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Az alábbiakban öt írás következik a filozófia
jelenlegi helyzetérõl. A Magyar Tudomány
szerkesztõségének megtisztelõ felkérése
egyben alkalom arra is, hogy a bevezetõben
röviden bemutassam a filozófiai gondolkodás
néhány – a többi tudományág felõl nézve
talán meglepõ – általános vonását. Az ugyan-
is, hogy milyen a filozófia helyzete Magyaror-
szágon és világszerte, összefügg azzal a kér-
déssel, hogy valójában mi a filozófia feladata.
Ezt pedig, bármilyen furcsa is, nem olyan
könnyû megválaszolni. Néhány, a nemzet-
közi tendenciákat is figyelembe vevõ észre-
vétel mindazonáltal tehetõ. Mostanában a
leggyakrabban ilyen önmeghatározásokkal
találkozni: a filozófia

• gondolkodási technikák kipróbálása és
bejáratása

• reflexió a tudomány, a társadalom, az élet
kérdéseire, a változó világra

• nézetek egymáshoz való viszonyának
tisztázása

• háttérnyújtás a tudomány, a politika és
más területek számára

• egyetemes eszmetörténeti kutatás, ha-
gyományápolás és -közvetítés

• a lét alapkérdéseivel való foglalkozás,
értelmezés az egyéni élet számára,
vigasztalás.

Valószínûleg mind helytálló jellemzés, és
feltehetõen elfeledkeztem még néhányról.
A filozófiáról mindezek fényében lehetetlen
egyetlen célt követõ, jól meghatározott fel-
adatot teljesítõ tudományágként beszélni.
Ezért azt is nehéz megmondani, mikor végzi
jól a dolgát. Egyszerre jellemzi a többi tudo-
mányban is megtapasztalt szakosodás és egy
ennek ellenálló törekvés, amely a nagy ma-
gyarázati hagyományok életben tartását, a
filozófia valamennyi felsorolt (és fel nem so-
rolt) feladatának egyszerre mûvelését jelenti.
Arra a kérdésre, hogy melyik az „igazi” filo-
zófia, csak programatikus válasz adható, s
ennek a válasznak a függvénye lesz, milyen-
nek látjuk a filozófia helyzetét.

Nem járunk sokkal jobban, ha a filozófia
feladatai helyett a területeit és megközelíté-
seit vesszük szemügyre. Egy rövid felsorolás
meggyõzésképpen: logika, metafizika, filo-
zófiatörténet (a maga számos korszakával),
tudományfilozófia, naturalista filozófia, ana-
litikus filozófia, nyelvfilozófia, tudatfilozófia,
politikai filozófia, etika, esztétika, jogfilozófia,
történelemfilozófia, társadalomfilozófia,
vallásfilozófia, ökológiai és feminista filozófia
– és akkor még nem beszéltünk az egyes
tudományok (matematika, fizika, biológia,
pszichológia, antropológia, sõt újabban a
kémia, a földrajz) filozófiájáról, a ma egyre
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népszerûbb gyerekfilozófiáról meg számos
egyébrõl, köztük a területi felosztásnak fity-
tyet hányó fenomenológiáról, hermeneutiká-
ról, a posztmodern filozófiákról, a pragmatiz-
musról és a többirõl, valamint ezek lehetsé-
ges különféle kombinációiról. Ezek mind-
egyikének (többé-kevésbé) léteznek hazai
képviselõi, s hogy nemzetközileg nézve mi-
lyen mértékben divergens a filozófiai gondol-
kodás, azzal kapcsolatban pedig hadd utaljak
a nagyszámú internetes filozófiai gyûjte-
mény közül a talán legjobbra, mely több száz
alapvetõ területtel és megközelítéssel kap-
csolatban gyûjt információt (Suber 2001).

A filozófia sokfélesége adottság. Felszá-
molására nemcsak, hogy nem történik kísér-
let, de egy ilyen kísérlet roppant heves (és
tegyük hozzá, jogos) ellenállást váltana ki,
nem csak a filozófián belül. Ennek magyará-
zata abban keresendõ, hogy a filozófia – bár
ma nem szeret ebben a szerepben tetsze-
legni – mégiscsak a legáltalánosabb emberi
gondolkodási terület, ennek korlátozása pe-
dig magának a szabad gondolkodásnak az
értelmét kérdõjelezné meg. Így (ha nem is
mindig békésen, de szükségképp tartósan)
egymás mellett élnek a filozófia egymást
kizáró megközelítései.

A mostani összeállítás már csak terjedelmi
okból sem vállalkozhatott arra, hogy ezt a
tematikai és szemléletbeli gazdagságot a
helyzetkép kedvéért megszólaltassa. Ez
nem is szükséges, hiszen a közelmúltban szá-
mos kiváló általános összefoglaló született.
Közülük kiemelkedik a Nyíri Kristóf akadé-
mikus szerkesztette Filozófia az ezredfor-
dulón c. kötet (Nyíri 2000), mely az azonos
nevû konferencia kiadványa, és a hazai filo-
zófia szinte teljes körképét nyújtja. Ugyan-
csak említést érdemel a Perecz László szer-
kesztette, éppen a Magyar Tudomány ha-
sábjain megjelent közelmúltbeli összeállítás
(Perecz 2000). Egy-egy szûkebb filozófiai
szakterület is megrajzolta részletes önarc-
képét, a tudomány-filozófia hazai mûhelyeit

Ropolyi László mutatta be a HOPOS (His-
tory of Philosophy of Scicence) nemzetközi
szervezet számára (Ropolyi 2001), a vallás-
filozófiát pedig a Világosság címû folyóirat
különszáma (2000).

Úgy gondolom, érdemes egy pillanatra
visszatérnünk a gondolkodási stratégiák vagy
technikák kérdésére. Ennek két oldala van.
Egyrészt gyakran hallani, és nem is alaptala-
nul, hogy a filozófus olyan ember, akinek
mindegy, hogy min gondolkodik, de nem
mindegy, hogyan gondolkodik. Ez a szólás a
filozófiát tartalomfüggetlen vállalkozásként
mutatja be, amit alátámaszthatunk például
azzal a figyelemreméltó nemzetközi adattal
is, hogy a filozófiai fokozattal rendelkezõk
elhelyezkedési mutatói jobbak szinte vala-
mennyi egyéb (humán és reál) szakterületé-
nél. A ma elterjedt piaci szemléletet követõ
szóhasználattal élve: a filozófia egyetemes
készségeket nyújt, a legjobban konvertál-
ható tudás. De ez csak az egyik aspektus. A
gondolkodási stratégiáknak tartalmi vonásaik
is vannak, ez eredményezi, hogy a már emlí-
tett módon, nagyobb programokba szerve-
zõdnek. Egy lehetséges értelmezés szerint
a filozófia helyzete a filozófiai programok
helyzete; itt is ezt a képet sugalljuk. Már csak
azért is, mert fontosnak tartom ennek az
összeállításnak a révén is jelezni: több, mint
tíz évvel a rendszerváltás után hazánkban is
léteznek meghatározó filozófiai programok.

Természetesen egy ilyen korlátozott
összeállításból bántóan sok minden kimarad.
A teljesség igénye nélkül mindössze öt olyan
írást mutatunk be, amely a filozófia egy-egy
erõteljes látásmódját képviseli. Ezek (gon-
dolatjellel jelzem az õket bemutató szerzõ-
ket): a filozófiatörténetbõl építkezõ kommu-
nikációfilozófia (a filozófia szociologizáló
megközelítése) – Nyíri Kristóf; az analitikus
filozófia és a nyelvfilozófia – Kelemen János;
a kontinentális filozófia – Vajda Mihály; a
tudományfilozófia – Fehér Márta; a naturalista
filozófia – Kampis György.
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Bevezetõm java részében az eltérések-
rõl beszéltem. A filozófia különféle látás-
módjai között fennálló szoros kapcsolatra és
bizonyos szerény konvergenciára utal
ugyanakkor, hogy bár az itt következõ össze-
állítás írásai tematikailag sokfélék, ráadásul
nagyjából egyidõben és egymás ismerete
nélkül születtek, már a bemutatás módszerét
is különféleképpen fogva fel, mégis fontos
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