
Még a bírálati szakaszban egyik bírálónk kételyeinek adott hangot azzal kapcsolatban, hogy
lehetséges volna-e a pályázatunkban ígért összefoglaló kézikönyvet a XVII. századi
filozófiáról az általunk kért összegből megvalósítani. Akár igaza volt, akár nem, a dolog
természetéből fakadóan jelentősen csökkentett összeget kaptunk, így eredeti elgondolásunkat
újra kellett gondolni: nekem mint témavezetőnek nem volt lehetőségem arra, hogy
munkatársaim figyelmét általuk korábban nem vagy csak részben művelt területekre
irányítsam. Inkább az tűnt megvalósíthatónak, hogy az ő eredeti kutatási törekvéseiket
valamint szerteágazó nemzetközi kapcsolatainkat kihasználva tematikus köteteket írjunk meg
illetve állítsunk össze. S természetesen az eredeti munkatervben szereplő szöveggyűjtemény
összeállításának tervét sem kellett feladnunk. Az eltelt négy esztendőben a következő
köteteket sikerült megírnunk, összeállítanunk, illetve meg is jelentetnünk.:

1. Faragó Szabó István: Az újkori szkepticizmus története, Budapest: Áron Kiadó, 2005., 252
o.

2. Áron László (helyét Demeter Tamás foglalta el) - Faragó Szabó István: Empirizmus a

XVII. században (a kötet munkálatai előrehaladott állapotban vannak, 2007-ben elkészül)

3. Schmal Dániel - Pavlovits Tamás: Racionalizmus a XVII. században (a köteten dolgozunk,

2008-ban tervezzük megjelentetni)

4. Dékány András - Szalai Judit: Szenvedélyelméletek a XVII. században (a szerzők más

irányú elfoglaltságai okán egyelőre nem látni a kötet megjelenését)

5. Boros Gábor - Szalai Judit (szerk.): Politikai teológia történeti perspektívában. Filozófia,

politika, teológia a XVII-XVIII. században, Budapest: Tudástársadalom Alapítvány, 2006.
(Világosság Könyvek 2), 429 o. (sajnálatos módon csak Boros Gábor neve szerepel
szerkesztőként)
6. Boros Gábor (szerk.): A szeretet a XVII. század filozófiájában.
E kötet először angol nyelven fog megjelenni (Love Affairs: Concepts of Love in 17th and
18th Century Philosophy), kiadók az Eötvös Egyetemi Kiadó valamint a Leuven University
Press. A kötethez régebben készült írások (C. Wilson, Ch. Jaquet) kiegészültek két, a
témavezető és M. Moors által Brüsszelben szervezett konferencia előadásaival (S. James, C.
Wilson, W. Bartuschat, M. Moors, T. Schmaltz, Schmal D., Boros G., H. De Dijn, J. Taylor,
A. Garrett, W. Lemmens, H. Klemme), s a korábbi tanulmányok ez utóbbiakkal egy kötetben
fognak megjelenni angolul (Leuven UP) és magyarul (Világosság-blokk). A nem magyarul
íródó tanulmányokat még le kell fordítani. Az angol nyelvű kötet és a Világosság-blokk
egyaránt 2007-ben jelenik majd meg. 2006-ban mindkét brüsszeli konferencia előadásai
megjelentek angolul a Flamand Királyi Tudományos Akadémia kiadványaiként.

7. Boros Gábor (szerk.): A XVII. századi filozófia antológiája, Budapest: Áron Kiadó, 2006.,
401 o.

E köteteken túlmenően megvalósult egyik legkomolyabb tervünk. A L’Harmattan Kiadó
elvállalta Leibniz Újabb értekezések az emberi értelemről című alapművének megjelentetését.
Így váratlanul rövid idő alatt sikerült befejezni és meg is jelentetni a szöveget.

Ugyancsak további fejlemény volt, hogy 2006 őszén megjelent Párizsban a Sorbonne
kiadónál a több éven át folytatott magyar-francia együttműködésben keletkezett tanulmányok
kötete a lélek fakultásainak 17. századi értelmezéseiről (Ch. Jaquet- T. Pavlovits (szerk.): Les
facultés de l’ame a l’age classique, 312 o.). Már dolgozunk azon is, hogy a kötet francia
nyelvű írásait lefordítsuk. E magyar kötet megjelenése 2008-ra várható.



A további fejlemények közt említendő egy sikeres Leibniz-konferencia az Újabb értekezések
… és a Leibniz-Clarke levélváltás magyar fordításának megjelenése alkalmából, melynek
anyaga – Boros Gábor szerkesztésében – a Pro Philosophia Füzetek 47. számának tematikus
blokkjaként jelentek meg (3-110. o.).

2006. decemberében nemzetközi konferenciát szerveztünk az ELTÉn Kartezianizmus
Európában, kartezianizmus Erdélyben címmel, melynek előadásait éppen mostanában
gyűjtjük össze, hogy a későbbiekben megjelentessük őket.

A wolfenbütteli Herzog August Bibiothekben megrendezett, Boros Gábor által szervezett
Arbeitsgespräch előadásai Der Einfluss des Hellenismus auf die Philosophie der frühen
Neuzeit címmel jelentek meg a Wolfenbütteler Forschungen 108. köteteként 2005-ben
(Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 198 o.). E kötet írásaiból egy válogatás a szeretet-kötet
válogatott tanulmányainak magyar fordításai mellett a Világosság 2006/10-11-es számának
blokkjaként fog megjelenni.

S végül: nem adtuk fel teljesen az eredeti elképzelést a 16-17. század filozófiájának átfogó
bemutatásáról sem. A bemutatás jellege eltér ugyan az eredeti tervtől, de megvalósul: az
Akadémiai Kiadónál fog megjelenni 2007. tavaszán Boros Gábor szerkesztésében egy
Filozófia című kézikönyv, melyben egy hozzávetőleg 17 íves rész foglalkozik e két évszázad
filozófiájával, melyet Boros Gábor írt s Faragó Szabó István lektorált.


