megértésében. A második részében ismertetem 
Locke és Hume tulajdonelméleteinek legfontosabb hasonlóságait és ellentéteit. A har-
madik részében pedig felvázolom Hume gazdaságfilozófiai teóriájának azon alapvetése-
it, melyek kora úttörő elképzelései voltak.

Prokk Balázs: A cselekvő szeretet világi messianizmusa

A cikk kiindulópontja Kierkegaard egy kevésbé ismert írása, A szeretet cselekedetei, vala-
mint Theodor Adorno és Boros Gábor kapcsolódó tanulmányai. Elemzésemben a fele-
baráti szeretet mint világi messianizmus témáját bontom ki. A dolgozat fő állítása szerint 
a felebaráti szeretetben rejlő szimmetrikus viszony konfliktusban áll a centralizált kor-
mányzás szükségszerűen hierarchikus és aszimmetrikus viszonyrendszerével, noha hall-
gatólagosan a felebaráti szeretet gyakorlata magában foglalja a központosított kormány-
zás kritikáját is.

Szegedi Nóra: Ordo amoris és amor inordinatus. A szeretet két fogalma Max 
Scheler etikájában

Tanulmányomban a scheleri filozófia egyik sokszínű és centrális fogalmát, a szeretetet 
vizsgálom, mégpedig etikai összefüggésben. Mindenekelőtt az érdekel, hogy miben áll 
a szeretet erkölcsi relevanciája. Az írás első részében tehát vázolom Scheler materiális 
értéketikájának alapvonalait és benne a szeretet helyét. Arra a következtetésre jutok, 
hogy a scheleri etika alapját képező szeretetfogalom mintegy szubjektív képmása annak 
az a priori értékvilágnak, amelyet megragad, s mint ilyen, rendezett szeretet. Etikai ér-
téke pedig akkor van, ha „jól rendezett”. Ám a scheleri szeretetfogalom nem merül ki az 
ordo amoris elképzelésében: írásaiban megjelenik egy olyan etikailag releváns szeretetfo-
galom is, amelyik egy másik, egyes szám első személyű perspektívából adódik, és ennek 
köszönhetően tapasztalatközelibb, azonban nem hozható összhangba sem az előbbivel, 
sem magával az értéketikával. „A rendezetlenség”, a spontaneitás és a kreativitás jellemzi 
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ugyanis. A dolgozat második felében ezt az alternatív szeretetelképzelést rekonstruálom, 
és egy erre alapozható etika kezdeményeire mutatok rá Schelernél.

Tóth Olivér István: Az értelmi önismeret problémája Descartes-nál – Boros 
Gábor nyomán

Boros Gábor „Descartes és Kant” című cikkében a descartes-i önismeret újszerű értel-
mezését adja, amely szerint az én ideája nem egy idea a sok közül, hanem egy olyan 
kitüntetett idea, amely minden más ideában benne foglaltatik. A dolgozat azt a – Boros 
által ki nem fejtett – problémát igyekszik felderíteni, hogy milyen ismeretelméleti erő-
feszítésre van szükség ahhoz, hogy e kitüntetett ideát megismerjük. A cikk első részében 
Bourdin az Ellenvetések hetedik sorozatában megfogalmazott ellenvetése alapján amel-
lett érvelek, hogy a magasabb rendű ideák – amelyek révén az elme önismeretre tesz 
szert – az idea vonatkoztatási módjai. A második részben az értelmi emlékezet bemuta-
tásán keresztül amellett érvelek, hogy a képzeleti és értelmi tartalmak megkülönbözte-
tése ismeretelméleti szempontból korántsem olyan problémamentes, mint metafizikai 
szempontból. Végül a cikk harmadik részében azt állítom, hogy az elme önismeretét 
önmaga cselekvésének tapasztalata konstituálja.

ABSZTRAKTOK
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Summaries

Ákos Forczek: Attention and distraction. Controlling perception in the age of 
the late German Enlightenment

In my paper, I will focus on the shifting boundaries between normality and abnormal-
ity in the age of the late German Enlightenment by analysing four different theories of 
distraction (Zerstreuung): (a) Georg Friedrich Meier’s Wolffian theory, (b) a popular 
philosophical position elaborated by “neo-Wolffian” Moses Mendelssohn, (c) Immanuel 
Kant’s conception, (d) and Marcus Herz’ theory. I will outline the process of patholo-
gizing distraction, clarifying how the person’s responsibility for preserving her concen-
trated attention and in general for her own mental health was growing at the end of the 
18th century. I will point out the connection between the increasingly strong validity 
claim of the anthropological norm of total self-control, on the one hand, and the ex-
pansion of the early capitalist mode of production, on the other.

Kristóf Joób: The problem of historical progress in the ancient Greek context

In his book, Meaning in History: The Theological Implications of the Philosophy of History, 
Karl Löwith explores the biblical roots of modern philosophy of history. One of the 
essential elements of this so-called secularization theory is that it makes a sharp distinc-
tion between the Old and the New Testament and “antique” conceptions of history. In 
his analysis of the “antique” view of history, Löwith goes on to list Greek examples, in 
particular, Herodotus, Thucydides, and Polybius, and with their texts attempts to il-
lustrate what is meant by “cyclical” antique history. However, in the context of this 
rather succinct judgment by Löwith, it is worth examining how the relationship betwe-
en progress and cyclicality appears in the ancient Greek concept of history in more 
detail. The problem, of course, is not limited to the work of historians. In the texts of 
Hesiod, Xenophanes, Empedocles, Anaxagoras, Plato, and Aristotle one can also iden-
tify passages that directly or less directly refer to what these authors thought of historical 
development.
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János Lehr: The relation of property and justice in Hume

In this paper, I analyse the theories of David Hume concerning property, concentrating 
on the criticism conceived against John Locke. I shall argue that Hume’s concept was 
not simply a refutation of Locke, but also a unique, modernized version of the original 
doctrines. In the first part of my essay, I demonstrate why Hume’s theory of passions 
provides significant help in understanding his political philosophy. In the second part, 
I review the most important similarities and differences between their ideas of property. 
In the third part, I draw out the groundings of Hume’s economic theses, which were 
ahead of their time.

Balázs Prokk: The wordly messianism of charity 

The framework of this paper is a lesser known book by Kierkegaard – the Works of Love 
– and two related articles by Theodor Adorno and Gábor Boros. I analyse the concept 
of neighbour-love (charity) and re-conceptualise it as worldly Messianism. The main 
claim of this paper is the following: neighbour-love’s symmetrical relation conflicts the 
necessarily hierarchical and asymmetrical relation-system of the centralized worldly 
governance. Silently, though charity always entails the critical praxis of worldly gover-
nance as well.

Nóra Szegedi: Ordo amoris and amor inordinatus. The two concepts of love in 
the ethics of Max Scheler

In my paper, I examine one of the central notions of Scheler’s philosophy, the concept 
of love. Focusing on its ethical context, I attempt to disclose the significance of love for 
ethics. Accordingly, in the first part, I outline Scheler’s material ethics of value and si-
tuate love in its context. I conclude that the structure of love corresponds to the objec-
tive world of values and is arranged according to it. Morally justified love is equivalent 
to well-ordered love. Nevertheless, in Scheler’s writings, another idea of love occurs that 
is different from the one mentioned above. This alternative concept seems to be better 
grounded in experience and more phenomenological, yet incompatible with the other 
notion and Scheler’s value theory. In the second part, I reconstruct this other concep-
tion of love characterized by spontaneity, creativity, and „unorderedness” and discover 
the beginning of an alternative ethics based thereon.
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Olivér István Tóth: The problem of intellectual self-knowledge in Descartes – 
following Gábor Boros

Gábor Boros in his article „Descartes and Kant” gives a novel interpretation of 
Descartes’s self-knowledge, according to which the idea of the self is not one of many, 
but rather a special idea, which is involved in all the other ideas. In this article, I inves-
tigate the problem not covered by Boros’s article, namely what epistemic conditions 
have to be met in order to know this special idea of the self. In the first part of the arti-
cle, I argue – based on Bourdin’s objection formulated in the Seventh set of objections 
– that higher order ideas – based on which the mind acquires self-knowledge – are 
modes of referring the idea. In the second part, I argue by presenting the intellectual 
memory that distinguishing intellectual and imaginative content is far less easy from an 
epistemic point of view than from a metaphysical one. Finally, in the third part, I argue 
that self-knowledge of the mind is constituted by its experience of its own actions.

SUMMARIES
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