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Olay Csaba — U llm ann Tamás: 
Kontinentális filozófia a X X . században

Kontinentális filozófia a X X . században a címe Olay Csaba és U llm ann Tamás kö
zös munkájának — mely m ind teijedelmét, m ind pedig a címét tekintve m ár első 
ránézésre is tiszteletreméltó vállalkozásnak tűnik. U tóbbi ugyanis nem  keveseb
bet ígér, m int hogy áttekintést nyújt a 20. század filozófiai törekvéseiről, melyek
— talán nem  túlzás ezt így kijelenteni — m inden eddigi évszázadnál szerteágazób
bak voltak. Talán még tú l közel van hozzánk az elmúlt évszázad, s ezért érezzük 
bölcseletileg is kicsit sűrűbbnek és mozgalmasabbnak, m in t a régebbieket. Vagy 
talán azért is, m ert a kultúra, az oktatás fokozatos demokratizálódásával egyre töb
ben engedhették m eg m aguknak, hogy filozófiával foglalkozhassanak, s ennek 
következtében egyre több lett a professzionális filozófus, ami magától értetődő 
m ódon vonja maga után a gondolkodásmódok sokféleségét is. A 20. századi filo
zófiák bonyolultságához, sokrétűségéhez hozzájárul még az is, hogy m inden az
előttinél fordulatosabb évszázadról van szó, mely — Badiou kifejezésével élve — a „va
lóság iránti szenvedélytől” ösztökélve m inden addiginál gyökeresebb változásokat 
hozott az élet m inden területén. Hatalmas megrázkódtatásokkal, traumákkal járó, 
minden addiginál több emberéletet követelő, kegyetlen évszázad volt ez, mely alatt 
gyökeresen átalakult m inden, amit a társadalomról, politikáról, művészetről, tu 
dományról, gazdaságról stb. addig érvényesnek tartottak. S nem  csupán az átala
kulások minősége, hanem  intenzitása is hatalmas méreteket öltött. Koselleck ve
zette be a történelem ről való gondolkodásba a „gyorsulás” fogalmát, mely a 20. 
században aztán szinte a követhetetlenségig fokozta a változások tempóját. Nos, 
ebben a közegben form álódott ki a gondolkodás, és ebben a szélviharban éltek 
a 20. század gondolkodói.

M indezt azért fontos szóba hozni, m ert a kötetben a filozófusportrékat pár be
kezdésnyi rövid életrajz vezeti be. Szerencsésnek tartom  ezt a megoldást, hiszen 
m intha lassan kifulladt volna az a filológiai felfogás, mely szerint „csak a szöveg 
létezik” a szerző pedig egy „puszta funkció”, és magától értetődőnek tartjuk, hogy
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egy filozófiai (vagy akármilyen) szöveg létrejötte nem  függetleníthető teljesen szer
zőjének személyétől és életétől. A 20. század filozófusai pedig akár akarták, akár 
nem, nem  ritkán a történelm i események sűrűjébe keveredtek, ami többé-kevés- 
bé rajta hagyta nyomát gondolkodásukon is. A 20. század gondolkodóinak nem  
csupán az akadémiai elefántcsonttorony volt a természetes tartózkodási helye, ha
nem  hol a lövészárok, hol a hadifogolytábor, hol az emigráció, hol az illegalitás. 
É letútjukat nem  ritkán tanítástól, publikálástól való eltiltás, rendőrségi zaklatás, 
üldöztetés kíséri. Több filozófus pedig aktív közéleti, politikai szerepet is vállal, 
am i természetesen kevéssé függetleníthető filozófiai meggyőződésétől. Vagyis 
a 20. század filozófusai közül azoknak, akiket a „kontinentális” irányhoz sorolha
tunk, meglehetősen viharos gondolkodói közeg és pálya ju to tt osztályrészül, mely 
latens és manifeszt m ódon egyaránt meghatározza a problémák természetét s a rá
ju k  adott válaszokat is. N em  véletlen, hogy több filozófusnál megjelentek gyakor
lati, sőt politikai kérdések.

A cím ben azonban szerepel a kontinentális kitétel is, mely a filozófiának egy 
speciális irányát jelöli a 20. században. Az Előszó bán m aguk a szerzők is zárójelbe 
teszik ezt a megszorítást, hiszen „m ár az elnevezés sem magától érte tődő”. (11.) 
Nagyon sokféle filozófiai irányzat tartozik ebbe a rubrikába, melyek között egy
mástól egészen különbözők is találhatók. A közös nevező azonban mégis az, hogy 
ami kontinentális, az nem  analitikus. Az analitikus filozófia az, amit a brit és az 
amerikai egyetemeken tanítanak, a kontinentális pedig az, amit Európa kontinen
tális részén (átfedések természetesen vannak). R égóta zajlanak a viták illetve az 
egyeztetések a két tábor között, ám nem  m ondhatjuk, hogy sikerült volna kon
szenzusra ju tn i. Ezt a feladatot a szóban forgó könyv sem vette magára, viszont 
gazdag irodalm at kínál az ez iránt érdeklődők számára.

S hogy még m indig a formai, szerkezeti kérdéseknél maradjunk, m egem líten
dő, hogy m inden fejezet végén egy bibliográfia segíti az olvasót a további tájéko
zódásban, ami m indenképpen előzékeny és hasznos gesztus. Kétségtelen, hogy 
kim erítő olvasmánylistát nem  lehet adni a tárgyalt filozófusokhoz, akikről nem  
ritkán könyvtárnyi irodalmat összeírtak már, így kár is lenne számon kérni a szer
zőkön a saját preferenciáinkat. Egyetlen tételre azért kitérnék: nem  csak számomra 
volt szembetűnő, hogy a Husserl-fejezet végéről meglepő m ódon hiányzik Vajda 
M ihály két monográfiája, melyek M agyarországon először vállalkoztak a német 
filozófus bemutatására. A nnál kevésbé érthető ez a hiány, m ert U llm ann és Olay 
logikus és üdvözlendő m ódon m inden más filozófus esetében feltüntette a róla 
szóló m agyar nyelvű irodalmat.

A fentiekből részben m ár ki is derült, hogy a 20. századi kontinentális filozófia 
történetét a szerzőpáros filozófusportrék formájában dolgozta fel. Kilenc nagyobb 
fejezetből áll a könyv, s valamennyi fejezet elején egy rövid bevezető található, mely
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rövid eligazítást nyújt a tárgyalt irányzattal kapcsolatban. A fejezetek a 20. száza
di kontinentális filozófia főbb szakaszait mutatják be. S itt m erül fel a tagolás kér
dése. N agyon logikus és meggyőző ez a felépítés, mely egyszerre próbál történeti 
ívet kirajzolni, valamint tematikusán csoportosítani az egymáshoz közel álló filo
zófiai koncepciókat. A kettő sokszor nagyjából egybeesik, m int például a francia 
vagy ném et fenom enológiát tárgyaló fejezetek esetében. S igaz, hogy még egy 
ekkora teijedelm ű könyv is csak vázlatos áttekintést tud  nyújtani tárgyáról, arra 
azonban kiválóan alkalmas (vagy pontosabban: arra is), hogy folyamatokat, egy
másra hatásokat, összefüggéseket mutasson fel, súlypontokat jelöljön ki. H a a 20. 
századi filozófia egészét tekintjük, madártávlati ez a nézőpont, viszont az erővona
lak, főbb tendenciák láthatóvá válnak, s számomra pontosan ez volt a könyv egyik 
legfőbb hozadéka. „Kicsiben” képet kapunk a 20. század filozófiai tendenciáiról, 
vagyis egy jó  értelemben vett „trailert” egy hosszú-hosszú filmről.

Talán a hasonlat azért sem sántít túlságosan, m ert a trailerek esetében is na
gyon fontos a vágás: az, hogy a film készítői mely jeleneteket tartják különösen fon
tosnak kiem elni a nagy egészből, és egy pár perces összefoglalóba összesűríteni, 
így kap a néző ném i ízelítőt a film hangulatából, cselekményéből stb. S félreértés 
ne essék: nem  lekicsinyelni akarom  ezzel U llm ann és Olay vállalkozását, hanem  
pusztán az arányokat érzékeltetni -  bár ha a fenti hasonlatnál m aradunk, akkor 
talán nem  is filmről, hanem  egyenesen sorozatról kellene beszélni.

Hiszen aki egy kicsit is foglalkozott filozófiával, az tisztában van azzal, milyen 
rétegzettek és kom plikáltak az egyes életművek, sőt m ár az egyes m űvek is, s a 
század sok filozófusáról könyvtárnyi irodalom hozzáférhető. Vagyis a szerzőpáros 
előtt az a (szinte reménytelen) feladat állt, hogy ezt a hatalmas anyagot szelektálja 
és metszetet nyújtson róla — ami nyilvánvalóan teljesen más műfaj, m int írn i egy 
monográfiát valaminek a fogalmáról valakinél. N agyon nagy problémaérzékeny
ség, tájékozottság, szerkesztési készség — és jókora önmérséklet szükségeltetik eh
hez a vállalkozáshoz. Hiszen harm inchárom  filozófust tárgyal a könyv, vagyis sta
tisztikailag fejenként pontosan tizenhat és fél ju t egy szerzőre. Az pedig aligha 
várható el bárkitől is, hogy a rá ju tó  „adagra” vonatkozó összes lehetséges ismeret
nek, problém ának tökéletesen birtokában legyen. A hhoz azonban, hogy ezeket 
mégis súlyozni tudják és kiemelni a releváns kérdéseket, nagy fokú rálátás szüksé
geltetik. Továbbá az is a kötet egyik erénye, hogy egyforma bánásmódban részesült 
benne valamennyi tárgyalt gondolkodó, tekintet nélkül az esetleges kedvencek
re. Nagyon pozitív üzenete van ennek, többek között az, hogy a szerzők háttérbe 
szorították esetleges elfogultságaikat, és első sorban a gondolkodás kalandja érde
kelte őket.

Lehet mérlegelni, hogy kiről lehetett volna esetleg többet, kiről kevesebbet 
írni. Az ilyen könyvek esetében m ár maga a tartalomjegyzék is elárulja a szerző(k)
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felfogását tárgyukról; azt tudniillik , hogy mely filozófus jelentőségét mekkorára 
taksálják. Az oldalszámok óhatatlanul m integy m értékként is szolgálnak. Sokat 
lehetne azon vitatkozni (és valószínűleg fognak is), hogy m ennyire pontos ez az 
arány, azon is, hogy valójában m i aránylik itt mihez. H a tisztán a gyakorlati szem
pontokat nézzük, akkor világos, hogy a megírható és kiadható teijedelemhez, el
végezhető m unkához aránylik az egyes filozófusok kötetben elfoglalt „pozíciója”. 
H a még m indig pusztán a mennyiségi szempontokat nézzük, akkor a két abszolút 
befutó Edm und Husserl ésjacques Derrida, akik 26 oldalnyi teijedelm et kaptak 
a könyvben — vagyis ők képezik a viszonyítási mércét.

S itt máris helye van a vitának: világos, hogy m indkettőjük hatása óriási a fi
lozófia 20. századi alakulásaira, de hogy valójában a legjelentősebbek lennének, az 
m ár könnyen kérdésessé válhat. Kiváltképp, ha azt hozzávesszük, hogy olyan fe
jezetek  sikerültek rövidebbre, melyek a Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Maurice 
Merlean-Ponty, Gilles Delenze címeket viselik. Az én olvasatomban legalábbis első 
sorban ezen szerzők esetében lehet kérdéses az arány, de más talán az Adornóra, 
Gadamerre, Arendtre, Foucault-ra ju to tt oldalak számát kevesli, vagy olyan is 
akadhat, aki sehol sem találja a könyvben a számára legfontosabb gondolkodót. 
Ez egyértelműen a műfaj természetes korlátait jelzi, ám az, hogy a szerzők a lehe
tőségekkel hogyan éltek, az ő döntésük volt. Ebben az esetben pedig számomra 
Husserl kiemelése védhetőnek, ám Derridáé erősen kérdésesnek tűnik.

Az előbbi kapcsán talán nincs is kérdés: akkor sem túloznánk nagyon (vala
mennyire azért igen), ha azt mondanánk, hogy az egész 20. századi filozófia Husserl 
köpönyegéből bújt elő. A husserli témák, problémafelvetések, kérdések hosszú év
tizedekre m eghatározóan jelen voltak a század gondolkodásában, sőt a vége felé 
a fenomenológia reneszánszáról beszélhetünk, mely még ma, a 21. század elején 
is a kortárs gondolkodás jelentős irányzata, főleg francia földön. E nnek a feno
menológia iránti újult érdeklődésnek kulcsfigurája volt D errida — egyáltalán 
nem  véletlen, hogy a róla szóló fejezetnek van egy Husserl című alpontja. A Husserl- 
nek szentelt oldalakon viszont nem  csupán kronológiai okból nincs szó D erridá- 
ról, hanem egészen egyszerűen azért, mert más súlycsoportba tartoznak. Ezt a könyv 
nem  így érzékeli.

S ezzel párhuzamosan viszont nem  érzékeli a kortárs (vagy m ár nem  is annyi
ra kortárs) francia fenomenológia jelentőségét, ahová olyan filozófusok tartoznak, 
m int például Michel Henry, Jean-Luc M arion vagy Marc Richir. S ha a hiányok
ról beszélünk: ha Lacan helyet kapott, talán érdemes lett volna Freudról is m eg
em lékezni, m ár csak azért is, m ert a pszichoanalízis újra meg újra felbukkan az 
egyes tárgyalt szerzőknél. Talán érdemes lett volna M ax Weberrel is önállóan fog
lalkozni, aki csak az A dornóról szóló fejezetben bukkan fel pár bekezdés erejéig. 
Üdvözlendő viszont, hogy két olyan francia filozófus is helyet kapott a könyvben,

612 IR O D A L O M T Ö R T É N E T  • 2011/4



akik Magyarországon talán kevésbé ismertek, hatásuk viszont egyáltalán nem  le
becsülhető a francia gondolkodásban: Bachelard-ról és C anguilhem ről van szó. 
Szintén bekerült a „kánonba” Charles Taylor, akinek a neve a hazai filozófiai élet
ben talán nem  cseng olyan ismerősen.

A kötet felépítésével kapcsolatban az érzésünk is keletkezhet, hogy elkezdődik 
a történet valahol, és aztán véget is ér valahol, anélkül, hogy tú l sok inform ációt 
kapnánk arról, hogy m iért pont ez a kezdet és ez a vég. Vagyis rögvest pontosíta- 
nunk is kell ezt a megjegyzést: bizonytalan, hogy történetről van-e szó egyáltalán
— talán nem  is véletlenül kerül a szó idézőjelbe az Előszó bán. A cím  a 20. századi 
kontinentális filozófia bemutatását ígéri — az azonban nem  tű n ik  ki belőle, hogy 
ezt történeti formában gondolja-e el. Az kétségtelen, hogy a könyv felépítése — 
m int fentebb jeleztem  — a történeti rendet követi, ezen belül tem atikus felosztás
ban. A történet viszont nem  folyamatszerű, hanem  kisebb, statikus egységekből 
áll össze; egymás után következő filozófusok portréjából, ritkán kisebb, magyará
zó jellegű fejezetekkel. A szerzők m aguk is állást foglalnak ezen szerkezeti m eg
fontolás mellett: ,,A kézikönyv fejezetei nem  a X X . századi gondolkodás p rob
lém atörténeti feldolgozására törekszenek, hanem  egy-egy irányzatot próbálnak 
körülhatárolni és azon belül egy-egy életművet a lehető legrészletesebben és leg
informatívabb módon megvilágítani”. (12.) Mégis az az érzésünk keletkezhet, hogy 
talán nem  ártott volna nagyobb hangsúlyt fektetni azon folyamatokra, melyek a 
filozófiai gondolkodás lehetőségfeltételét alkotják. Az intézményi feltételekre gon
dolok többek között: iskolákra, egyetemekre, folyóiratokra, a szövegek kiadására 
stb. Aztán ott vannak a történelmi, politikai és társadalmi körülmények. Ezekről 
persze m egtudunk egyet s mást, néhány rövid megjegyzés erejéig, viszont nem  
szervesülnek bele a gondolkodás történetébe, mely így olybá tűnik, m int egy tabló
sorozat. Azt jelezték ugyan a szerzők, hogy nem  problématörténeti megközelítés
re vállalkoznak, de talán érdemes lett volna pár szót ejteni arról is, hogy milyen 
kérdések íveltek át a 19. századból a következőbe, s aztán melyek a jelenlegibe. Va
lamint milyen radikális töréseket figyelhetünk meg, történt-e valamilyen változás 
a gondolkodás közegét, nyelvét, problémáit stb. tekintve.

Ugyanakkor azzal is egyetérthetünk, amire a szerzők is utaltak az Előszó bán, 
hogy „m inden történet megírása arra épül, hogy a fontos elemeket hangsúlyozzuk 
a kevésbé fontosak kárára”. (13.) Itt természetesen sokat lehetne vitatkozni arról, 
hogy m i fontos, és m i kevésbé fontos, ám — m int fentebb is elismertem — nem  csu
pán a szerzőktől parancsolt önm érsékletet és mérlegelést a vállalkozás műfaja és 
a teijedelm e, hanem  a kritikustól és az olvasóktól is legalább ekkora joggal.

A könyv célközönsége nem  a szakmabeliekre korlátozódik (akik vélhetően 
úgyis tisztában vannak a tárgyalt szerzők életművével, és ezer ponton tudnának 
belekötni a szóban forgó könyv koncepciójába, a bemutatás m ikéntjébe stb.), ha
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nem  a „művelt nagyközönséghez” szól. (Az más kérdés, hogy a legnagyobb vissz
hangot m indm áig a szűkén vett szakma berkein belül váltotta ki a könyv.) Ez a 
kihalófélben levő célcsoport pedig m indazokat magában foglalja, akiket akár 
szakmai, akár m agánérdeklődésből filozófiai kérdések foglalkoztatnak. A szer
zők nagyon jó l látták, hogy „hum án- és társadalom tudom ányokkal foglalkozó 
elméleti szakembereknek lehet hasznára ez a bevezetés, akik az adott témakörrel 
kapcsolatos uralkodó filozófiai vitákkal, vagy az elméleti álláspontok filozófiai 
hátterével szeretnének behatóbban foglalkozni”. (13.) Hiszen ha átolvassuk a tar
talomjegyzéket, olyan nevekkel találkozunk, akikre nem  csupán a filozófiával fog
lalkozó diskurzusokban szoktak hivatkozni, hanem  szerte m inden bölcsészkaron
— így az irodalom  tanszékeken is.

N em  kell sokat bizonygatni, hogy a 20. század irodalom tudom ánya milyen 
szoros szimbiózisban élt a filozófiával (és egyéb bölcsésztudományokkal, term é
szetesen). Csak nagyon nagy szerencsével végezheti el a magyar szakot példának 
okáért az, akinek az égvilágon semmi elméleti érdeklődése sincs, akkora szeren
cséje azonban nem  lehet, hogy ne fusson bele Heidegger, Gadamer, Derrida, Lacan, 
Foucault stb. nevébe, akik szinte az irodalom tudom ány alapszerzőivé váltak az 
utóbbi évtizedekben — de egy jó l képzett bölcsésznek is mindenképpen illik ismer
ni őket. Azt az állítást azonban meg merem  kockáztatni, hogy némi filozófiai kép
zettség, háttértudás nélkül az ezen szerzők nevéhez kötődő irányzatok az irodalom
tudom ány területén (hermeneutika, dekonstrukció, posztm odern, posztstruk
turalizm us stb.) puszta értelmiségi divattá válnak; elegendő bevetni néhány elég 
teoretikusan hangzó frázist és tiszteletet parancsoló nevekre hivatkozni annak ér
dekében, hogy tudományosan kellően megalapozott legyen az érvrendszer. A jelen 
könyv többek között arra is felhívja a figyelmet, hogy a D errida nevéhez kötődő 
dekonstrukció egészen a husserli fenomenológiáig nyúlik vissza, keresztül kígyó
zik a heideggeri egzisztenciális analitikán és közben vitatkozik egyet a gadameri 
hermeneutikával. N em  kis út, nem  kis gondolati ív, melynek kiindulópontját hard- 
core metafizikai kérdések alkotják, s ahhoz, hogy megértsük, m it ért Derrida a frá
zissá koptatott „jelenlét metafizikáján”, tisztában kell lennünk valamelyest azzal 
a filozófiai diskurzussal is, ahol ennek tétje van.

Hasonló megfigyeléseket tehetünk továbbá Lukács Györggyel, R om án Ingar- 
dennel, R oland Barthes-tal, W ilhelm  Diltheyjel, Paul Ricoeur-rel, Walter Benjá
m innál stb. kapcsolatban, akiknek jelentőségét szintén magasra taksálta a kötet, 
s akik szintén a „bevezetés az irodalomtudományba”-típusú kurzusok alapszerzői. 
De ha jobban megnézzük, akkor alig található e kötetben olyan filozófus, akinek 
a munkássága ne lenne releváns irodalomesztétikái kontextusban is. Vagyis ha azt 
mondjuk, hogy jelentős átfedések vannak a 20. századi filozófiai és irodalom tudo
mányi diskurzus között, akkor talán még óvatosan is fogalm aztunk. Ez azonban
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azt a feladatot rója mindazokra, akik bölcsésztudományokkal foglalkoznak, hogy 
tájékozódjanak saját szűkén vett diszciplínájuk határain tú l is. E tekintetben a fi
lozófiának bizonyos értelem ben k itüntetett szerep ju t, hiszen elfogultság nélkül 
állíthatjuk, hogy a bölcsészettudományokat foglalkoztató elméleti tém ák nagy 
része filozófiai kérdésekből specializálódott. A műalkotás eredetére, létmódjára, 
értelmezésére; a történetírás szempontjaira, lehetőségeire; a szerző, az identitás és 
a szubjektivitás létmódjára; a megismerés lehetőségeire stb. vonatkozó kérdések
ről van szó.

A filozófiának ez a kitüntetettsége, úgy vélem, nem  vitás. Ahhoz pedig valóban 
nagy segítséget nyújt ez a könyv, hogy a filozófiával nem  hivatásszerűen foglal
kozók is megismerkedjenek a 20. század főbb gondolkodóival, bölcseleti problé
máival. Ehhez a szerzők m inden segítséget megadnak: világos, érthető nyelven 
fogalm aznak, logikusan tagolják a könyvet és az egyes fejezeteket, törekednek 
a nagyobb ívű folyamatok, összefüggések kirajzolására. M intha csak Descartes 
módszerét követnék: a problém ákat a lehető legtöbb részre bontják; az egysze
rűbbtől haladnak a bonyolultabb felé valamint a rendszer teljességét felsorolással 
biztosítják. Vagyis nem  kényszerítik az olvasót arra, hogy fejest ugoijon a 20. szá
zad bölcseleti kérdéseinek kellős közepébe, és kétségbeesetten kapálózzon, m íg 
egy szalmaszál a kezébe nem  akad (nem egyszer ez történik, ha az em ber minden 
előkészítés nélkül veszi kézbe bárm ely filozófus m unkáit), hanem  nagyon jó  d i
daktikai érzékkel ismertetik meg a nyájas olvasót a 20. századi kontinentális filo
zófia alapvető problémáival, szerzőivel. Ezért ajánlható m inden bölcsész könyves
polcára ez a könyv.

(L’HarmaUan, Budapest, 2011.)
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