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Ez a kötet a két szerzı kiterjedt, több mint 2000 levélbıl álló elektronikus
levelezésének azokat a leveleit (és azok csatolmányait) győjtötte egybe, amelyek
afféle werk-könyvként a Dénes-féle Általános Multistruktúra Elméletbıl levezetett új
Humán Társadalomelmélet létrejöttét mutatják be. A 2004-2016 közötti 12 éves
levelezés lényegét képezte az a gondolatcsere (kérdés-felelet játék), ami Farkas János
enciklopédikus társadalomtudományi ismeretanyagára épülı kritikai megjegyzésein
és célirányos kérdésfelvetésein keresztül, az általános elméletet a társadalomelmélet
felé navigálta.
Az így létrejött társadalomelméletet tartalmazó kötet 2015-ben a Gondolat Kiadó
gondozásában jelent meg, A humán társadalom elmélete (Multistrukturális modell
alapján) címmel. A továbbiakban erre a kötetre gyakran hivatkozunk, így a jóval
rövidebb (Dénes–Farkas 2015) formát fogjuk használni. A kötet részletes
tartalomjegyzéke könyvünk végén megtalálható, a tudományos folyóiratokban
napjainkig megjelent recenziók az alábbi weboldalon olvashatók:
http://www.titoktan.hu/Denes-Farkas-Human-Tarsadalom-Elmelete.htm
Amint az a jelen kötet levelezésének második esztendejébıl kiderül, a „Gondolati
Rímpárok” ötlete a szerzıkben már 2005-ben megszületett. Eredetileg a (Dénes–
Farkas 2015) kötet egy fejezeteként gondolkodtak róla, és éveken keresztül így is
kezelték. 2010-ben, amikor a társadalomelmélet leírása a végéhez közeledett, világossá vált a szerzık számára, hogy egy ekkora fejezet és az ehhez tartozó tetemes háttéranyag teljesen eltorzítaná a könyv arányait. Megjelentetését pedig a terjedelem nagysága irreálissá tenné. Ekkor eldöntötték, hogy a Társadalomelmélet megjelenése után,
külön kötetben werk-könyvként hasznosítják a már szinte kész Gondolati Rímpárok
anyagát.
Ez a kötet a szokásostól eltérıen nem a szerzıkrıl szól, hanem arról a több mint 10
éves gondolkodási folyamatról, ami a társadalom mőködési és fejlıdési törvényeinek
megértését és egzakt leírását tőzte ki célul. A következı oldalakon tehát az általuk
kidolgozott új társadalomelmélet fogantatásáról, szellemi embrionális állapotáról és
megjelentetésérıl szóló levelezést olvashatja a kedves Olvasó. Vagyis egy izgalmas
gondolati kalandtúrán vehet részt, amelyen a szerzık a túravezetık, miközben
maguk is gyönyörködnek a kies gondolati tájak felfedezésében.
Néhány olyan esetben azonban, amikor a levelek történelmi léptékő társadalmi
változásokat érintenek, kivételt tettünk, mivel ezen levelek kordokumentumoknak
tekinthetık. Ilyen például az a levél, amely 2004. december 15-én, Magyarország EUba való felvételének hajnalán íródott, és „megjósolta” azt az EU-n belüli
konfliktushelyzetet, amelynek napjainkban (12 évvel a levél megírása után) tanúi
vagyunk.
Hasonlóan kivételt tettünk néhány olyan személyes levél közlésével, amelyek
nemcsak a két szerzı tudományos gondolati rímpárjait, hanem mélyen emberi, baráti
kapcsolatát is tükrözik.
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A kötet – címének megfelelıen – valóban a két szerzı 2004–2016 közötti e-mail
levelezésének válogatása, ami meghatározza a szerkezeti felépítését is. Vagyis a
könyv nem a szokásos fejezetekre tagolódik, csupán az egyes esztendık képeznek
szerkezeti választóvonalakat. Ezeken belül kronologikus sorrendben szerepelnek az
egyes levelek. Minden levél a keletkezésének dátumát és idıpontját tartalmazó
idıpecséttel, valamint annak a szerzınek a zárójelben szereplı monogramjával
kezdıdik, aki a levelet írta:
idıbélyegzı (év,hónap,nap,óra,perc)
a levélíró monogramja (DT, FJ)

Így a gyakran egy napon belüli levélváltások is követhetık. Az idıpecsétekbıl a
levelezés, sıt a levelezık életritmusára is lehet következtetni.
Az Olvasó tájékozódásának megkönnyítése érdekében, a két szerzı leveleinek betőtípusa különbözı. DT levelei „ezzel a betőtípussal”, míg FJ levelei „ezzel a
betőtípussal” olvashatók.
Amennyiben a levelek csatolt fájlban, rövidebb terjedelmő, saját vagy mások munkáiból származó kivonatokat is tartalmaztak, azokat a levelekben dılt betős kiemeléssel
„idézetként” helyeztük el. A nagyobb terjedelmő háttéranyagok, konspektusoknak
nevezett írások, M1., M2., M3., … azonosító számozással, szerzıvel, címmel a
MELLÉKLETEK-ben találhatók, és a levelekben ezekre az azonosítókra hivatkozunk.
Az irodalomjegyzékbeli tételeket a szövegben (Szerzı, évszám) formában idézzük.
Fontosnak tartjuk annak megemlítését, hogy a szerzık azt a klasszikus levelezési
kultúrát vallják magukénak, amelyben – a személyes találkozáshoz hasonlóan – még
lényeges volt a kommunikáció teljessége és stílusa. Vagyis minden levél az aktuális
témának és hangulatnak megfelelı megszólítással kezdıdik és elköszönéssel zárul.
Azonban ezt a klasszikus teljességet (legnagyobb sajnálatunkra) csak ízelítıként, az
elsı néhány levélnél ırizhettük meg, a továbbiakban a kötet terjedelmi korlátait és
napjaink olvasási szokásait figyelembe véve, ezeket a standard részeket a levelekbıl
elhagytuk.
Kívánjuk, hogy az Olvasó számára is olyan élményeket nyújtson ez a gondolati
kalandtúra, amilyeneket mi éltünk át e gondolati rímpárok írása és újraolvasása során.

Budapest, 2016.
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