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tu do má nyok vagy a tudományos nyilvános-
ság számára a filozófiáról általában valami féle 
átfogó képet vázolni. Olyan képet, amely 
szándéka szerint „közérthető”, s érdeklődést, 
netán rokonszenvet – de legalábbis megértést 

– ébreszthet a filozófia iránt, ezzel egyszers-
mind elő se gítve „a tudományterületek kö-
zötti kommuni ká ci ót” is. Olyan írást, mely 
miközben kerüli a „szaknyel vet”, mégsem 
enged a szakmai igényességből, és szak mai lag 
jó lelkiismeret tel kép vi selhető. A később 
kibon takozó filozófiai vita során megfogalma-
zott kérdések egy jó részével az alábbiak több 
ponton is érintkeznek (főként a tudomány 
és a filozófia vi szo nyát illető, hagyományosan 
vitatott kérdéssel), így ez a dolgozat a vitához 
való hozzájá ru lás ként, de egyszersmind ön-
álló írásként is olvasható. 

Első lépésben a filozófia önjel lemzését – 
beleértve a szaktudományokhoz való viszo-
nyát – három tézis köré összpontosítva pró-
bálom körvo na laz ni. Második lépésben rá-
kö ze lítek a filozófia és a tudományok közti 
viszonynak – avagy a filo zófia tudományok-
hoz való viszonyának – a kérdésére; utolsó 
lépésben pedig az előbbiekben kifejtett gon-
dolatok ta nul ságai alapján egy olyan tágab-

Bevezetés

Az alább vázlatosan kifejtendő gondolatok 
megírásának szándéka – csakúgy, mint e 
gondolatok többsége – még a filozófiai vita 
meg indulása előtt fogalmazódott meg ben-
nem, mintegy a Magyar Tudo mány „Ajánlás 
a szerző knek” rovatában olvasható ösztönzé-
sekre reagálva. Eszerint „a Magyar Tudomány 
első sor ban a tudományterületek közötti 
kommuni kációt szeretné előse gí teni, ezért 
főleg olyan dolgo zatokat közöl, amelyek a 
tudomány egészét érintik, vagy érthe tően 
mutatják be az egyes tudo mányterületeket. 
Közlünk témaösszefoglaló, magas szintű is-
meretterjesztő […] tanul má nyo kat; […]  
la punk nem szakfolyóirat, ezért a szerzőktől 
közérthető, egy-egy tudo mány terület szak-
nyel vét mellőző cikkeket várunk.” –  Egy, az 
ELTE Bölcsész karán a Gólya vári Esték című 
sorozat keretében 2011 áprilisában tartott 
elő adásom után – mely jellegénél fogva és a 
felkérés értel mé ben „ismeretterjesztő” előadás 
kívánt lenni – úgy tűnt számomra, nem 
volna haszontalan a szóban elmondottak egy 
részét a Magyar Tudomány számára írásban 
is megfogalmazni, azaz megpróbálni a társ-
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ban vett tudományfogalom körvonalait 
igyek szem fölvázolni, mely reményeim sze-
rint elfogadható lehet mind filozófusok, mind 
tudósok számára.

1. Kihez szól a filozófia?

Kiindulópontul azt a hagyományos kérdést 
választom, hogy kihez szól – kit, kiket szólít 
meg –, az emberek milyen köréhez szól a fi-
lozófia. A szakmához, a szakemberekhez, a 
tudósok köréhez (amint az a legtöbb tudo-
mányban történik), avagy másokhoz is? Ki-
fejtésemet különböző szempontú (egymástól 
nem csupán eltérő, de egymással feszültség-
ben is álló) tézisek köré csoportosítom.

1. Minden ember valamilyen szinten filo-
zófus; a saját sorsáról, a világ folyásáról, az élet 
értelméről, a történelem menetéről, az igaz-
ságos társadalmi berendezkedésről, a helyes 
cselekvésről, a tudásról vagy hitről való töpren-
gés olyannyira hozzátartozik az ember termé-
szetéhez, hogy nem az szorul indoklásra, 
mi ért filozofál az ember, inkább az: miért, mi 
okból fordul el tőle, ábrándul ki belőle. A 
filozófia ezért mindenkinek és mindenkihez 
szól; nem arisztokratikus vagy elzárt ezoteri-
kus akadémiai tevékenység egyes kiválasztot-
tak, avagy az úgynevezett „szakem berek” 
szá  mára, hanem eleve mindenkit érint, de-
mokratikus. Ezzel – más és más értelemben 

– szembehelyezhető a következő két tétel: 
2. A filozófia nagyon is egyfajta szakma, 

professzionális hozzáértés kell hozzá, a laiku-
sok nemigen tudják megítélni.

3. A filozófia tartalmaz egy csipetnyi 
elitizmust, arisztokratizmust.

• Némi magyarázat e tételekhez:
1. A filozófia minden embert érint – nem 

csupán a „szakembereket” –, mindenkinek 
köze van hozzá, s ez így is van rendjén, hiszen 
az embert (az emberi egzisztenciát) alap jaiban 

érintő kérdéseket – úgy is mondhatnám, hús-
bavágó kérdéseket – tárgyal. Minden ember 
filozófus, s még inkább minden gyermek az.1 
Nem „valami professzoros foglal ko zás” (Jas-
pers, 1975, 155.). A filozó fiának ebben az 
ér telem ben, Kanttal szólva nem pusztán 

„iskolai”, hanem „világfo  gal ma” is van, azaz 
nemcsak az „iskola” számára bír jelentőséggel, 
hanem a „világpolgár” számára is.2 Ebből 
adódik egyedülálló nagysága, de szerencsét-
lensége – ha úgy tetszik: nyomorúsága – is; 
az, hogy mindenki azt hiheti, minden továb-
bi nélkül: különö sebb előzetes felkészült ség, 
is ko lázottság nélkül, ismeretek, gondolati el-
mélyedés és fegyelem, filozófiatörténeti mű-

1 (Jaspers, 1975, 7. skk.) Mint Karl Jaspers írja, a 
konvenciók később kiölik a minden gyermekben 
benne rejlő filozófust (Jaspers, 1975, 9.). Jaspersszel 
párhuzamosan Heidegger szintén többször megfo-
galmazta élete során ezt a gondolatot, az ismertebbek 
egyike a székfoglaló előadás végén hangzott el: 

„Amennyiben az ember egzisztál, úgy bizonyos mó-
don már filozofálás is végbemegy”  (Heidegger, 1976b 
[GA 9], 122.). Előadásain is hangsúlyozta: „a filozófia 
olyan valami, ami mindenkit érint” (Hei degger 1983 
[GA 29/30], 22.), „embernek lenni annyi, mint már 
filozofálni” (Heidegger 1996 [GA 27], 3.). Arisztotelész 
Metafiziká-jának kezdő mondatát („Min den ember 
természettől fog va törekszik a tudásra”) ugyancsak fel 
lehet fogni úgy, mint ami a „Minden ember filo zó fus”-
tételt juttatja kifejezésre. –  Sokakat lehetne még idézni 
(lásd ehhez Fehér – Olay, 2012. és Fehér, 1992, 523. sk.), 
zárjuk itt a sort ideiglenesen Hans-Georg Gadamerrel: 

„Meg vagyok győződve róla, hogy nincs olyan ember, 
aki valamikor és valahogyan ne »gondolkodnék«, azaz 
életről és ha lál ról, szabadságról és emberi együttélésről, 
jóról és bol dog  ságról ne alkotna »általános« né ze teket, 
melyeket igaznak tart” (Gadamer 1987, 478.).
2 Vö. például Kant, 2004,  B866 skk., különösen B868 
(„világfogalom itt annak a fogalomnak a neve, mely 
arra vo nat ko zik, ami min den kit szükség képpen 
érdekel”) és  B870, továbbá például B21–22, ahol Kant 
azt írja, „minden emberben minden időben tény le-
gesen létezett valamilyen metafizika, s létezni is fog.” 
Lásd még Kant, 1974, 130. sk.
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veltség, a fogalmak keze lé sé ben való jártasság 
híján, csak úgy, „kapásból”, tetszik-nem tet-
szik alapon meg tudja ítélni, vagy képes maga 
is űzni. Hivat kozva alkalmasint „szíve ártat-
lanságára és lelkiismerete tisztaságára”.3 Nagy-
sága: hogy mindenkit érdekel; nyomorúsága: 
hogy min den ki azt hiszi, ért hozzá, művelhe-
ti és megítélheti. Hegel írja ebben az összefüg-
gésben: „Vala mennyi tudomány, művészet, 
ügyesség, kézművesség tekintetében meg 
van nak győ ződve az emberek, hogy csak úgy 
juthatnak azok birtokába, ha vállalják meg-
tanulásuk és gyakorlásuk sokszoros fáradságát. 
A filozófia tekintetében ellenben, úgy látszik, 
most az az előítélet uralkodik, hogy bár minden-
kinek van szeme és vannak ujjai, azért még 
nem képes cipőt csinálni, ha kap bőrt és szerszá-
mot – mégis mindenki közvetlenül ért a filozó-
fiához és a filozófia megítéléséhez, mert megvan 
hozzá a mértéke saját természetes eszében –, 
mint ha éppígy nem volna meg a cipő mértéke 
is a maga lábában.” (Hegel 1973, 43. – kieme-
lés F. M. I.)  Hegel a filozófiai művek érthe-
tetlenségére vonatkozó panaszokról és arról 
a velük szemben gyakran felhozott szemre-
hányásról beszél, „hogy több dolgot csak ismé-

telt elolvasás után lehet megérteni, – olyan 
szemrehányás ez, amely valami nem-illőt és 
végsőt tartalmaz, úgyhogy, ha jogosult, nem 
tűr további ellenérvet.” (Hegel, 1973, 41.) De 
Heidegger is megemlíti: ha Werner Heisen-
berg kezdené saját fizikai nézeteit kifejteni, 
alig értené valaki, s mi többiek lemondanánk 
a közvetlen érthetőség igényéről. A filozófiá-
val szemben azonban ez a lemon dás nem 
érvényesül, azt mindenki közvetlenül érteni 
akarja, érteni véli (Heidegger, 1976a, 1.). 
Jaspers is hasonlóképpen fogalmaz: „szinte 
min denki alkalmasnak ítéli magát, hogy 
filozó fiai dolgokban megállapítá sokat tegyen. 
Abban min denki egyetért, hogy a tudomá-
nyok terü le tén a megfigyelés, a gyakorlás, a 
módszeres eljárás nélkülözhetetlen. A filozó-
fiáról azonban az emberek általában azt gon-
dolják, hogy e téren előzetes tanulmányok 
nélkül is lehetséges megállapításokat tenni, 
hogy saját ember voltunk, saját sorsunk, saját 
tapasztalatunk elegendő alap a filozófiai véle-
ményalkotásra.” (Jaspers, 1975, 7.) „Saját 
em ber voltunk, saját sorsunk, saját tapaszta-
la tunk” – enyhítsünk kicsit Jaspers tételén – 
szükséges, de nem elégséges feltétele a filozó-
fiai véleményalkotásnak.

A filozófia tehát közérdeklődésre tart 
számot – előnye ez, de egyúttal hátránya is. 
Nagysága s egyben nyomorúsága. A „végső 
kérdéseket firtatja”: ez nagysága – hogy nem 
tudja őket megválaszolni, avagy rendre csak 
ideiglenes válaszokat tud adni: ez – ha úgy 
tetszik – nyomorúsága. Ám ez a megállapítás 
is relativálható: ha végleges válaszokat, ha 
szilárd tudást tudna adni, hová lenne az em-
ber szabadsága? Nem utolsósorban a kritikai 
vizsgálódás, kutatás szabadsága? Milyen 
lenne egy szilárd bizonyosságban leélt, min-
den kockázattól mentes élet? Vajon emberi 
élet lenne-e még?

3 Lásd  Hegel, 1973, 44: „a természetes bölcselkedés 
útszéli igazságok retorikáját adja elő. Ha szemére vetik 
jelentékte lenségüket, azt feleli, hogy az értelem teljessé-
ge megvan szívében és meg kell, hogy legyen másokban 
is, s itt úgy véli, hogy általában a szív ártatlanságával és 
a lelkiismeret tisztasá gával és hasonlókkal végső dolgokat 
mondott, amelyekkel szemben sem ellentmondásnak nincs 
helye, sem valami további követelmény nem lehetséges.– 
Amikor [...] érzelemre, belső orákulumára hivatkozik, 
el is készült azzal, aki nem ért egyet vele; ki kell jelentenie, 
hogy nincs több mondani va ló ja annak számára, aki 
nem találja és érzi magában ugyanazt [...]” (kiemelések 
F. M. I.). Kant, aki – mint szó volt róla – teljes mérték-
ben kiáll a filozófia világfogalma mellett, ugyanakkor 
óv attól, hogy „mintegy tüzet oltani összecső dít[sétek] 
a kifinomult okfejtésekhez mit sem konyító köznépet” 
(Kant, 2004  [B775], 588.).
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Az, hogy a filozófia közérdeklődésre tart 
szá mot, adódik számomra az élet- és egzisz-
tencia filo zó fiák ama orientációjából is, mi-
szerint a filo zó fia valami féle tudományelőttes 
tartományba, egyfajta „életvilágba” mint saját 
születési helyére igyekszik vissza, arra törek-
szik pillantását kiterjeszteni és egyszersmind 
számára valamiféle mon  da nivalót hordozni. 

A filozófiának nagyon is van tehát rele-
vanciája nemcsak az iskola vagy a tudomány, 
hanem az élet számára is. Még akkor is, ha 
az újkorban, főképp pedig az elmúlt másfél–
két évszá zadban elsődlegesen egyetemeken 
művelték és művelik. Az ezen a téren élenjá-
ró német filozófiai kultúra létrehozta e célra 
az Universitätsphiloso phie, illetve Katheder phi-
lo sophie nem minden irónia és distanciálódás 
híján levő kifejezéseit, s ennek a fajta filozó-
fiának termé sze te sen elsősorban ők voltak a 
leghevesebb kritikusai is (Karl Marx, Arthur 
Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, a dán 
Søren Kierkegaard, az egyete men belül pél-
dául Martin Heidegger). Iskolai filozófia is 
lehet ugyanakkor autentikus, és iskolán 
tú li is lehet hiteltelen, középszerű, sekélyes, 
no ha persze az utóbbi lehetőségre az isko-
la már intéz ményes voltánál fogva is eleve 
több esélyt kínál. Az egyetemi filozófia bí-
rálatának helye van az egyetemen – az önma-
gába zárkózó önelégült tudomány, egyetem 
és tudós képe idegen a számomra –, de persze 
nem mindegy, hogy az „egyetemi filozófia” 
alkalmankénti kritikáját milyen hangsúllyal 
fejtik ki. Mert lehet e hangsúly magára a filo-
zófiára (s nem csupán az „egyetemi filozófi-
ára”) nézve teljességgel destruktív is. 

2. A szakmaiság, tudományosság hang-
súlyozása, a hétköznapi tudattól való akár 
ezoterikus el zár kózás hangoztatása akkor lép 
előtérbe – akkor viszont teljes joggal –, ami-
kor a „sejtés és a lelkesedés módszer te lensége”, 

a „tudományosságot általá ban megvető pró-
fétai beszéd önkénye” (Hegel, 1973, 33.), avagy 

„önkényes hóbortok és beteges sejtel mek” 
(Heideg ger, 1992b [GA 58], 137.), összefog-
lalóan a szentimentális szépelgés, szenvelgés 
vagy a dilettantizmus veszélye ellen kell véde-
kezni. A filozófia ebben az értelemben na-
gyon is tudomány, sőt „szak”-tudomány – 
amint azt a filozófiát különben mindenki 
számára relevánsnak tartó Heidegger is nagy 
erővel hangsúlyozta. (A kérdésre alább a II. 
pontban még visszatérek.)

3. A filozófia tartalmaz egy csipetnyi 
elitizmust, arisztokratizmust, ti. morális érte-
lem ben. Kiindulnék Christopher Macann-
nek, az 1992-ben a Routledge-nál megjelent 
négy kötetes Heidegger-tanulmánykötet 
szerkesztőjének, utóbb egy ugyancsak négy-
kötetes önálló szisztematikus mű szerzőjének 
néhány megállapításából. Macann bírálja azt 
a nézetet, amely „a kulturális elitizmusból 
politikai kritikát vezet le”, majd felteszi a kér-
dést: „De hát létezett-e valaha is a maga ne-
vére méltó kultúra, amely másmilyen lett 
vol na, mint elitista – »arisztok  raták« műve a 
szónak abban az egészen specifikus, eredeti 
görög ér tel mében, amely szerint az utóbbi 
(az aristoi) a (morálisan csakúgy, mint intel-
lektu á li san) kiválót jelenti? A különbség az, 
hogy míg a görögök idején a kultúra kevesek 
által jött létre (s úgy is várták el, hogy kevesek 
hozzák létre), addig korántsem a kevesek 
számára jött létre, hanem az egész polisz szá-
mára. A görög kultúra fölfelé próbált egyen-
lősíteni, nem lefelé.” (Macann, 1992, 8., 10.)

Macann megjegyzéseit úgy általánosíta-
nám, hogy ha a „példamutatónak” van jelen-
té se, akkor az azt implikálja, hogy aki vagy 
akik „példát mutatnak”, azok (legalábbis 
kez  det ben) kevesen vannak. Ennyiben lehet 
beszélni – a szó egy egészen meghatározott, 
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pon tosan behatárolt értelmében – elitizmus-
ról vagy arisztokra tiz musról. Ám abban az 
érte lem  ben már nem, hogy a „példás”, „pél-
daszerű” csupán keveseknek, ne pedig min-
den ki nek állna a ren delkezésére, vagy nem 
nekik, nem számukra szólna. A „jó élet”, „az 
autentikus lét” mindenki számára hozzáfér-
he tő. „Nemes” nemcsak „ember” lehet – lehet 

„cselekedet” és „jellem” is, s itt a születésnek 
nincs szerepe. Ha a morál te rü letén lemon-
dunk erről a fajta elitizmusról, arisz tok ratiz-
musról, mi marad? Az alter natíva, ami akkor 
marad, a statisztikai átlag. Filozó fiai   lag szem-
lélve megszűnik a Sein-Sollen különbség. 
Lo gika, jog, morál: e területeken az lesz érvé-
nyes, amit faktuálisan annak tartanak. Ha az 
emberek ellentmon dásosan gondolkod nak, 
ezzel megdől az ellent mondás (-mentesség) 
logikai törvénye. Gondoljuk csak el: egy jogi 
elő írás, jogszabály vagy törvény nem azért 
vagy attól érvényes, mert betartják, s nem 
attól veszti el érvényét, hogy nem tartják be. 
Az autó pá lyán maximált sebességkorlátozást 
a sebességtúllépés még nem szünteti meg. Egy 
jogszabály vagy előírás nem azért érvényes, 
mert betartják, hanem azért, mert áthágását 
szankcionálják. 

A filozófia sajátos jellegéhez – és hagyomá-
nyos önjellem zé séhez – tartozik, hogy  bi zo-
nyos vonatkozásban kor diag nózis: kor- és 
kultúrkritika is. Nem hízeleg a tömegnek (itt 
he lyénvaló lehet a „csőcselék” máskülönben 
kétséges ki fe je zése), saját korát bírálja, nem 
pe dig dicsőíti; a szofisztikával szemben nem 

„megrendelés re” dolgozik, nem a fenn álló 
apo ló giája, nem dörgölődzik hozzá a tömeg 
nézeteihez, illetve az általánosan elfoga dott 
nézetek hez,4 a gaz da gokhoz, hatalmasok hoz 

vagy az éppen hatalmon levőkhöz. Allan 
Bloom írt erről, ami kor nagyhatású könyvé-
ben az openness, a nyitottság bukott értelmét 
ecsetelte, vagy még inkább ostorozta – ez 
annyit tesz: nyitottnak lenni minden alacso-
nyabb rendű dolog iránt. Az igazi nyi tottság, 
írta, mindig a megis me  rés vágyával pá ro  sul 
(„tudni aka rom, miben áll szá mom ra a jó, s 
mi tesz boldog gá”), ami vi szont tu dat lan sá -
gunk tuda tából ered. A megismerés vágyától 
meg fos ztott nyitottság ezzel szemben az ér-
dek telen ség, a közöny nyitottsága, sőt – az 
értékek re la ti vi  tá  sá ból, a közönyből s a dön-
tésre való elvi képtelenségből adó  dó an – nem 
egyéb végül is, mint meg  hajlás az erősebb 
előtt, a vul gá ris előtt, a siker előtt: nyitottság 
mindezek iránt (Bloom, 1988, 41.).

11. „Tudományos alaposság” 
versus „szabadon csapongó zsenialitás”

Az alcímben idézőjelek között szereplő kife-
jezések Immanuel Kanttól származnak, némi 
rövidítéssel, átfogalmazással. „[…] megelége-
déssel fedeztem fel”, írja fő művében Kant, 

„hogy Német or szág ban nem halt ki az alapos-
ság szelleme, csupán kis ideig túlharsogta a 
zseniszerűen szabadon csapongó gondolko-
dás divatjának lármája […].” (Kant, 2004, 
BXLIII.) Amit Kant itt a tudomá nyos „ala-
possággal” szembeállít, az tehát nem csupán 
a „zseniszerűen szabadon csapongó gondol-
kodás”, hanem egyúttal annak (rá jellemző) 

„lármája” – sőt „divatos lármája” – is. Utóbbi 
továbbá az esetek túlnyomó többségében az 
előbbit jellegzetes módon „túlharsogja”. Kant 
optimizmusára utal a „kis ideig” korlátozás. 
Ám a „zseniszerűen szabadon csapongó gon-
dolkodás” s annak „divatos lármája” – a Kant 
utáni fejlemények ismeretében ma már bi-
zonnyal elmondható – aligha korlátozható 

„kis időre”. „Ahol filozófia van”, írja a XX. 
4 Lásd ehhez Platón leírását a szofistákról, például: 
Állam, 493b,c.
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szá zadban Heidegger, „ott szükségképpen 
van szofisztika is, éspedig nem csupán Platón 
korában, hanem minden időben, ma pedig 
talán még inkább, mint valaha” (Heidegger, 
1996 [GA 27], 24.).

Tudomány és filozófia viszonyára nézve 
jel legzetesek és mértékadóak Heidegger vissza-
 térő megjegyzései. E megjegyzések évtizede-
ken ívelnek át. Számára a filo zó fiai gondol-
kodás na gyon is rendelkezik egyfajta „szigor-
ral”, ám ez nem azonos sem valamely ter mé-
szet tudomá nyos mód szer „egzaktságával”, 
sem „logikai bizonyítással”, sem „megcáfolha-
 tat lan argumen tációval”, sem „maradéktala-
nul pon tos számí tással”, sem a „fogalmak 
matematikai világossá gával”. A fenomenoló-
gia számára mestere, Edmund Husserl által 
megkövetelt szi gor, „Strenge” Hei degger 
szá  mára annyi tesz, mint „angestrengt” – 

„megfe szí tet ten”, „megfe szít  ve” kutatni, teljes 
odaadással („hingegeben”) a dologra kon cent-
 rálni, annak adni az első és utolsó szót (Hei-
degger, 1992b [GA 58], 137.). Heidegger nem 
mulasztja el hozzátenni, hogy ugyanakkor 

„a másik oldalról nézve” mitől határol ja el 
ma gát: „nem misztika és miszticizmus, nem 
önkényes hóbortok és beteges sej tel mek!” 
(Hei degger, 1992b [GA 58], 137.) Mi a me-
tafizika? című székfoglaló előadásá ban 
ugyancsak az olvas ható:  „a tudománynak 
az a kitün te tő jellemzője, hogy egy meg ha-
tározott, rá jellemző módon kife je zet ten és 
egyedül a do log nak adja az első és az utol só 
szót”, vala mint hogy „a tu do mány sem mi-
faj ta szigora nem éri el a metafizika komoly-
sá gát” (Heidegger, 1976b, [GA 9], 104., 122.).

Heidegger tehát ebben az értelemben 
nagyon is síkra szállt a filozófia „tudományos-
ságáért” vagy – ha úgy tetszik – a „tudomá-
nyos” filozófiáért, noha jó oka volt rá, hogy 
maguk e megnevezések iránt alapvető, elvi 

kételyekkel viseltessék. A „tudományos filo-
zófia” kifejezés ugyanis, fejtette ki 1921–22-
ben, nem más, mint „pleonazmus, egy a je-
len tését tekintve túl telített kifejezés, ahol is a 
»tudo mányos« kifejezésben rej lő »túl sok« 
egyúttal túl kevés is, azaz ez a predikátum 
egyáltalán nem elég séges ahhoz, hogy a filo-
zófia tudás-, kutatás- és meto dikai jel legét 
meghatá roz za. »Nem elégséges« – ez annyit 
tesz: »kie gé szí tésre szo rul, valamit még hozzá 
kell fűzni« […]. – »Tudomány« formális ér-
te lem ben úgy vehető, mint ahol e kife je zés 
annyit tesz, mint »szenve dély« – s ekkor a tu-
dományok koránt sem annyira »tu do má nyo-
 sak« mint a filozófia. A »tudományos filo zó-
fia«-kifejezést tehát csak egyfajta szükség meg-
oldásként szabad hasz nál ni, ab ban az érte-
lemben, hogy (ne ga tíve) elhárítja az ál mo do-
zást-rajon gást, a felületességet és az iro dalmár-
firkálást” (Heidegger, 1985 [GA 61], 46.).5

1927–28-ban Heidegger a „tudományos 
filozófia” kifejezést ebben az értelemben a 

„kerekded kör” („der rundliche Kreis”) kife-
jezéshez hasonlította (Heidegger 1996 [GA 
27], 16. sk.), azt értve ezen, hogy egy kört nem 
megfelelően írunk le, ha azt mondjuk róla, 
kerekded formájú. A kör ugyanis nem egysze-
rűen kerekded: minden további nélkül és 
abszolút értelemben köralakú. Ha egy kört 
az előbbi jelzővel illetünk, akkor tökéletesen 
félreértjük, vagy mélyen alábecsüljük. A 

„kerek  ded” meghatározás csak igen hiányosan 

5 A pleonazmust illető megjegyzéssel kapcsolatban 
érdemes még egy helyet idézünk. A filo zófia, mondja 
Heidegger 1927-ben, „maga a tudomány…, az első és 
legmagasabb tudo mány, avagy – miként a német 
idealizmus korában mondották – abszolút tudomány. 
Ha ez így van, akkor azonban a kifejezés: »tudományos 
filozófia« nem más, mint pleonazmus, s annyit tesz: 
tudományos abszolút tudomány. Elég annyit mondani: 
filozófia.” (Heidegger, 1975 [GA 24], 4.)
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írja le azt, ami „köralakú”.  A „köralakúság” 
nagyon is lehet a mércéje annak, ami „kerek-
ded” – vagyis ami „kerekded”, azt annak a 
fényében tartjuk annak, hogy a „köralakúság” 
mércéjéhez mérjük –, de nem fordítva. Ha 
tehát azt mondjuk: a filozó  fia nem tudomány, 
folytatja Heideg ger, ez nem hiányosságot 
jelöl. „A filozófia nem tudo mány” – ez annyit 
tesz: nem kevesebb, mint a tudomány, hanem 
több. A filozófia ugyanis „eredetibb, mint 
minden tudomány, mivel minden tudomány 
a filozófiában gyöke rezik, s belőle ered. Mi-
ként a körről kijelenteni, hogy kerek ded, fö-
lösleges és nem megfelelő volna”, hasonló-
képpen áll a helyzet a filozófia tudományos-
ságával. Fonák dolog volna olyasmivel meg-
határozni, ami belőle származik, ami leveze-
tett. A tudomány, a tudományosság  mércéi 
a filozófiából származnak, a filozófiát ezért 
nem lehet valami olyannak a mércéjével mér-
ni, olyan mérce alá állítani, ami belőle szár-
mazott. „Hogy a kör nem kerekded: abban 
a kör nek nem gyengesége, erőtlensége, sokkal 
inkább ereje mutatkozik meg. Így a filozófiá-
ról azt állítani, hogy tudomány, hasonlókép-
pen fölösleges és nem megfelelő volna; a fi-
lozófia nem gyengeségből, hanem erejéből 
fakadóan nem tudomány” (Heidegger, 1996 
[GA 27], 17.), nem hiányos ság ból, hanem 
túlcsorduló bőségből nem az (Heidegger 1996 
[GA 27], 16., vö. uo., 219. továbbá Heidegger, 
1983 [GA 29/30], 23.). – Ebből viszont az 
következik, hogy „a filozó fia a maga lényegé-
ből fakadóan – nem pedig csu pán fokozatilag 

– tudományosabb, mint min den lehetséges 
tudomány, éspedig azáltal, hogy olyan vala-
mit, mint tudomány mindenekelőtt egyál-
talán le he tővé tesz. Ami azonban a tudo-
mánynak önmaga lehetőségét nyújtja…, az 
valami eredetibb és magasabb, mint a tudo-
mány” (Heidegger, 1996 [GA 27], 221. sk.). 

„A filozófia a tudo mány eredete ugyan, ám 
éppen ezért önmaga nem tudomány, még 
őstudomány sem” (Heidegger, 1996 [GA 27], 
18.). A „tudományos filozófia” fogalma ezért 
– nem csupán pleonazmus, hanem végső 
elemzésben – lehetetlen fogalom („Unbegriff”, 
Heidegger, 1996 [GA 27], 219.); olyan lehe-
tetlen fogalom, tehetjük hozzá, amellyel 
időről időre és különböző kontextusokban 

– egyfajta megkerül he tet len „szükségmegol-
dásként” – mégiscsak élnünk kell.

Tudomány és filozófia 
mint életmód és közösségi létforma

„Hogy mi a matematika”, hangzik Hei degger-
nek egy a filozófia és a tudományok viszonyát 
illető megvilágító magyarázata, „soha sem 
lehet matema tikailag megállapítani; hogy mi 
a filológia, nem lehet filológiailag meg magya-
rázni; hogy mi a biológia, nem lehet bioló gia-
i  lag megmon dani. Hogy mi egy tu do  mány 

– ez már mint kérdés sem tudományos kérdés 
töb bé. Abban a pillanatban, amikor megfo-
galmazódik egy tu do mányra általában […] 
vonat kozó kér dés, akkor a kérdező már új 
szférába lép, melynek más bizonyítási igényei 
és formái van nak” (Heidegger, 1961, 1. k., 372.; 
lásd még pl. Heidegger, 1996 [GA 27], 38.).

Lévén a tudomány mibenléte ebben az 
értelemben maga is filozófiai probléma (és 
ebben az összefüggésben számos egyéb filo-
zófust idézhetnénk még), utolsó lépésben 
Hei deg gerhez kapcsolódva egy olyan tudo-
mányfogalom körvonalait szeretném felraj-
zolni, melynek értelmé ben a filozófia is lehet 
tudomány, és a tudományos filozófia fogalma 

– Heideg gernek e foga lom iránti elutasító 
attitűdje ellenére, ám épp a heideggeri tanul-
ságokkal összhangban, „A fi lo  zófia és a tudo-
mányok” viszonyának Nánay Bence által 
felvetett vitaindítójának háttere előtt (Nánay, 

Fehér M. István • A kerekded kör…

2011) – értelmes és filozófusok (s talán a filozó-
fia iránt fogékony tudó sok) számára is elfo-
gadható elképzelésként jelenhet meg. Előze-
tes megjegy zésként megemlítem, hogy a fi-
lozófia és a tu do mányok közötti viszonyt il-
letően Kant egy helyen „a filozófia méltóságá-
ról, azaz abszolút értékéről” beszélt; arról, 
hogy „a filozófia az egyetlen, aminek belső 
ér téke van, s [hogy] a filozófia ad értéket min-
den más tudománynak” (Kant, 1974, 130.). 
Ebben a tekintetben Hegel is úgy gondolta, 

„a többi tudományban, bár mennyi re próbál-
koznak is okoskodással a filozófia nélkül, 
nincs élet, szellem, igazság nélküle” (Hegel, 
1973, 43).

A tudomány – az általam előtérbe helyez-
ni kívánt értelemben – egyfajta diszpozíció, 
habitus, illetve életmód, mely ről a hagyo-
mány kiemelkedő filozófusai igen sokat írtak. 
A „tudomá nyos filozófia” kifejezésben a „tu-
domá nyos” jelző teljességgel általános, disz-
po zicionális ér telemben szerepel; nem filozó-
fia és tudomány, avagy különböző filozófiai 
irányzatok (illetve azok „tudományosságá-
nak”) kér dé sé ben kíván valamely állás pontot 
megfogalmazni, a tudományos sá got nem 
va lamely „egzakt” módszer következetes alkal-
ma zá sá hoz köti, hanem egysze rű en az ideo-
lógiai-világnézeti előírá soktól mentes, ko-
moly, el mé lyült, igé nyes, önkritikus, a má-
sikra és a hagyományra oda figyelő filo zó fiai 
mun kát jelenti. „Tudományo san” filozófiát 
művelni ebben az ér te lemben annyit tesz, 
mint nem elhamar ko dottan, elsietve, szen-
vedély által elhomályosítva ítélkezni, hanem 
megfontoltan, higgadtan mér leg  elni, a dol-
gok nak lehe  tő ség szerint alaposan utánajárni, 
ítéletalkotás előtt minél szé     leskörűbben tájé-
kozód ni, egy-egy kérdésben mi nél több al ter-
natív állásponttal meg is mer kedni, azok tárgyi 
igazságát fontolóra venni, adott esetben ér-

veiket megerősí teni.6 „Tudományt művelni” 
ebben a (talán her meneutikainak nevez he tő) 
értelemben összefoglalóan annyi, mint vala-
mely szabá lyok irányí totta társasjátékban részt 
venni, egy adott közös ségi formá ban, ahol is 
a játék folytatása, illetve a tárgy, ami körül a 
játék forog, fontosabb, mint a benne résztve-
vők (becses) sze mé lye, illetve az, hogy időről 
időre ki kerekedik a másik fölébe. Végleges 
győze lem pedig amúgy sincs.

A jelzett higgadtság, megfontoltság nem 
jelent ugyanakkor kö zönyt, unalmat, érdek-
te len sé get vagy rutinszerűséget, nem zár ja ki 
a szen ve délyt, a feszültséget, hanem annak 
meg ha tá rozott keretek közé való szorítását 
jelenti. Heidegger számára a filo zó fiai mód-
szer „szigora”, mint láttuk, annyit tesz, mint 

„angestrengt” – „megfeszítet ten”, „megfe szít-
 ve” kutatni, teljes odaadással („hingegeben”) 
a dologra kon cent rálni, annak adni az első és 
utolsó szót. Kézenfekvő, hogy a fenti érte lem-
ben körvo na la zott „szigor” a heideggeri élet -
mű alapvető jellemzője: ebben az ér te lem ben 
Heidegger véges végig (a kifejezés elutasítása 
ellenére és azután is) a „tudományos filozófia” 
odaadó híve és művelője maradt.

Tudományos továbbá az itt előtérbe he-
lyezni kívánt érte lem ben az a filozófia, amely 
a nagy euró pai tradíció gondolati tel je sít  mé-
nyeinek közve títé sé vel, ápolá sával, a vele való 
dia ló  gus ban, kö zös nyelvet ta nulva, a közös-
ség szellemi felemel ke désén munkál kodva 
műveli a gondolkodást. Elsődlegesen nem is 

6 Lásd az utóbbival kapcsolatban Gadamer meg jegy-
zé seit:  „Ha megpróbálunk megérteni egy szöveget, 
[…] akkor abba a pers pek tí vába helyezkedünk bele, 
amelyből a másik személy a maga vé le mé nyét meg-
alkotja. Ez pedig azt jelenti, hogy megpróbáljuk ér-
vényre juttatni annak a tárgyi jogosságát, amit a 
másik mond. Sőt […] még arra is törekszünk, hogy 
megerősítsük az érveit.” (Gadamer, 1984, 208.)
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annyira a tradíció előtti tiszteletteljes főhaj-
tásról van szó, mint inkább arról, hogy új 
tudományos nézeteket a régiekkel ütköztetni 
illik; s hogy aki nem vesz tudomást múltbéli 
alternatív nézetekről, nem a velük való igényes 
számvetésben próbálja saját nézeteit kifejteni-
igazolni, az kiírja magát ebből a társasjáték ból. 
Érdemes ezzel össze füg gésben fel fi gyel ni arra, 
hogy a „tudomány”-hoz, a „tudományos ság”-
hoz kapcsolt emfatikus újkori elvárások 
végső elemzésben vajon tény  leg az „ob jekti-
vitás”-hoz, az „uni ver zá lisan érvényes” isme-
rethez (avagy a matematizáló, „egzakt” mód-
 szerhez) kap csolódnak-e, s nem inkább arra 
nyúlnak-e vissza, hogy a tudo má nyos közös-
ség nyúj totta de facto az embe ri együttélés 
egy fajta paradigma tikus módját, s hogy vajon 
nem éppen ez utóbbi-e az, ami miatt az új-
korban a vallás helyébe tudott lépni, miköz-
ben egyúttal önmaga is szinte vallásos áhítat 
tárgyává lett. Nem jelentőség nélkül való, 
hogy a jelenkor kiemelkedő ame rikai gondol-
ko dó ja, a nemrég elhunyt Richard Rorty, 
több írásában is erre az álláspontra hajlott: 
miközben a tudo mány ama pre ten zióját, mi-
szerint privilegizált hozzá fé rés sel rendelkez-
nék valamely „objek tívnek” nevezett isme ret-
hez vagy valósághoz, a lehető leg  ha tá ro-
zottabban elutasította, a tudományt mégsem 
oldotta fel szkep tikus-relati visz ti kusan vala-
mely tetszőleges hétköznapi tevé keny ség for-
mában, mellyel min den más egyenértékű, 
hanem speci fikumát éppenséggel para dig ma-
tikusan közösségi jellegében igyekezett meg-
ragadni. „[…] sem mi ok nincs arra”, írta, 

„hogy a tu dó sokat amiatt dicsér jük, hogy 
»objektí veb bek«, avagy »logi ku sab bak«, avagy 
»módszere seb bek«, avagy az »igaz ság nak in-
kább elkö te le zetteb bek«, mint más emberek. 
Viszont számos ok szól amel lett, hogy dicsér-
jük azokat az intéz mé nyeket, melyeket ki-

alakí tottak és amelyeken belül dolgoznak – s 
hogy ezeket a kul tú  ra többi része számára is 
mo dell ként fog juk fel. Ezen intéz  mé nyek 
ugyanis konk rét tartalmat kölcsönöz nek a 
»kény szer mentes megegye zés« [unforced ag-
reement] esz mé jének. […] A ra ci o  nalitás 
ha  gyományos fogal mai nak álta lam való 
visszau ta sí tása tehát abban az állítás ban ösz-
szegezhető: a tudo mányt egyetlen ér te lem ben 
tekinthetjük példa sze rűnek; abban az érte lem-
ben, hogy az emberi szolida ritás mo delljét al-
kot ja.”  (Rorty, 1991, 39. – kiemelés F. M. I.)

Anélkül, hogy e helyen lehe tő ség nyílnék 
részletesebb tör téneti visszapillantást vé gez ni, 
a tudomány mint szoli da ritás Rorty-féle gon-
dolatával össze füg gés ben érdemes utalni arra, 
hogy a tudomány eszméjének egy fajta ideális 
közösségi létformában való megva lósu lá sa–
kikristályosodása (a tudományeszménynek 
közösség  eszménybe való átcsapása, illetve vele 
való össze kap csoló dá sa) a görög–európai fi-
lozófiának Platóntól kezdve a legkü lön bö-
zőbb formák ban vissza-vissza térő topo sza – 
Platón számára a fi lo zó fia nem holt tan, ha-
nem  „eleven taní tás”, „közös munka és igazi 
életközösség” (Phaidrosz, 278a), egyfajta 
élet mód (vö. VII. levél, 328a, 330b), Kant szá-
mára pedig „a filozófus inkább magatartásá-
ról, mint tudományáról kapja a nevét”, úgy-
hogy szemében „a tulajdonképpeni filozófus 
a gyakorlati filozófus” (Kant, 1974, 130.). Oly 
toposz ez, mely különösen az újkorban a fi-
lozófiának tu dományként való létrehozása 
körüli erő feszí té sekben mutat kozott meg. 
Jelleg zetes, hogy Hegel nél  a szellem útja a 
Fe no me  no ló giá-ban az „abszolút tudáshoz”, a 
„tudományhoz” mint legmagasabb létfor má-
já hoz ve zet, ami majd Marxban határo zottan 
egy társa da lom esz mény alakját ölti. A marxis-
ta tra dícióban – persze el ső sorban az ún. nyu-
gati marx iz musban – ez a gondolat mindig 
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igen erő sen jelen volt.7 De meg ta lálható a 
leg kü lönfé lébb formákban számtalan más 
filo zó fiá  ban is. A filozófia mint szigorú tudo-
mány című programadó tanulmányának 
nyom ban az első mon da tá ban Edmund 
Hus serl félreért hetet lenül ki fe je zésre juttatja, 
hogy a filozófia tu do  má nyos ságához kapcsolt 
elvárás a teoretikus igé nye ken túl me nően 
nem csekélyebb súllyal ma  gá ban foglalja az 

„etikai, val  lási tekin tet ben tiszta észelvek sza-
bályozta éle tet” is (Husserl, 1993, 23.). El-
mondható tehát, hogy a tudományért, a 
tudomány tudomá nyos ságáért, illetve a filo-
zófia tu do má nyosságáért való aggo da lom így 
vagy úgy az emberi együtt élés egyfajta (dia-
logikus, polisz be li, kény szer men tes, érvelő, 
osztályok nél küli, a másik ember méltóságát 
szem előtt tar tó, a partikuláris embert a 

„szellem” szférájába emelő, a másik em bert 
„megértő” stb.) for mája i rán ti aggo da lom mal 
kap cso ló dott össze. Ez az össze kap cso  lódás 
ép penséggel abban a sajá to san nega tív formá-
ban mutatko zik meg igen jel legze tesen, mely 
szerint – miként Karl Pop per célra törően 
fogal ma zott – míg „az eti ka nem tudo mány”, 
s „az etikának nincs sem mi féle […] tudomá-
nyos fun da mentuma”, addig – fordítva – „a 
tudo mány nak s vele e gyütt a ra cio na liz mus-
nak nagyon is van etikai fundamen tu ma” 
(Popper, 1952,  vol. 2, 238.). E különbségtétel 
azután – meglehet nem is olyan távoli – pár-
huzamot mutat Hans-Georg Gadamernek 
fő műve II. kiadása elő szavában szereplő ama 
ki je len té sével, mely szerint az általa ki dol go-
zott „her meneutika” nem tudomány ugyan, 

amennyiben nem „mes ter ségbeli szabályok 
rend sze rének” kidolgozá sa, avagy egy fajta 

„módszertan” a célja, min den eset re azonban 
„»tudományos« tisztességre szólít fel” (Gadamer, 
1975, 11. – kiemelés  F. M. I.). 

Ebben az utóbbi érte lem ben – a tudo-
mányban rejlő „etikai fundamentum”, illetve 
a „tudo mányos tisztesség” értelmében –, 
to vábbá a gon dol ko dás „megfeszítése”, illetve 
a dolognak való „oda adás” hei deg geri ér tel-
mé ben, vala mint a Rorty-féle szolida ri tás-
gon do lat ér tel mé ben,8 minden fajta szcientista 

„objek ti vitás”-igény össze omlása el le né re is 
megőrizhetjük még (s kívá na tosnak is gon-
dolom, hogy meg őriz zük) a fi lo zó fia tudo-
mányosságának – ha úgy tetszik: a „tudomá-
nyos filozófiának” – eszméjét. 

•

Összegzésképpen – a jelen dolgozat címére 
visszautalva – azt lehetne mondani: a filozó-
fia nagysága végső soron nem más, mint az 
ember nagysága, miként nyomorúsága is az 
ember nyomorúsága. Az emberé, aki nem 
csupán a fi lo zó fia és a tudomány tárgya – 
tárgyainak egyi ke, egy a létezők közül, legyen 
bár a legkitüntetettebb is –, de egyszersmind 
alanya is: általa van filozófia és tudomány 
(filozófiai és tudo mányos világkép) egyáltalán. 
Nemcsak róla szól a leírás – ő egyúttal az is, 
aki a leírásokat megalkotja, s aki eközben 
(ilyen leírások köze pette és hozzájuk így vagy 
úgy viszonyulva) éli le életét. Az ilyenformán 
felfogott filozófia halálát meghirdetni – mi-

7 Lásd pl. Adorno megjegyzését: „a tudományos igaz-
ság eszméje nem választható le az igazi társada loméról”; 
illetve Max Horkheimer meg fo gal ma zását:  „Az ész 
önszemlélete […] az újabb gondolkod ásban a sza bad, 
önmagát meghatározó társadalom […] fo gal má ba csa-
pott át” (Adorno, 1976, 199.; Horkhei mer, 1976, 111.).

8 A tudomány (filozófia) közösségi létformájára 
vonatkozóan lásd Heideggertől a  Mi a metafi zika? 
című székfoglaló előadás egyik jellegzetes megfo gal-
mazását:  „Létünket – kuta tók, okta tók és hallgatók 
közösségében – a tudomány határozza meg.” (Heideg-
ger 1976b, [GA 9], 103. – kiemelés F. M. I.)
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ként azt a vitaindító kiindulópontjául szol-
gáló könyv egy más, szűk ér te lem ben felfo-

gott filozófiával kapcsolatban teszi – talán 
mégiscsak elsietett dolog volna.8 

8 A tudományos filozófia tágabb értelmezése felé – ezt a 
címet viseli Nyíri Kristóf jelen kézirat lezártakor megje-
lent vitacikke (Nyíri, 2012), s e megfogalmazással nem 

Kulcsszavak: filozófia, tudomány, tudományos filozófia

IRODALOM
Adorno, T. W. (1976): Bevezetés. In: Adorno, Theo dor 

W.: Tény, érték, ideológia. A pozitivizmus-vita a nyu-
gatnémet szo ci o lógiá ban. (Szerk. Papp Zsolt) Gon -
do lat, Budapest, 164–253.

Bloom, Allan (1988): The Closing of the American Mind. 
Touchstone Edition. Simon & Schuster, London–
NY • http://books.google.hu/books?id=cfr2ePZfF
C4C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

Fehér M. István (1992): Nemzet, filozófia, tudomány. 
A hazai filozófiai munkálkodás ágai és je lentősége. 
Existentia. II, 1–4, 495–540. • http://www.existentia.
hu/hu/assets/VOLII/nemzetfilozofiatudomany.pdf

Fehér M. István – Olay Csaba (2012): A másik igazsá-
ga. Fehér M. István válaszol Olay Csaba kérdéseire. 
In: Lengyel Zsuzsanna Mariann – Jani Anna (szerk.): 
A másik igazsága. Ünnepi kötet Fehér M. István tisz-
teletére. L’Harmattan, Budapest, 265–332.

Gadamer, Hans-Georg (1984): Igazság és módszer. 
(Ford. Bonyhai Gábor) Kossuth, Budapest

Gadamer, Hans-Georg (1987): Gesammelte Werke. Bd. 
4, Mohr, Tübingen

Hegel, G. W. F. (1973):  A szellem fenomenológiája. (Ford. 
Szemere Samu) Akadémiai, Budapest

Heidegger, M. (1961): Nietzsche. Neske, Pfullingen
Heidegger, M. (1975): Gesamtausgabe [= GA], Bd. 24: 

Die Grundprobleme der Phänomenologie (Sommer-
semester 1927). (Hrsg. von Herrmann, Friedrich-Wil-
helm) Klostermann, Frankfurt/Main

Heidegger, M. (1976a): Zur Sache des Denkens. Nie -
meyer, Tüb. • http://www.scribd.com/doc/ 83870522/ 
Heidegger-Martin-Zur-Sache-Des-Denkens 

Heidegger, M. (1976b): Gesamtausgabe, Bd. 9: Wegmar-
ken (1919-1961). (Hrsg. von Herrmann, Fried rich-
Wilhelm) Klostermann, Frankfurt/Main

Heidegger, M. (1983): Gesamtausgabe, Bd. 29/30: Die 
Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – 
Einsamkeit (Wintersemester 1929/30. (Hrsg. von Herr-
mann, F.-W.) Klostermann, Frank  furt/Main

Heidegger, M. (1985): Gesamtausgabe, Bd. 61: Phä nome-
nologische Interpretationen zu Aristoteles. Ein führung 
in die phänomenologische Forschung  (Winter semester 

1921/22). (Hrsg. Bröcker, Walter – Bröcker-Oltmanns, 
Käte) Klostermann, Frankfurt/Main

Heidegger, M. (1992b): Gesamtausgabe, Bd. 58: Grund-
probleme der Phänomenologie Wintersemester 1919/20). 
(Hrsg. Gander, Hans-Helmuth) Kloster mann, 
Frankfurt/Main

Heidegger, M. (1996): Gesamtausgabe, Bd. 27: 
Einleitung in die Philosophie Wintersemester 1928/29) 
(Hrsg. Saame, Otto – Saame-Speidel, Ina) Kloster-
mann, Frankfurt/Main

Horkheimer, Max (1976): Hagyományos és kritikai 
elmélet. In: Horkheimer, Max: Tény, érték, ideológia. 
A pozitivizmus-vita a nyugatnémet szo ci o lógiá ban. 
(Szerk. Papp Zsolt) Gondolat, Budapest, 117–143.

Husserl, Edmund (1993): A filozófia mint szigorú 
tudomány. Kossuth, Budapest

Jaspers, Karl (1975): Bevezetés a filozófiába. (Ford. 
Szath máry Lajos) Európa, Budapest

Kant, I. (1974): A vallás a puszta ész határa in belül és 
más írások. (ford. Vidrányi Katalin) Gon dolat, Bp.

Kant, I. (2004): A tiszta ész kritikája. (Ford. Kis János) 
Atlantisz, Budapest 

Macann, Christopher (1992): Introd uction. In: Macann, 
C. (ed.): Martin Heidegger. Critical Assess ments. Vl. 
4. Rout ledge & Kegan Paul, London • http://www.
scribd.com/doc/35655254/Martin-Hei degger-
Critical-Assessments-Vol-4 

Nánay Bence (2011): Filozófia és tudományok: Vitain-
dító. Magyar Tudomány. 12. 1493–1498. http://www.
matud.iif.hu/2011/12/09.htm

Nyíri Kristóf (2012): A tudományos filozófia tágabb 
értelmezése felé. Magyar Tudomány. 6, 745–746. • 
http://www.matud.iif.hu/2012/06/12.htm

Platón (1984): Phaidrosz. (Ford. Kövendi Dénes) In: 
Platón összes művei. (Bibliotheca Classica) Európa, 
Budapest, II. 711–807.

Pop per, Karl (1952): The Open Society and Its Enemies. 
Vol. 2. Routledge & Kegan Paul, London • http://
www.inf.fu-berlin.de/lehre/WS06/pmo/eng/Pop-
per-OpenSociety.pdf

Rorty, Richard (1991): Philosophical Papers. Vol. 1. 
Cam bridge University Press, Cambridge 

csupán teljes mértékben egyetértek, de amire fentebb 
kísérletet tettem, az bizonyos értelemben épp e „tágabb” 
felfogásnak a magam módján való kifejtése-értelmezése.
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A filozófia és a tudományok című, 2011-es írá-
somat vitaindítónak szántam és éppen ezért 
mondandómat a lehető legprovokatívabban 
igyekeztem megfogalmazni. Nos, a provoká-
ció sikeres volt, kilenc filozófus válaszolt írá-
somra, a kortárs filozófiai paletta és a hazai 
filozófiai hierarchia szinte minden pontjáról. 
A megjelenés sorrendjében: Vajda Mihály, 
Boros János, Nemes László, Tőzsér János, 
Demeter Tamás, Nyíri Kristóf, Schwendtner 
Tibor, Molnár Gábor, Fehér M. István. 

Mindenekelőtt szeretném köszönetemet 
kifejezni ezekért a hozzászólásokért: sokat 
tanultam belőlük, és külön örömmel töltött 
el, hogy filozófiai denominációtól (kontinen-
tális versus analitikus) függetlenül lehetséges 
még igazi tartalmi vitát folytatni a filozófia 
és a tudományok viszonyáról. Jelen írás célja, 
hogy ezekre az írásokra valamiféle, szükség-
képpen hiányos és teljességre igényt nem 
tartó választ adjon. 

A probléma

Eredeti cikkem fő mondandója az volt, hogy 
a filozófia veszélyben van: könnyű, nagyon 
könnyű szakmánkat mint avítt és értelmetlen 
anakronizmust beállítani, különösen ha a 
természettudományokkal hasonlítjuk össze. 
Példaként Stephen Hawking új könyvét 
hoztam fel, amelyben a szerzők a filozófia 

ha láláról beszélnek. Ezt a víziót persze el le-
hetne hessegetni mint néhány filozófiaellenes 
tudós hőbörgését, de a probléma messze 
túlmutat a Hawking-idézeten, és nagyon is 
égető, praktikus vonatkozása is van. 

Ma egyetemi kutatást nagyon nehéz pá-
lyázati pénzek nélkül végezni. Nemcsak a 
természettudományok, de a filozófia terén is. 
És ezeket a pályázati pénzeket a legritkább 
esetben filozófusok adják filozófusoknak. A 
nagyobb európai pályázatok esetében a filo-
zófusok ugyanahhoz a kuratóriumhoz pá-
lyáznak, mint a nyelvészek vagy a pszicholó-
gusok. Tehát a pályázati pénzekért a filozó-
fusoknak közvetlenül a természettudósokkal 
kell versenyezniük. És az ilyen versenyhely-
zetben a természettudósok bolondok lenné-
nek nem lejáratni a filozófiát mint irreleváns 
és emiatt támogatásra nem méltó őskövületet. 
Egy ilyen helyzetben elkerülhetetlen a filozó-
fia önigazolásának problémája. 

A cikkemmel tehát mindenekelőtt figyel-
meztetni akartam: a filozófia veszélyben van. 
Cikkem második (és provokatívabb) felében 
pedig arra tettem javaslatot, miként lehetne 
ezt a veszélyt elkerülni: úgy, hogy a filozófia 
komolyabban veszi a tudományokat. 

Valamelyest meglepett, hogy a kilenc hoz-
zászóló közül többen koncentráltak a cikkem-
ben javasolt megoldásra, mint a problémára 
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