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támogatási szerződéshez

A kutatási támogatás ideje alatt nemcsak a szerződésben rögzített kutatások elvégzésére,
eredményeik publikálására, hanem néhány tervezett további feladat teljesítésére is sor
kerülhetett. Erre egyes munkáknak a vártnál gyorsabb, sikeres befejeződése teremtett
időbeli lehetőséget. Összességében elmondható, hogy a kutatás időtartama alatt elvégzett
feladatok, azok eredményei érdemben járultak hozzá a magyar társadalomtudományi
kultúra és felsőoktatás fejlesztéséhez. A publikált művek a hazai egyetemek, főiskolák
tananyagai lettek, s nem csupán a szaksajtó érdeklődésére tartottak számot. Olyan
szerzők életművével, korábban magyarul hozzáférhetetlen alapművekkel gazdagodott a
felsőoktatás, melyek nélkül elképzelhetetlen a korszerű követelményeknek megfelelő
oktatás-kutatás, de a következő évtizedek kutatásait is döntően meghatározzák.

A könyvprogram talán legfontosabb részét a filozófiai alapművekhez (Platón, Kant,
Hegel, Schiller, Nietzsche, Cassirer munkái) kapcsolódó kutatások, valamint azok
eredményeinek publikálása képezte. A vallásfilozófia (Hume), valamint a pszichiátria
születésének (Foucault) meghatározó szövegeit is sikerült megjelentetni, melyek korábban
teljesen hiányoztak a magyar társadalomtudományi gondolkodás, felsőoktatás területéről.

I. Kant: A tiszta ész kritikája – javított, bővített kiadás (2004)
G. W. F. Hegel: Előadások a művészet filozófiájáról (2004)
M. Foucault: A bolondság története (2004)
Platón: Phaidrosz (2005)
F. Schiller: Művészet- és történelemifolzófiai írások (2005)
F. Nietzsche: Korszerűtlen elmélkedések (2005)
Platón: A szofista (2006)
D. Hume: Beszélgetések a természetes vallásról (2006)
E. Cassirer: A felvilágosodás filozófiája (2007)

Különös hangsúlyt fektettünk a 20. század meghatározó jelentőségű, ám a hazai
tudományos közéletben nem megfelelő figyelmet kapott szerzők megismertetésére is.
Hans Blumenberg: Hajótörés nézővel (2006), valamint Joachim Ritter: Szubjektivitás
Válogatott írások (2007) című kötetei a kortárs filozófiai gondolkodás megkerülhetetlen
művei.
A művészettörténeti, művészetelméleti, valamint történettudományi tájékozódás-kutatás
új szempontjait bemutató két kötet: Hans Belting: A művészettörténet vége (2006), illetve
a megjelenés alatt álló Jacques Le Goff: Európa születése a középkorban (2007-2008).
A kortárs magyar kutatók eredményeit bemutató két kötet: Parlando (2005), valamint
Tengelyi László: Tapasztalat és kifejezés (2007) érdemi hozzájárulás a kortárs
társadalomtudományi kutatások jelentőségének bemutatására az egyetemi hallgatók, fiatal
kutatók és a szélesebb olvasóközönség számára is.


