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II. ARGUMENTOR Műhely  
Nagyvárad, 2013. szeptember 13. 

 
Szervezők 
A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Filozófiai Kutatóintézete 
A csíkszeredai Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Társadalomtudományi Tanszéke  
A Debreceni Egyetem Filozófiai Intézete  
 
Szervezőbizottság 
HORVÁTH Gizella, Partiumi Keresztény Egyetem 
BAKÓ Rozália Klára, Sapientia EMTE 
BIRÓNÉ KASZÁS Éva, Debreceni Egyetem 
 
Helyszín 
Partiumi Keresztény Egyetem, Szegő Katalin terem 

 
 
 

Program 
 
 
9.30 A konferencia megnyitása – Balogh Brigitta, Bakó Rozália 
 
10.00 – 11.30  
 
Moderátor: Horváth Gizella 
Tánczos Péter: „Egyszerre ki van adva és nincs kiadva” – Nietzsche retorikai Arisztotelész-
olvasata 
Mester Béla: Héraklész Ogmiosz, a retorika hatalmának szimbóluma 
Forgács Gábor: Stratégiai manőverezés és újrakeretezés, mint a meggyőzés eszköze 
Kiss Lajos András: Az ad hominem és az ad personam érvelés megkülönböztethetősége a 
politikai diskurzusban 
 
11.30 – 12.00 Kávészünet 
 
12.00-13.30  
 
Moderátor: Mester Béla 
Varga Rita: Az oszlás és fertőzés metaforái – Az antiszemita kirekesztés retorikus eljárásai  
Zsigmond Csilla: Választási retorika: a magyar politikai szereplők tematizációs gyakorlata a 
2012-es parlamenti választások során 
Hubbes László: Új Magyar Mitológia – A tekintély-érvényesítés és a tekintélyrombolás retorikai 
eszközei két animációs filmben 
Bakó Rozália Klára: Meglátva megszeretni: a képerő etikai dimenziói 
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13.30 – 15.00 ebéd 
 
15.00 – 16.30  
Moderátor: Balogh Brigitta 
Nemes László: Az európai kávéházi kultúra hatása a társadalmi nyilvánosságra és a filozófiai 
gondolkodásra. Egy diskurzuselméleti megközelítés 
Sós Csaba: Montaigne és Rousseau: diskurzuselméleti megfontolások 
Szücs László Gergely: Az emberi jogok diskurzuselméleti igazolásának lehetőségéről 
Forró Enikő: „Kétes” jogi fogalmak 
 
16.30 – 17.00 Kávészünet 
 
17.30 – 19.00 
Moderátor: Györgyjakab Izabella 
Horváth Gizella: Outsider art – egy problematikus fogalom 
Borbély Julianna: A hangkommentár hatalma a filmes adaptációban: szereplő és narrátor 
fúziója 
Veres Ottilia: Úr–szolga retorika a Kacor királyban 
Simon Levente: Tárgyalástechnika és filozófia 
 
 
 
Bakó Rozália Klára, PhD 
Sapientia EMTE, Csíkszereda 
Műszaki és Társadalomtudományi Kar 
bakorozalia@sapientia.siculorum.ro 
 

Meglátva megszeretni: a képerő etikai dimenziói 
 
 
Előadásom a képerő etikai dimenzióiról, azok gyakorlati konzekvenciáiról szól. Bár a képerő 
fogalma technikai értelemben használatos (Margitházi 2010), arra teszek kísérletet, hogy a 
vizuális retorika szótárába illesszem.  
 Mitchell (1994) képi fordulatról, Avgerinou (2011) a vizuális írástudás fontosságáról 
értekezett, Schroeder (2004) pedig egyenesen a vizuális fogyasztást állította korunk kulturális 
paradigmaváltásának középpontjába. Ropolyi az internet természetéről írt értekezésében a 
képiség problematikus voltát hangsúlyozza: úgy beszélünk erről a „jelentéssel telített felületről” 
(Flusser 2000: 8), mintha „titokzatos, érthetetlen, vagy éppen túl egyszerű médiumok” világa 
volna (Ropolyi 2006: 158).   
 A kép mint a tudásátadás eszköze számos etikai kérdést vet fel – egyfelől a vizuális 
írástudásunk hiányosságai, másfelől pedig a multimediális, interaktív világhálón túláradó képi 
információ okán (Westera 2013). Számos empirikus vizsgálat igazolja, hogy a vizuális elemek az 
üzenet felerősödését, a befogadó manipulálását eredményezhetik (Pratkanis–Aronson 1992, 
Brunello 2010). Akár szándékoltan, akár nem, a képerő meghatározza az üzenet értelmezési és 
befogadási keretét – és van, aki fegyvertelen.  
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Kulcsszavak: képerő, vizuális retorika, információ-áradat, manipuláció 
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Borbély Julianna, PhD  
Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad 
Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék 
juliannaborbely@gmail.com 
 

A hangkommentár hatalma a filmes adaptációban:  
szereplő és narrátor fúziója 

 
 
A hangkommentár, többek között, az egyes szám harmadik személyben írt történetek mindentudó 
narrátorát helyettesíti ezen írásos művek filmes adaptációjában. A kommentátor lehet a regény 
megtestesített narrátora (Üvöltő szelek 1992-es film változata), de gyakran az egyik szereplő tölti 
be a kettős szerepet, és közli a nézővel saját gondolatait, vagy értelmezi a történteket. Ebben az 
esetben viszont az adaptáció hatalommal ruházza fel a szereplőt, hiszen nemcsak helyettesíti a 
narrátort, hanem ő maga is mindentudó lesz. Ez a jelenség tapasztalható Jane Austen Büszkeség 
és balítélet c. kötetének 1980-ban készült filmes adaptációjában, amelyben Elizabeth Bennet 
nemcsak főszereplő, hanem narrátorhang is. E kettősségből következik a szereplő jellembeli 
átalakulása, hiszen mindentudó szereplőként kevésbé lesz az a vidám, jókedélyű fiatal hölgy, akit 
a narrátor bemutat a regényben. Ugyanez a „súlyosbodás” tapasztalható Austen egy másik 
regényének filmes adaptációjában, a Mansfield Park 1999-es változatában. Bár a hangkommentár 
itt az előbb említett filmhez képest szerényebb arányokat ölt, a narrátor és a főszereplő fúziója 
nemcsak hogy létrejön, de a metairodalom határát súroló formát ölt. A főszereplő a saját 
történetét írja le, és belepillantva a kamerába olvassa fel a nézőnek. Azzal, hogy „kiszól” a 
nézőnek, az angol irodalomkritikában szürke kisegérként számon tartott Fanny Price erőteljes 
nővé válik, aki saját történetének/sorsának alakítója/kovácsa lesz. A dolgozat a hangkommentár 
alkalmazásának eme következményeit vizsgálja a két Austen regény filmes adaptációjában. 
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Kulcsszavak: filmes adaptáció, filmnyelvezet, narrátorhang, Jane Austen 
 
Forgács Gábor, PhD hallgató  
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 
gabor.forgacs@filozofia.bme.hu 
 
Stratégiai manőverezés és újrakeretezés, mint a meggyőzés eszköze 

 
 
Előadásomban a stratégiai manőverezés kapcsán felmerülő keretezés problémát igyekszem 
elemezni a pragma-dialektikai keretelméletben. Elsődlegesen arra az érdekütközésre fókuszálok, 
amely kritikai párbeszédben résztvevő szereplők retorikai és dialektikai céljai közt jelentkezik. 
Ugyanis ugyanazt a propozíciót különbözőképp bemutathatjuk egy közönség számára, anélkül, 
hogy a logikai azonosság bármely szabályát megsértenénk, ugyanakkor befolyásoljuk azt, hogy 
milyen döntést hoz az adott közösség az éppen diszkusszió alatt lévő üggyel kapcsolatban. 
Előadásomban amellett érvelek, hogy a materiális és procedurális kiindulópontok kiválasztása a 
nyitó szakaszban kiemelkedő jelentőségű az érvelés további folyamatára nézve, mivel ezek 
határozzák meg az érvényes érveket és a megfelelő prezentációs eszközök használatát.  

A kritikai párbeszédben résztvevő egyes szereplők a retorikai hatékonyság és a dialektikai 
közérthetőség között manővereznek, amely egy érdekütközést eredményez az egyéni és a 
közösségi érdekek közt. Azért, hogy ezt az ütközést fel lehessen oldani a pragma-dialektikai 
keretben, a beszédaktusok sikerültségi feltételeinek módosítását javasolom, amelyben az egyes 
résztvevők céljainak nem pusztán arra kell irányulniuk, hogy megértessék és elfogadtassák az 
álláspontjukat, hanem mindezt olyan módon kell tenniük, hogy figyelembe vegyék a résztvevők 
közös érdekét, amely a véleménykülönbség feloldására irányul.  
 
Kulcsszavak: pragma-dialektika, stratégiai manőverezés, keretezés, prezentációs eszköz, nyitó 
szakasz, argumentációs szakasz, sikerültségi feltétel 
 
 
Forró Enikő, PhD hallgató 
Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad 
Filozófia és Kultúratudományi Tanszék 
forroeniko@gmail.com 
 

„Kétes” jogi fogalmak 
 
 
A jog a társadalmi valóság alkotó része. Ugyanakkor empirikusan megfoghatatlan, láthatatlan, 
egyfajta misztikus köd övezi. Holott egy társadalmi objektivációvá lett. Akkor mégis hogyan 
van? 

„A jog a szó hivatása” állapítja meg helyesen az amerikai David Mellinkoff, aki gyakorló 
jogászból lett tanárrá, és aki egész munkásságát annak szentelte, hogy a jogi nyelvezet 



 

 5 

bürokratikusságát, nehézkességét valamelyest leegyszerűsítse, átláthatóbbá és érthetőbbé tegye a 
laikusok számára is. Ugyanis a jog a nyelvben ölt testet, és általa kel életre. A jog és a nyelv 
keletkezése és változása között nagyon szoros kapcsolat áll fenn. A jog nyelve szervesen kötődik 
a fennálló társadalmi valósághoz, illetve az érvényben levő uralom típusához.  

Előadásom célját illetően ezt a nagyon szoros kötődést kívánom bemutatni néhány olyan 
fogalom tartalmi magyarázatán keresztül, amelyek egyaránt részét képezik a jogi, illetve a 
politikai beszédnek, és nem utolsó sorban a közbeszédnek. Példának okáért említeném magát a 
„jog” fogalmát, amely egyaránt jelent jogosítványt (right), megengedő szabályt, de jelenthet 
törvényt (law) vagy kötelezettséget (duty), ami előír valamit, aminek a be nem tartása vagy nem 
követése szankciót von maga után. De ugyanilyen változatos jelentéstartománnyal bírnak az 
olyan szavaink is, mint a szabadság, legalitás, legitimitás, igazság, igazságosság, stb., 
amelyeknek a szemantikai mezejét a jogi, erkölcsi vagy a politikai, illetve társadalmi aspektusok 
különbözőképen szegmentálják. Ezek hogyanját szeretném kifejteni az előadás keretén belül, 
segítségül hívva a különböző jogszociológiai, analitikus jogelméleti, illetve politikaelméleti 
megközelítéseket. 
 
Kulcsszavak: fogalmi dualitás, ambivalencia, jog, törvény, szabály, legalitás, legitimitás 
 
 
 
Horváth Gizella, PhD 
Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad,  
Filozófia és Kultúratudományi Tanszék 
horvathgizela@gmail.com 
 

Outsider art – egy problematikus fogalom  
 

 
Az utóbbi néhány évtizedben egyre több figyelem fordul az outsider art (kívülálló 

művészet) felé: múzeumok gyűjtik, aukciókon szerepelnek a munkák, kitüntetett helyet kap a 
legrangosabb kortárs művészeti szemléken, például a Velencei Biennálén. Az outsider 
művészetben az alkotás kötöttségmentességét, a munka egyediségét, az ösztönös művészi 
impulzust szokták értékelni. Az outsider művészet jelensége ellentmondásos: egyrészt definíciója 
által kívülálló, nem integrált a művészet intézményrendszerébe, másrészt viszont csakis akkor és 
attól válik művészetté, ha a művészet intézményvilágának valamely szereplője (kurátor, 
műgyűjtő, művészettörténész, művész, múzeumigazgató, aukciós ház stb.) rivaldafénybe állítja. 
Az így kiállított művészet maga is kánonná válhat, azaz felszámolja önmagát mint outsider artot. 
Az outsider művészet ezentúl még erősebben függ a művészeti világ intézményrendszerétől, mint 
a hagyományos, előképzettséggel rendelkező művészek által alkotott művészet.  

Jelen előadásban épp emiatt javasoljuk az outsider művészet fogalma helyett az 
intézményes ready-made kevésbé problematikus fogalmát.  
 
Kulcsszavak: outsider art, művészeti világ, intézményes ready-made 
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Hubbes László Attila, PhD 
Sapientia EMTE, Csíkszereda 
Műszaki és Társadalomtudományi Kar 
SZEMEISZTOSZ Webszemiotikai és Online Kommunikációs Kutatócsoport 
hubbeslaszlo@gmail.com 
 

Új Magyar Mitológia – A tekintély-érvényesítés és a 
tekintélyrombolás retorikai eszközei két animációs filmben 

 
 
„Mitikus magyar történelem” – olvasható az egyik jelentős radikális nemzeti 
magyarságtudományi tanokat hirdető szervezet honlapján, egy olyan korban, amikor a mítosz a 
közértelmezésben értékcsökkentő jelentéssel bír, legalábbis a hegemón tudományos narratívákkal 
szemben. Az utóbbi évtizedekben átértelmezett őstörténet, az újraélesztett hithagyományok, az 
újrateremtett vallási jelképek, az átértékelődő magyarságtudat mind tekintélyérveket igényelnek; 
ez még fokozottabban érvényes a világhálón is élő új nemzet-vallás diskurzusaira. Az 
arisztotelészi retorikai bizonyítékok közül az éthosz kiemelt jelentőségre tesz szert ebben a 
kontextusban – a mitikus, a vallási, az ősi bölcsesség tekintélyérveit és a tudományos 
gondolkodás tekintélyérveit szegezik szembe egymással a két történelemszemlélet képviselői, a 
tekintélyromboló ellenérvelés felhasználásával is. Két animációs film példáján fogom bemutatni 
ennek a verbális és vizuális retorikai eszköztárnak az alkalmazását: a Jankovics Marcell Ének a 
csodaszarvasról című, a kánon diskurzusait ötvöző animációs filmben, valamint a Molnár Tibor 
által jegyzett etno-pogány ihletésű, Az Ég fiai című amatőr rajzfilmben, amely joggal vélhetően 
az előzőre született válaszként mintegy korrigálja annak „tévedéseit”. 
 
Kulcsszavak: vizuális retorika, tekintélyérvek, történelemszemlélet, etno-pogányság, 
kurzus(rajz)film, hipermédia 
 
 
 
Kiss Lajos András, PhD 
Nyíregyházi Főiskola 
kisslaj@nyf.hu 
 

Az ad hominem és az ad personam érvelés  
megkülönböztethetősége a politikai diskurzusban 

 
 

Nemcsak a politikai diskurzusban, de általában még a retorikai szakirodalomban sem szokás 
megkülönböztetni egymástól az ad hominem és az ad personam érvelést. Mindkettőt a 
személyeskedés, azaz a beszélgetőpartner vagy a címzett személyének diszkvalifikálására 
irányuló szándékként szokás értelmezni, s amelyet – mint „diskurzusidegen megoldást” – a „jó 
erkölcs” nevében a leghatározottabban el kell utasítani. A helyzet ennél azonban sokkal 
összetettebb. A huszadik század kiemelkedő retorikusa, Chaïm Perelman – majd őt követően 
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számos perelmaniánus retorikus és episztemológus – azon az állásponton van, hogy az ad 
hominem és az ad personam érvelést meg kell különböztetni egymástól. Ugyanis az ad hominem 
érvelés elsődleges jelentése mindössze abban az egyszerű evidenciában foglalható össze, mondja 
Perelman, hogy minden ember által megalkotott és közölt érv szükségszerűen emberi természetű 
(ez az általános értelemben felfogott ad hominem érvelés). Voltaképpen értelmetlenség is lenne 
azt feltételezni, hogy az ember képes nem emberként, azaz nem ad hominem módon érvelni. 
Másrészt minden ember a maga doxikus előítéleteinek a foglya, és örömmel veszi, ha 
beszélgetőpartnerei akceptálják ezt a tényt (s éppen erre az evidenciára épít a szűkebb értelemben 
felfogott ad hominem érvelés). Mindebből az következik, hogy sem az általánosabb értelemben 
felfogott, sem pedig a szűkebb értelmű ad hominem érvektől nem lehet (és nem is lenne célszerű) 
megfosztani az argumentációt. Ezzel szemben az ad personam érvelés már valóban a 
beszélgetőpartner intellektuális vagy erkölcsi hitelességének a kétségbevonását jelenti, s mint 
ilyen, az univerzális elveken nyugvó erkölcsi meggyőződés számára elfogadhatatlan. Ebben a 
kérdésben szinte már teljes az egyetértés a retorikusok és a politológusok között. Azonban az 
előadásomban – mintegy az „ördög ügyvédjeként” – azt igyekszem bizonyítani, hogy a valóságos 
politikai diskurzusokban már nagyon nehéz szétválasztani egymástól a fentebb említett érvelési 
módokat, mert a politikai vitákban és diskurzusokban előbb vagy utóbb szükségszerűen 
megjelennek azok a szürke „argumentációs” zónák, amelyeket „ízlés szerint” lehet ebbe vagy 
éppen abba az érvelési módba sorolni.      
 
Kulcsszavak: retorikai, politika, argumentáció, erkölcs 
 
 
Mester Béla, PhD 
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Filozófiai Intézet 
mester.bela@btk.mta.hu 

 
Héraklész Ogmiosz, a retorika hatalmának szimbóluma 

 
 
A „kelták Héraklészeként” ismert mitológiai alak funkciójában inkább Hermésszel állítható 
párhuzamba, és azonos az ír mitológiában az írás isteneként számon tartott Ogammal. Alakja 
Lukianosz klasszikus leírása révén vált a retorikai meggyőzés jelképévé. A szöveg úgy is 
értelmezhető, mint a görög retorikai hagyomány alapvető értékeinek az egyik legnagyobb barbár 
közösségre való kiterjesztési kísérlete, és ezen a módon való egyetemessé tételük. A szimbólum a 
kora újkorban tesz szert széles körű elterjedtségre és népszerűségre. Lukianosz fiktív 
kultuszképet leíró szavai alapján metszetek készülnek a kor emblémás könyvei számára, Hobbes 
pedig szinte szó szerint Lukianoszt idézi a Leviatánban; a központi alak nyelvébe fűzött láncon a 
fülüknél fogva vonszolt tömeg képében a társadalmi állapotot vélvén fölfedezni. A szóra, írásra 
és képi ábrázolásra egyaránt utaló szimbólum használatán keresztül jól vizsgálhatóak a retorika 
szerepéről kialakult vélekedések az antikvitástól a kora újkoron keresztül egészen napjainkig. 
Nem véletlen, hogy a retorikai hagyomány szerepét Hobbes-értelmezésében úttörőként 
hangsúlyozó Quentin Skinner monográfiájának címlapjára is Héraklész Ogmioszt ábrázoló kora 
újkori metszet került. 
 
Kulcsszavak: Héraklész Ogmiosz, Hobbes, Lukianosz, Ogam, Quentin Skinner 
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Nemes László, PhD 
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Az európai kávéházi kultúra hatása a társadalmi nyilvánosságra és 

filozófiai gondolkodásra. Egy diskurzuselméleti megközelítés 
 
 
A kávéház, mint összetett társadalmi intézmény, az európai és más kultúrák történetében 
rendkívül fontos szerepet játszott a társadalmi nyilvánosság alakításában. A nyilvános 
összejövetelek és beszélgetések, az információ szerzésének és megosztásának e – megjelenése 
után rövid időn belül az európai kultúrának is meghatározó elemévé vált – színtere az elmúlt 
évtizedekben, elsősorban Jürgen Habermas nagy hatású korai könyvének, A társadalmi 
nyilvánosság szerkezetváltozásának megjelenését (1962) követően vált a diskurzuselméleti és 
egyéb analízisek tárgyává. Ezeknek az elemzéseknek a középpontjában az a felismerés áll, hogy a 
társadalmi folyamatokban, politikai és filozófiai nézetek alakulásában nem csupán a közösségi 
diskurzusok tartalma, hanem azok sajátos helye is fontos szerepet játszik.  

A modern európai filozófiai gondolkodás szintén számos vonatkozásban kapcsolódik a 
kávéházi kultúra fejlődéséhez. Azon túl, hogy a filozófia újabb kori történetének kiemelkedő 
alakjai közül sokan tanúsítottak vonzódást a nagyvárosi kávéházak világa iránt, egy mélyebb 
elemzési szinten arra is rámutathatunk, hogy a nyilvános diskurzusok kávéházak által 
megtestesített sajátos közege jelentősen alakította a diszkurzív jellegű filozófiai gondolkodást. A 
kávéházi diskurzus és a filozófiai gondolkodás közötti kapcsolat és analógia, ezzel együtt a 
nyilvános szféra alakulásának kulturális kihatásai általában, napjainkban kiterjedt kutatási 
területté váltak, nem utolsósorban éppen azon kezdeményezések hatására (pl. filozófiai 
kávéházak), amelyek a filozófiai gondolkodást újra közösségi eseménnyé kívánva tenni 
megpróbálják azt visszavezetni a kávéház társadalmi helyének és funkciójának hagyományos 
felfogásából fakadó gyakorlathoz.  

Előadásomban az európai kávéházi kultúra, illetve a hozzá kapcsolódó bonyolult 
szimbolika azon elemeinek áttekintését kívánom elvégezni, amelyek segítségünkre lehetnek a 
nyilvános filozófiai gondolkodás diskurzuselméleti vonatkozásainak elemzésében.  
 
kulcsszavak: kávéházi kultúra, filozófia, Jürgen Habermas, nyilvánosság, diskurzuselmélet 
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Tárgyalástechnika és filozófia 
 
 

A cím talán nem sokat mond, sőt egyenesen különös lehet, de mindenképpen a meghirdetett 
témákhoz kötődik, sőt talán mindegyikhez. Az érvelésnek, a retorikának és a diskurzuselméletnek 
van-e hatása az üzleti életre? Érdekes kérdésfelvetés. Az üzletemberek nagy része mosolyogva 
legyint, mert ők elvont, gyakorlatiatlan dolgokkal nem foglalkoznak, a filozófiával foglalkozó 
személyek nagy része pedig úgy véli, az üzleti élet nem az ő hatáskörük. Ebben az esetben 
elsiklik egymás mellett a két terület. Az előadásomban kifejtem a filozófiai argumentáció, 
retorika valamint a szemléletmód fontosságát az üzleti tárgyalásokon. 

Bevezetésként csak néhány alapvető dolgot említenék meg. A kérdező magatartás 
elengedhetetlen, a kritikai hozzáállás hasznos, az egésznek a szemlélete és nem csupán a részek 
vizsgálata egyenesen „életbevágó” lehet. Mindezeket a filozófia megtanítja.  

Egy tárgyalás során nagyon fontos, hogy megtudjunk lényeges információkat 
tárgyalópartnerünk hozzáállásáról. Erre jelent megoldást a helyes kérdésfelvetés. A kérdések 
megfelelő megfogalmazása és ezek tökéletesen szerkesztett egymásutánisága rávezetheti 
tárgyalópartnerünket a „helyes” útra. Ennek a módszernek legtökéletesebb iskolapéldája 
olvasható a platóni dialógusokban. Vannak helyzetek, amikor a szókratészi kijelentésből 
kiindulva „tudom, hogy nem tudok semmit”, bábáskodva világra segíthetjük beszélgető 
partnereink „új gondolatait”. A tárgyalás során a közlés technikája nem az egyetlen, amelyet 
tökéletesen kell használni, „hallgatni” is tudni kell. Nem szabad feltétel nélkül minden gondolatot 
elfogadni, meg kell vizsgálni annak az ész által szabott határait és csak akkor elfogadni, ha oly 
tisztán áll elménk előtt, hogy abban már kételkedni sem tudunk. Végül pedig nagyon fontos az 
egyetemesség, ami a filozófiára egyértelműen jellemző, az egésznek a szemlélete. A részek 
között való céltalan bolyongás nem vezet eredményhez. Külön részek partikuláris vizsgálata 
legtöbb esetben azt eredményezi, hogy nem lehet őket egésszé összerakni. Márpedig az üzleti 
életben is a nagy dolgok kicsi apró részekből állnak össze, mindegyikkel külön kell foglalkozni, 
de egésszé kell összerakni, hogy használható legyen. Tehát megfelelő beszédstílus, hallgatás, 
alkalmazkodás, gondolkodásmód és szemlélet, ezekre van szükségünk ahhoz, hogy egy 
tárgyaláson a mi álláspontunk érvényesüljön. 
 
kulcsszavak: kérdés, kritika, egész, alkalmazkodás, gondolkodás 
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Montaigne és Rousseau: diskurzuselméleti megfontolások 

 
Montaigne és Rousseau valamennyi írásában nagy számban találhatóak olyan (a beszéd, írás, 
olvasás létmódjára vonatkozó) megállapítások, melyek egy diskurzuselméleti analízis tárgyát 
képezhetik. Mindkét gondolkodó érzékenynek bizonyult ama nehézségekkel szemben, amelyek a 
másik ember (aki lehet egy szerető, egy olvasó, bárki, akinek épp vallomást teszünk) kényszerítő 
mivoltából fakadnak. A diskurzus polemikus jellegéből származó problémákra azonban a két 
szerző különböző módon reagált. Rousseau szövegeiben, mint ahogy arra többek között Derrida 
is rátapintott, a pótlék struktúrája (a mellékutak keresése) a meghatározó. A Rousseau 
vallomásaira jellemző apologikus hangnemmel ellentétben Montaigne javaslata a licit, mely 
szerint, amennyiben feloldozást akarunk nyerni a negatív következmények alól, önfelmentő 
apológiák helyett nyílt önvádra van szükség. A licit esetében a hangsúly az önkitárulkozás általi 
többletre, az őszinteségből fakadó nyereségre tevődik át, ilyenformán viszont eleve kizárt a 
„pótlékjáték” kialakulása. Előadásomban főként a licit problémájára összpontosítanék, s az alábbi 
kérdéseket szeretném fontolóra venni: milyen különbségeket találhatunk a pótlék és a licit 
szisztémája között, milyen ökonómiai eltéréseket fedezhetünk fel e két konfiguráción belül, 
valamint találkozhatunk-e a licitstratégia alkalmazásával egyéb reneszánsz szerzők szövegeiben?      
 
Kulcsszavak: Rousseau, Montaigne, diskurzus, pótlék, licit 
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Az emberi jogok diskurzuselméleti igazolásának lehetőségéről 
 
 

Előadásomban a kilencvenes évekbeli Habermasnak ahhoz a gondolatához kapcsolódom, amely 
szerint az autonómia diskurzuselméleten alapuló felfogásával megoldhatóvá válik a szabadság 
mibenlétének klasszikus politikai filozófiai dilemmája. Feltevésem szerint Habermas a Faktizität 
und Geltung című művében annak bemutatására törekedett, hogy privát és nyilvános 
autonómiánk egyazon jogi státusz egymástól elválaszthatatlan két oldala. Mivel így – Habermas 
szerint – a népszuverenitás elve és az emberi jogok egymásból kölcsönösen levezethetők, a 
polgárok „negatív” és „pozitív” szabadsága nem állítható többé szembe egymással. 
Előadásomban rekonstruálom az emberi jogok habermasiánus-diskurzuselméleti igazolását. A 
rekonstrukció során bemutatom, miért nem fogadható el Habermasnak az a mód, ahogyan két 
„fontos előd”, Rousseau és Kant igyekezett feloldani a nyilvános és privát szabadság feszültségét. 
Habermas idevágó gondolatainak segítségével megalkotom a „klasszikus liberális 
szabadságjogok” egy lehetséges diskurzuselméleti definícióját, majd amellett érvelek, hogy a 
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szabadságjogok diskurzuselméleti meghatározása liberális szempontból csak fenntartásokkal 
fogadható el. Felvetem a kérdést, hogy ez nem veszélyezteti-e Habermasnak azt a vállalkozását, 
hogy egy olyan diszkurzív politikaelméletet alkosson, amely a nyilvános szabadságot védelmező 
republikánus, és a privát szabadság primátusát hirdető liberális szemszögből egyaránt 
elfogadható. 

 
Kulcsszavak: Habermas, emberi jogok, demokrácia, diskurzus, privát autonómia  
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„Egyszerre ki van adva és nincs kiadva” –  
Nietzsche retorikai Arisztotelész-olvasata 

 
 
Nietzsche egyik 1868-as Rohdénak írott levelében megjegyzi, hogy már szinte a teljes görög 
filozófiával foglalkozott, ám Arisztotelész nem tartozik a „recenziós tartományába”. Ezt az 
önreflexív észrevételt, úgy tűnik, mintha konkrét szöveghelyek is igazolnák. Nietzsche 
Arisztotelészre vonatkozó feljegyzéseiben a görög filozófus többnyire csak mint frappáns 
bölcseleti megállapítások forrása, illetve mint a tévesnek ítélt tragédia-koncepció megalkotója 
szerepel. Annak ellenére, hogy Nietzsche „harcot” hirdet Arisztotelész „esztétikája” ellen, és őt 
az alexandriai teoretikus ember tipikus példájának tartja, korántsem viszonyul hozzá 
ellenségesen: egy helyen hatalmas és barátságos léleknek nevezi. Az előadásban arra tennék 
kísérletet, hogy kimutassam Nietzsche retorika- és trópuselméleti elképzeléseiben a paradox 
arisztotelészi hatást. 
 Nietzsche (egyéb kijelentései ellenére) retorikai előadásaiban Arisztotelész alapos 
ismeretéről tesz tanúbizonyságot, de ezekben alapvetően csak hatástörténeti kontextusban 
tárgyalja a szerző nézeteit. A görög gondolkodó hatása inkább olyan életében kiadatlan 
művekben érhető tetten, mint például az Igazságról és hazugságról nem-morális értelemben című 
írása: ám itt is az arisztotelészi alapvetések sajátos transzformációjával, átértelmezésével 
találkozunk. Nietzsche eltörli az enthüméma és a szillogizmus közötti különbséget, a meggyőzés 
és a trópusok hatókörét kiterjeszti: a közösségi tér mellett a privát, gondolkodói terrénumra is 
érvényesnek tartja azt. Az igazság levezethető természetének gondolatát kihasználva egy 
genealógiai jellegű vizsgálat során éppen a tipikusan logikait számolja fel a retorikai rovására. Az 
előadásban szeretném bemutatni azokat az arisztotelészi alapokat, amelyeket, ha megmásított 
formában is, de oszt Nietzsche is, illetve azt a folyamatot megvizsgálni, amelynek során az egyes 
arisztotelészi szöveghelyek nietzschei affirmációja teljességgel átalakítja az eredeti jelentést. 
 
Kulcsszavak: Friedrich Nietzsche, Arisztotelész, retorikai univerzalizmus, egyedüllét, 
enthüméma 
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Az oszlás és fertőzés metaforái – 
 Az antiszemita kirekesztés retorikus eljárásai 

 
 
A társadalmi kirekesztés folyamatát legitimálni szándékozó argumentáció gyakran használ a 
halott-test képzetkörébe tartozó metaforákat. A kirekesztők a társadalomból kizárt egyéneket 
vagy csoportokat rendszerint a többségi „testet” sorvasztó parazitákként mutatják be, retorikai 
eszköztárukat többnyire az animális világból és a test bomlási folyamatát kísérő jellemzők közül 
kölcsönzik. Előadásomban azt szeretném bemutatni, hogy ez az általános kirekesztő önigazolási 
mód hogyan működik egy adott csoporttal szembeni eljárás során: azt vizsgálnám meg, hogy az 
antiszemita nézetek artikulációja mennyiben él bizonyos, a test bomlási folyamatát idéző 
trópusokkal. 
 Amennyiben szeretnénk behatóbban elemezni a halott-test képzetkörébe tartozó 
metaforákat, célszerűnek látszik kísérletet tenni az alkalmazott trópusok tipizálására. Az 
előadásban az antiszemita szövegekben fellelhető megoldásokat több szempont alapján 
igyekszem csoportosítani: a hasonlító-azonosító elem által bevont érzéki minőség (például bűz), a 
kirekesztőnek és a kirekesztettnek a metafora által involvált viszonya, az alkalmazott trópus 
drasztikussága és az eljárás feltételezhető célja (gyűlöletkeltés, megsemmisítés stb.) képezné 
többek között a kategorizálás aspektusait. Az antiszemita szövegekre különösen igaz, hogy a 
kirekesztettek felemás integrációját percipiálhatatlan kártékonyságként értelmezik: vagy a 
bomlási folyamat kezdeti vizualizálhatatlanságát (károkozók általi belső bomlás), vagy a 
láthatatlan fertőzés metaforáit hívják segítségül. Az előadásban alkalmazott csoportosítás nem 
lépne fel a véglegesség vagy a kizárólagosság igényével, hanem csak az értelmezést és az egyes 
eljárási módok pozicionálását segítené. Végezetül megvizsgálnám, hogy a bomlási folyamatok 
egyes, kimerevített fázisai és aspektusai megfeleltethetőek-e a korábban kimutatott trópus-
típusoknak. 
 
Kulcsszavak: halott-test, kirekesztés, fertőzés-metaforák, antiszemitizmus, legitimáló érvelés 
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Úr–szolga retorika a Kacor királyban 
 
Kacor király meséje szolga és úr (illetve Én és Másik) találkozását elmesélő történet. A Benedek 
Elek és Illyés Gyula által gyűjtött mesének, illetve a Jankovics Marcell-féle rajzfilm-
feldolgozásnak (a Magyar népmesék sorozatból) a nyelvi és képi ábrázolása érdekel, a 
konfrontáció aktusa és a rémület motívuma. Arra vagyok még kíváncsi, hogy a mese szolga–úr 
találkozása olvasható-e egyben „gyarmati” találkozásként is, és ha igen, mitől, miben? 
 
Kulcsszavak: úr–szolga viszony, interszubjektivitás, rémület, tekintet 
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Választási retorika: a magyar politikai szereplők tematizációs 
gyakorlata a 2012-es parlamenti választások során 

 
 
Az előadás a 2012-es romániai parlamenti választási kampány tematizációját, kommunikációs 
jellegzetességeit szeretné körüljárni, a magyar–magyar versenyre fókuszálva. Kinek, mikor, 
hogyan sikerült meghatározni a napirendet, melyek voltak a sikeres és a kevésbé sikeres 
próbálkozások. Bár a professzionális politikai kampányok időszakát éljük, melyben a politikai 
marketingnek, a vezéreknek, az online kommunikációs csatornáknak egyre nagyobb szerepük van, 
föltehető a kérdés, hogy a kampány kommunikációját tekintve voltak-e „neuralgikus” pontok a 
magyar pártok kommunikációjában? Erre is megpróbálunk reflektálni az előadás során.  

Az őszi parlamenti választások során a magyar politikai szervezetek esetében is 
professzionális, a politikai marketing számos eszközét fölsorakoztató választási kampányról 
beszélhetünk. A posztmodern kampányok változatos eszközeivel éltek a politikai szereplők, 
beleértve a web2.0-es nyújtotta lehetőségeket, a szélesebb megszólítás és a felülről kezdeményezett, 
illetve a horizontális interaktivitás elérése érdekében. Ilyen szempontból a 2012-es választásokat 
fordulópontnak tekinthetjük, hiszen a romániai kampánytörténet során először sikerült valóban 
átfogóan alkalmazni a posztmodern kampányok lehetőségeit, melynek csírája ugyan már korábban, 
például 2008-ban is megjelent, majd a 2009-es elnökválasztási kampányban tovább csiszolódott, de 
teljességében a 2012-es parlamenti választások során vetették be professzionális módon ezeket a 
kampányeszközöket a választási megmérettetések főszereplői – a pártok és az egyes jelöltek. 
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Az előadás keretei közt nem célunk bővebben foglalkozni a választási részvétel 
alakulásával és ennek esetleges strukturális okaival, hanem a kampánykommunikáció 
jellegzetességeit szeretnénk megragadni mindkét magyar politikai alakulat esetében. A kampány 
során kirajzolódó tematizációs gyakorlatot, a sikeres és kevésbé sikeres napirend-meghatározó 
kísérleteket próbáljuk meg górcső alá venni.  
 
Kulcsszó: választási kampány, politikai kommunikáció, tematizáció. 


