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• nagybankok,
• nélkülözhetetlen, óriási magánvállalatok 

(repülőgépgyárak, autógyárak stb.)
• kiemelt, közpénzen finanszírozott nagy 

projektek (pl. Concorde),
• csoporttámogatásokat elnyerő vállalatok, 

termelők (pl. az EU agrártámogatásai),
• korrupció révén kimentett magánvállala-

tok,
• központi kormány.

Legalább ilyen fontos, hogy tipikusan kik 
nem tartoznak ide: a kis családi vállalkozások, 
a kisvállalatok. Nem véletlen, hogy e vállalat-
csoport éves „halálozási rátája” évi 2–6% kö-
zött ingadozik, és jóval nagyobb, mint a kö-
zepes méretű vállalkozásoké. Hagyományo-
san a háztartások is a kemény korláttal ren-
delkező szereplők közé tartoztak.

A korlátok korlátai

A gazdaság központi tervezhetősége illúziónak 
bizonyult. Szerintem a gazdaság finom sza-
bályozhatósága is az. Ha gyengül a morál a 

társadalomban, akkor gyengül a gazdaságban 
is, szélsőséges esetben akár a gazdasági szabá-
lyozók körében is.18 

Megszívlelendő, ahogy Kornai János nem 
egy jól beszabályozható áramkörként tekint 
kutatásainak tárgyára, amelyet precíz egyen-
letekkel pontosan le lehet írni, hanem beteg-
ségekre hajlamos élő szervezetként gondolja 
el a gazdaságot, aminek a fejlődési lehetősége-
it a virágait gyomláló és öntöző kertész gon-
dosságával és egy orvos gyógyító képességei-
vel kell vigyázni. És amely szervezet hajlamos 
egy komoly betegségre: a PKK-szindrómára.

Kulcsszavak: Kornai, PKKszindróma, moral 
hazard, devizahitel, opciók, jogok és kötelezett
ségek

18 Sokan kárhoztatják az amerikai pénzpiaci dereguláció 
miatt azokat a gazdaságirányítókat, akik közül többen 
is a Goldman Sachs befektetési bankból jöttek. A kriti-
kusok azt állítják, hogy a szabályozás változásai a Wall 
Street-i cégeknek kedveztek, nem a társadalomnak.
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nista korszaknak a filozófia kényszerű újrapo-
zicionálási szükségletét magával hozó végét.

A megidézett négy szerző, történeti rend-
ben Almási Balogh Pál, Alexander Bernát, 
Sándor Pál és Balogh István. Almási Balogh 
a hazai tudományosság preszcientikus korsza-
kának jellegzetes alakja: orvos, bölcsészeti író, 
a Magyar Tudós Társaság filozófiai elmara-
dottságunk okait firtató pályakérdésére fogal-
mazott válasz szerzője. Alexander a hazai fi-
lozófiatudomány intézményesítésének meg-
határozó személyisége: filozófusprofesszor, 
filozófiai ismeretterjesztő, bölcseleti műfor-
dító, a filozófiatörténet kanonikus darabjait 
magyar nyelven először közrebocsátó, nagy-
hatású kötetsorozat szerkesztője. Sándor 
kommunista ideológus: előbb az emigráció-
ban, majd az illegalitásban tevékeny aktivista 
múlt után az egyetemi filozófusképzés meg-
határozó szereplője, a hazai bölcselettörténet 
föltárásának tevékeny elkötelezettje. Balogh 
marxista társadalomfilozófus és politikatudós: 
a hagyományos marxizmus-leninizmus po-
litikaelméleti rétegét diszciplinarizált polito-

A következő esszé vázlatot nyújt át, sőt, vol-
taképpen talán inkább egy vázlat tervezetéről 
számol be mindössze. A benne tárgyalt kérdés 

– hogy tudniillik hogyan alakul ki a magyar 
kultúrában csekély szerepet játszó és csekély 
súlyt képviselő filozófia képe – alapos körül-
járásához súlyos monográfia szükségeltetne. 
Ez az esszé még csak nem is a vázlatával szol-
gál ennek a reménybeli monográfiának. Né-
hány, a magyar filozófia elmaradottságára 
reflektáló gondolatmenetet idéz föl csupán: 
alig több valamiféle kommentált idézetgyűj-
teménynél. A válogatás korántsem törekszik 
teljességre, ám igyekszik reprezentatívnak 
mondható szövegeket szerepeltetni. A szöveg-
idézetek négy, a filozófiatudomány intézmé-
nyesülése szempontjából meghatározó kor-
szakot idéznek meg: a filozófiát a hazai kul-
túra önálló területeként létrehozni igyekvő 
reformkort, a működő filozófiai élet megte-
remtésén fáradozó századfordulót, a filozófi-
át közvetlenül a hatalmi ideológia eszközének 
szerepére kijelölő kommunista korszak be-
rendezkedésének időszakát, illetve a kommu-
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lógiává átalakító folyamat közreműködője, a 
kortársi német strukturalista társadalomel-
mélet hazai recepciójának munkása.

Noha az egymástól való eltérések nyilván-
valóan letagadhatatlanok, az esszében a közös 
vonásokra összpontosítunk. Az első szöveg 
1835-ben, az utolsó 1987-ben jelenik meg: jó 
másfél évszázad választja el tehát őket egy-
mástól. Annál figyelemre méltóbb tehát, hogy 
milyen mély rokonságban állnak egymással 
és az itt szereplő többi gondolatmenettel: az 
elmaradottság diskurzusát megképező folya-
mat egymást követő darabjaiként foghatók 
föl. Szerkezetileg – világosan kitűnik – vala-
mennyi szöveg hasonlóan építkezik. Előbb 
számba veszi a hazai filozófiai elmaradottság 
tényeit, aztán a megállapított elmaradottság 
okait vizsgálja meg, végül az elmaradottság 
lehető fölszámolásának mikéntjére tesz javas-
latot. Mi a szomorú helyzet? Miért ilyen szo-
morú a helyzet? Hogyan szüntethető meg a 
szomorú helyzet?

I. Mi a szomorú helyzet?

1. „Ha ezek után nemzetünk’ philosophiai 
míveltségét öszvehasonlítjuk más mívelt 
nemzetekével, őszintén meg kell vallanunk, 
hogy mi a’ philosophiában mind eddig igen 
csekély előmenetelt tettünk; literatúránk pe-
dig más mívelt nemzetekéhez képest, tekin-
tetet alig érdemel.” (Almási Balogh, 1835, 141.)

Almási Balogh a magyar filozófia elma-
radottságáról beszélve éppen a maga vállalta 
feladatot hajtja végre. Értekezése ugyanis a 
Magyar Tudós Társaság 1831-es, szövevényes 
című pályakérdésére fogalmazott válaszként 
születik: „Minthogy a’ philosophia minden 
ágának kifejtése ’s hazánkban terjesztése leg-
inkább az által eszközölhető; ha nemzeti 
iróink a’ philosophiára nézve szüntelen sze-
mök előtt tartják, milly sikerrel dolgozának 

elődeik, vagy miben ’s mi okra nézve maradá-
nak hátra; ez a kérdés: Tudományos művelő-
désünk’ története időszakonként mit terjeszt 
elénkbe a’ filozófia állapotja iránt; és tekintvén 
a filozófiát, miben ’s mi okra vagyunk hátrább 
némely nemzeteknél?” Az elmaradottság 
tüneteinek számbavételét magára vállaló 
gondolatmenete háromirányú: nemzetközi 
összehasonlításokat tesz, a többi hazai tudo-
mányszakkal veti össze filozófiát, illetve a 
hazai filozófia követő jellegét sérelmezi. Egy-
részt tehát a magyar filozófia a kanonikus 
szerzőkkel dicsekedni képes idegen filozófi-
ákhoz képest minősül elmaradottnak. Mind 
az olasz, mind a francia, mind az angol, mind 
a holland, mind pedig a német bölcseletnek 
vannak említésre érdemes szerzői: a magyar-
nak ezekkel szemben nincsenek. Másrészt, 
eh hez képest, a nemzeti tudományosság ko rai 
intézményesültségének példáit sorolja. Esze-
rint, például, nálunk előbb jön létre egyetem, 
előbb jelenik meg szótár, mint Németország-
ban, előbb alakul tudományos társaság, mint 
akár német, akár francia földön. Harmad-
részt, a hazai filozófiai irodalom nem saját-
képpen nemzeti gyökérből táplálkozik. Filo-
zófiánk nélkülözi az önállóságot, filozófiai 
műveltségünk, úgymond, külföldön divato-
zott és divatozó, javarészt német filozófiai 
rendszereken alapul.

2. „A philosophia helyzetét hazánkban 
nem tekintem biztatónak. Hazánk culturáját 
nagy traditiók nem kötik a philosophiához, 
mely a tanításban koronként tisztes helyet 
foglalt el, de az iskola falain túl önálló jelentő-
ségre szert tenni nem igen tudott. […] Mi-
nálunk a philosophia mindig csekélyebb sze-
repe vitt; bizonyos pontig idegen maradt; oly 
képviselőkre nem akadt, a kik benső ügyévé 
tették volna a nemzet szellemének.” (Alexan-
der, 1893, 1, 2.)

Alexander akadémiai székfoglalójából idé-
zett gondolata egész – kiterjedt és sokágú – 
életművének kiinduló tételét fogalmazza meg 
(Perecz, 2000). A filozófia tehát az ő meggyőző-
dése szerint hazánkban elmaradott diszciplí-
na: nem mutat föl kiemelkedő eredményeket, 
nem intézményesült, illetve főként nem 
szer vült a nemzeti kultúrába. Az érvelés az 
egyetemes filozófiatörténet példáival állított 
kontrasztra épül. A filozófia eszerint, egyfelől, 
egyetemes európai kultúrhagyomány: a gö-
rög kezdetek óta, úgymond, a gondolkodás 
éltető középpontja, a tudománynál egyszerre 
több és kevesebb, a valláshoz hasonlatos, meg-
határozó szellemi hatalom. Az európai nem-
zetfejlődés kezdetei óta, másfelől, mindenütt 
a nemzeti kultúrával szoros kapcsolatban álló 
tényező: az európai filozófia kanonikus alak-
jai egyben a saját nemzetük szellemének ki-
fejezői, műveik a maguk nemzeti szelleméből 
táplálkoznak, és azt termékenyítik tovább. A 
magyar filozófia ehhez képest mutat súlyos 
elmaradottságtüneteket. Nem önmagában 
az aggályos, hogy a hazai bölcselet nemigen 
nyújt figyelemre méltó teljesítményeket. Az 
a valódi probléma, hogy nem kerül szerves 
kapcsolatba a nemzeti kultúrával. A magyar 
filozófia, végelemzésben, nem „nemzeti filo-
zófia” (Perecz, 1994; 2008, 147–164.).

3. „Mert azzal, hogy van költészetünk, 
amely plust jelent a világirodalomban, ha 
legszigorúbb mértékkel mérve az egyetlen 
Petőfit vesszük is, ha hozzájárultunk a világ 
zenekincstárához Liszttel, Bartókkal, tudo-
mányához a Bolyaiakkal – annál feltünőbbé 
válik elmaradottságunk a filozófia terén.” 
(Sándor, é, n.[1947], 29.)

Sándor az elmaradottság tüneteit számba 
véve tudatosan a kérdésre adott korábbi vá-
laszkísérletek hagyományvonulatát folytatja. 
Brosúrája szándékoltan Almási Balogh jó 

évszázaddal korábbi pályaművének föleleve-
nítése és újraírása. A maga korszakának prob-
lémáját teljesen azonosnak ítéli a korábbi 
kor szak problémájával, az elmaradottság -
tüne tek enumerációjában a korábbi munka 
eljárását követi. A magyar filozófia teljesítmé-
nyeit tehát egyrészt az idegen filozófiák jelen-
tőségéhez képest, másrészt a magyar kultúra 
más területeinek teljesítményeivel összehason-
lítva, harmadrészt azok epigonizmusát megál-
lapítva ítéli jelentéktelennek. A magyar filo-
zófia először is nem mutathat föl olyan gon-
dolkodókat és műveket, mint a nagy nyuga-
ti nemzetek, vagy akár csak az egy-egy kano-
nikus szerzővel dicsekedni képes kis nemzetek 
filozófiái. A magyar filozófia, azután, nem 
nyújt olyan jelentős teljesítményeket, mint a 
magyar kultúra más, nemzetközi összehason-
lításban is kiemelkedő területei, az irodalom-
tól a zenén keresztül egyes tudományokig. A 
magyar filozófia, végül, követő jellegű, nem 
eredeti gondolatokat fogalmaz meg, hanem 
a külföldi bölcseleti rendszerek szolgai után-
zásában merül ki.

4. „Ezt az előteret filozófiailag nem lehet 
feldolgozni, csupán átugrani egy gondolati-
filozófiai költészetben (Madách, Ady), vagy 
pedig a filozófiai program végül is szükségsze-
rűen átmegy egy nem teljes nemzetlét sajátos 
konkrét problémáiba.” (Balogh, 1987, 312.)

Balogh nem nyújt maga rajzolta, sajátos 
képet a magyar filozófia elmaradottságáról. 
A hazai bölcselet hiányát részletezésre nem 
szo ruló, a köztudatban megszilárdult és kü-
lön érvelés nélkül fölhasználható ismeretnek 
tekinti: az elmaradottság kiformálódott dis-
kurzusába lép bele tehát. Ez irányú gondolat-
meneteiben nem saját megállapításokra tá-
maszkodik: Nyíri Kristóf akkortájt megjelent 
esszégyűjteményének érvelését veszi át. Köte-
tében (Nyíri, 1980) Nyíri, emlékezetesen, a 
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szerzőkkel dicsekedni képes idegen filozófi-
ákhoz képest minősül elmaradottnak. Mind 
az olasz, mind a francia, mind az angol, mind 
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vannak említésre érdemes szerzői: a magyar-
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ban, előbb alakul tudományos társaság, mint 
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nagy traditiók nem kötik a philosophiához, 
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ségre szert tenni nem igen tudott. […] Mi-
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repe vitt; bizonyos pontig idegen maradt; oly 
képviselőkre nem akadt, a kik benső ügyévé 
tették volna a nemzet szellemének.” (Alexan-
der, 1893, 1, 2.)

Alexander akadémiai székfoglalójából idé-
zett gondolata egész – kiterjedt és sokágú – 
életművének kiinduló tételét fogalmazza meg 
(Perecz, 2000). A filozófia tehát az ő meggyőző-
dése szerint hazánkban elmaradott diszciplí-
na: nem mutat föl kiemelkedő eredményeket, 
nem intézményesült, illetve főként nem 
szer vült a nemzeti kultúrába. Az érvelés az 
egyetemes filozófiatörténet példáival állított 
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rög kezdetek óta, úgymond, a gondolkodás 
éltető középpontja, a tudománynál egyszerre 
több és kevesebb, a valláshoz hasonlatos, meg-
határozó szellemi hatalom. Az európai nem-
zetfejlődés kezdetei óta, másfelől, mindenütt 
a nemzeti kultúrával szoros kapcsolatban álló 
tényező: az európai filozófia kanonikus alak-
jai egyben a saját nemzetük szellemének ki-
fejezői, műveik a maguk nemzeti szelleméből 
táplálkoznak, és azt termékenyítik tovább. A 
magyar filozófia ehhez képest mutat súlyos 
elmaradottságtüneteket. Nem önmagában 
az aggályos, hogy a hazai bölcselet nemigen 
nyújt figyelemre méltó teljesítményeket. Az 
a valódi probléma, hogy nem kerül szerves 
kapcsolatba a nemzeti kultúrával. A magyar 
filozófia, végelemzésben, nem „nemzeti filo-
zófia” (Perecz, 1994; 2008, 147–164.).

3. „Mert azzal, hogy van költészetünk, 
amely plust jelent a világirodalomban, ha 
legszigorúbb mértékkel mérve az egyetlen 
Petőfit vesszük is, ha hozzájárultunk a világ 
zenekincstárához Liszttel, Bartókkal, tudo-
mányához a Bolyaiakkal – annál feltünőbbé 
válik elmaradottságunk a filozófia terén.” 
(Sándor, é, n.[1947], 29.)

Sándor az elmaradottság tüneteit számba 
véve tudatosan a kérdésre adott korábbi vá-
laszkísérletek hagyományvonulatát folytatja. 
Brosúrája szándékoltan Almási Balogh jó 

évszázaddal korábbi pályaművének föleleve-
nítése és újraírása. A maga korszakának prob-
lémáját teljesen azonosnak ítéli a korábbi 
kor szak problémájával, az elmaradottság -
tüne tek enumerációjában a korábbi munka 
eljárását követi. A magyar filozófia teljesítmé-
nyeit tehát egyrészt az idegen filozófiák jelen-
tőségéhez képest, másrészt a magyar kultúra 
más területeinek teljesítményeivel összehason-
lítva, harmadrészt azok epigonizmusát megál-
lapítva ítéli jelentéktelennek. A magyar filo-
zófia először is nem mutathat föl olyan gon-
dolkodókat és műveket, mint a nagy nyuga-
ti nemzetek, vagy akár csak az egy-egy kano-
nikus szerzővel dicsekedni képes kis nemzetek 
filozófiái. A magyar filozófia, azután, nem 
nyújt olyan jelentős teljesítményeket, mint a 
magyar kultúra más, nemzetközi összehason-
lításban is kiemelkedő területei, az irodalom-
tól a zenén keresztül egyes tudományokig. A 
magyar filozófia, végül, követő jellegű, nem 
eredeti gondolatokat fogalmaz meg, hanem 
a külföldi bölcseleti rendszerek szolgai után-
zásában merül ki.

4. „Ezt az előteret filozófiailag nem lehet 
feldolgozni, csupán átugrani egy gondolati-
filozófiai költészetben (Madách, Ady), vagy 
pedig a filozófiai program végül is szükségsze-
rűen átmegy egy nem teljes nemzetlét sajátos 
konkrét problémáiba.” (Balogh, 1987, 312.)

Balogh nem nyújt maga rajzolta, sajátos 
képet a magyar filozófia elmaradottságáról. 
A hazai bölcselet hiányát részletezésre nem 
szo ruló, a köztudatban megszilárdult és kü-
lön érvelés nélkül fölhasználható ismeretnek 
tekinti: az elmaradottság kiformálódott dis-
kurzusába lép bele tehát. Ez irányú gondolat-
meneteiben nem saját megállapításokra tá-
maszkodik: Nyíri Kristóf akkortájt megjelent 
esszégyűjteményének érvelését veszi át. Köte-
tében (Nyíri, 1980) Nyíri, emlékezetesen, a 
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maga korai Wittgenstein-kutatásai számára 
hátteret rajzolandó, – a filozófiai gondolkodás 
történeti és társadalmi gyökereit föltáró, szo-
ciologikus megközelítéssel (Demeter, 2004), 
sajátos tudásszociológiai szemlélet érvénye-
sítve (Molnár, 2012) – az osztrák és a magyar 
filozófiai fejlődést állítja szembe egymással. 
Következtetése szerint, míg az osztrák gon-
dolkodás erős filozófiai hajlandóságot mutat, 
addig a magyar gondolkodás alapvetően nem 
filozófiai jellegű. A magyar gondolkodás tel-
jesítményei csak kivételesen öltenek filozófi-
ai formát: főként az irodalomban vagy egyes 
ideológiakritikai-tudományos művekben 
nyil vánulnak meg. Balogh, noha magyarázó-
elméletében élesen vitatja Nyíri nézeteit, a 
Nyíri rajzolta helyzetképet változtatás nélkül 
veszi át. Magától értetődőnek tekinti tehát, 
hogy jelentős magyar filozófia nem létezik.

II. Miért ilyen szomorú a helyzet?

1. „Lehet-e ezek után csudálkozni, ha a’ polgá-
ri szabadság’, nemzeti gazdagság’ és hatalom’ 
nem léte, a’ nemzeti intézetek’ szegénysége és 
csekélysége, a’ nevelés’ ferdesége, a’ közönsé-
ges nemzeti míveltségre való csekély ügyelet, 
a’ felemelkedés’ elmulhatatlan segédszerének, 
a’ nyelvnek, csaknem általányos elmulasztása, 
a’ tudományokban kiszabott korlátok, ’s az 
idegen nyelveknek nyommasztó és minden 
magasb fokra haladást akadályoztató terhe 
miatt, nálunk a’ fenntebb míveltségre való 
vágy, a’ tudományok’ előmozdítására való 
törekedés, olly gyéren mutatkozott? […] Le-
het-e csudálkozni – hogy vizsgálódásink’ 
közelébbi tárgyára visszatérjünk – ha nálunk 
a’ philosophiai míveltség, soha szembetünő 
fokra nem emelkedhetett.” (Almási Balogh, 
1835, 188.)

Az okokat nyomozva Almási Balogh 
számos lehetőséget villant föl. Előbb elvileg 

veszi számba az egy-egy nemzet filozófiájának 
kifejlődésére hatást gyakorló tényezőket, a 
geográfiai helyzettől a karakterológiai vonáso-
kig, végső soron öt meghatározó tényezőt ál-
lapítva meg. A filozófia kialakulásához esze-
rint polgári szabadságra, nemzeti jólétre-gaz-
dagságra, a nemzeti nyelv művelésére, célsze-
rű nevelésre és tartós békére van szükség. 
Utóbb, a megállapított tényezőket a magyar 
történelemre vetítve, a hazai filozófia szük-
ségszerű hiányát konstatálja. A magyar tör-
ténelem nem nyújtott sem polgári szabadsá-
got, sem nemzeti jólétet, a nemzeti nyelv 
dolga és a nevelés ügye el van hanyagolva, a 
tartós béke hiányzott: a filozófia ilyenformán 
nálunk nem honosodhatott meg.

2. „Testben, lélekben idegen volt s idegen 
maradt e philosophia hazánkban, rejtelmes, 
félelmetes, vagy nevetséges, kapcsolat nélkül 
nemzeti műveltségünkkel, szellemi törekvé-
seinkkel, meg nem termékenyítve a nemzeti 
geniustól s maga is teljesen meddő.” (Alexan-
der, 1893, 3.)

A helyzetnek Alexander elemzése két okát 
látja: hogy, egyszerűsítve, a magyar filozófia 
rossz időben és kedvezőtlen feltételek között 
kénytelen kibontakozni. A gondolatmenet 
logikájában a „rossz idő” a 19. század második 
felének antifilozofikus-pozitivisztikus korsza-
kát jelenti, a „kedvezőtlen feltételek” a hazai 
filozofálás hagyománynélküliségét és szemé-
lyi-nyelvi körülményeit írják le. A magyar 
filozófia újraalapítása tehát, egyrészt, akkor 
kerül napirendre, amikor a szaktudományok 
éppen saját forrásuk, a filozófia ellen fordul-
nak. A bölcselet hagyományos tekintélye 
megsemmisül, örökségén a pozitivizmus a 
tudomány, a materializmus a közszellem, az 
ortodoxia pedig a vallás terén igyekszik osz-
tozkodni. Az emancipálódott szaktudomá-
nyok megvetéssel tekintenek a filozófiára, az 

meg, védekezésképp, saját történetének vizs-
gálatába menekülve próbálja az egzakt tudás 
látszatát kelteni. A folyamat ráadásul, más-
részt, infrastrukturálisan kimondottan hátrá-
nyosnak nevezhető feltételek között megy 
végbe. A hazai filozófusok inkább csak filozó-
fiatanárok, a Nyugaton már vereséget szen-
vedett, spekulatív filozófia képviselői. Nem 
nevezhetők igazi tanárnak sem: ha maguk 
értik is a filozófiát, másoknak átadni nem 
tudják. Szánalmas állapotban van a magyar 
filozófiai nyelv, a nyelvújítás afféle, érthetetlen 
műszavakkal zsúfolt „korcshajtása”. Az elma-
radottság ráadásul, teszi hozzá Alexander, 
megtermi a maga ideológiáit: a filozófiát fö-
lösleges luxuscikknek bélyegző „féligazságot” 
meg a nemzetkaraktertől idegennek nyilvání-
tó „elméletet”. Az előbbi szánalmasan prakti-
cista ellenérv a filozófiával szemben, az utób-
bi pedig nyilvánvaló ostobaság: az absztrakció 
egyetemes funkcióját épp a magyaroktól 
pró bálja elvitatni.

3. „Már pedig a probléma ez: a magyar 
társadalmi valóság adaeqat filozófiai kifejező-
désének elmaradása, az alkotás hiánya, nem 
pedig a külföldi eredmények eklektikus 
utánkérődzése.” (Sándor, é. n.[1947], 29.)

Az okokat latolva Sándor egyrészt a ko-
rábbi magyarázatkísérletek tipológiáját szer-
keszti meg és bírálatát adja, másrészt a maga 
magyarázatkísérletével áll elő. A korábbi 
ma gyarázatkísérletek, fejtegeti, négyfélék: a 
magyar filozófia elmaradottságát vagy a 
magyar nemzet kicsiny voltára, vagy a szabad-
ság hiányára, vagy a magyar népnek az elvont 
gondolkodástól való idegenkedésére, vagy a 
hányatott magyar történelemre vezetik vissza. 
Sándor érvelése szerint az első három magya-
rázat könnyen beláthatóan hamis: a nemzet 
nagy vagy kicsiny volta önmagában nem 
ma gyarázza a nagy filozófia meglétét vagy 

hiányát; a szabadság hiánya nem csupán a 
filozófia kialakulásának akadálya, éppenség-
gel az ösztönzője is lehet; az absztrahálás ké-
pessége nem csupán a filozófiai gondolkodás, 
hanem általában minden emberi gondolko-
dás sajátja, a „magyar népből” mint olyanból 
sem hiányozhat tehát. A negyedik – a jelen-
tős filozófia hiányát a nemzeti történelemre 
visszavezető – magyarázat viszont a saját 
ma gyarázatának ugrópontja lesz. A magyar 
történelem eszerint nem általában teszi lehe-
tetlenné a jelentős filozófiához szükséges 
szel lemi tevékenységet. A fogalmilag osztály-
jellegű nagy filozófia kialakulását alapjában 
a feudális osztályuralom akadályozza meg: a 
progresszív teoretikus potenciált megtestesítő 
polgárság hiánya, az alsóbb osztályok gyön-
gesége, az ideológiatermelő értelmiség meg-
alkuvása. Az uralkodó osztály elméleti szük-
séglete ilyenformán nem igényli a társadalmi 
valóság teljes körű föltárására vállalkozó filo-
zófia megalkotását: nagy filozófia helyett 
eklektikus-epigon bölcseletek keletkeznek, a 
valóság megismeréséről lemondó „fogalom-
költészet” különféle megnyilvánulásai bur-
jánzanak el.

4. „Ebből a talajból nem emelkedhetett 
ki filozófia – még egy valamennyire is jelen-
tős polgári filozófia sem –, hanem csak egy-
más ellen feszülő nacionalista ideológia.” 
(Balogh, 1987, 323.)

Balogh filozófiafölfogása a hegeli-marxi 
hagyományban gyökerezik: a filozófia fogal-
mát az általános és különös kategóriakettőse 
felől ragadja meg. Közelebbről, a kései lukácsi 
társadalomontológia szemléletére és fogalom-
használatára emlékeztető leírással, filozófián 
olyan gondolkodást ért, amelyben valamely 
társadalomközösség a maga létének különös-
ségét általános-egyetemes viszonyként szem-
léli. Felfogása szerint filozofálni: a magunk 

Perecz László • Négy kísérlet…



91

Magyar Tudomány • 2015/1

90

maga korai Wittgenstein-kutatásai számára 
hátteret rajzolandó, – a filozófiai gondolkodás 
történeti és társadalmi gyökereit föltáró, szo-
ciologikus megközelítéssel (Demeter, 2004), 
sajátos tudásszociológiai szemlélet érvénye-
sítve (Molnár, 2012) – az osztrák és a magyar 
filozófiai fejlődést állítja szembe egymással. 
Következtetése szerint, míg az osztrák gon-
dolkodás erős filozófiai hajlandóságot mutat, 
addig a magyar gondolkodás alapvetően nem 
filozófiai jellegű. A magyar gondolkodás tel-
jesítményei csak kivételesen öltenek filozófi-
ai formát: főként az irodalomban vagy egyes 
ideológiakritikai-tudományos művekben 
nyil vánulnak meg. Balogh, noha magyarázó-
elméletében élesen vitatja Nyíri nézeteit, a 
Nyíri rajzolta helyzetképet változtatás nélkül 
veszi át. Magától értetődőnek tekinti tehát, 
hogy jelentős magyar filozófia nem létezik.

II. Miért ilyen szomorú a helyzet?

1. „Lehet-e ezek után csudálkozni, ha a’ polgá-
ri szabadság’, nemzeti gazdagság’ és hatalom’ 
nem léte, a’ nemzeti intézetek’ szegénysége és 
csekélysége, a’ nevelés’ ferdesége, a’ közönsé-
ges nemzeti míveltségre való csekély ügyelet, 
a’ felemelkedés’ elmulhatatlan segédszerének, 
a’ nyelvnek, csaknem általányos elmulasztása, 
a’ tudományokban kiszabott korlátok, ’s az 
idegen nyelveknek nyommasztó és minden 
magasb fokra haladást akadályoztató terhe 
miatt, nálunk a’ fenntebb míveltségre való 
vágy, a’ tudományok’ előmozdítására való 
törekedés, olly gyéren mutatkozott? […] Le-
het-e csudálkozni – hogy vizsgálódásink’ 
közelébbi tárgyára visszatérjünk – ha nálunk 
a’ philosophiai míveltség, soha szembetünő 
fokra nem emelkedhetett.” (Almási Balogh, 
1835, 188.)

Az okokat nyomozva Almási Balogh 
számos lehetőséget villant föl. Előbb elvileg 

veszi számba az egy-egy nemzet filozófiájának 
kifejlődésére hatást gyakorló tényezőket, a 
geográfiai helyzettől a karakterológiai vonáso-
kig, végső soron öt meghatározó tényezőt ál-
lapítva meg. A filozófia kialakulásához esze-
rint polgári szabadságra, nemzeti jólétre-gaz-
dagságra, a nemzeti nyelv művelésére, célsze-
rű nevelésre és tartós békére van szükség. 
Utóbb, a megállapított tényezőket a magyar 
történelemre vetítve, a hazai filozófia szük-
ségszerű hiányát konstatálja. A magyar tör-
ténelem nem nyújtott sem polgári szabadsá-
got, sem nemzeti jólétet, a nemzeti nyelv 
dolga és a nevelés ügye el van hanyagolva, a 
tartós béke hiányzott: a filozófia ilyenformán 
nálunk nem honosodhatott meg.

2. „Testben, lélekben idegen volt s idegen 
maradt e philosophia hazánkban, rejtelmes, 
félelmetes, vagy nevetséges, kapcsolat nélkül 
nemzeti műveltségünkkel, szellemi törekvé-
seinkkel, meg nem termékenyítve a nemzeti 
geniustól s maga is teljesen meddő.” (Alexan-
der, 1893, 3.)

A helyzetnek Alexander elemzése két okát 
látja: hogy, egyszerűsítve, a magyar filozófia 
rossz időben és kedvezőtlen feltételek között 
kénytelen kibontakozni. A gondolatmenet 
logikájában a „rossz idő” a 19. század második 
felének antifilozofikus-pozitivisztikus korsza-
kát jelenti, a „kedvezőtlen feltételek” a hazai 
filozofálás hagyománynélküliségét és szemé-
lyi-nyelvi körülményeit írják le. A magyar 
filozófia újraalapítása tehát, egyrészt, akkor 
kerül napirendre, amikor a szaktudományok 
éppen saját forrásuk, a filozófia ellen fordul-
nak. A bölcselet hagyományos tekintélye 
megsemmisül, örökségén a pozitivizmus a 
tudomány, a materializmus a közszellem, az 
ortodoxia pedig a vallás terén igyekszik osz-
tozkodni. Az emancipálódott szaktudomá-
nyok megvetéssel tekintenek a filozófiára, az 

meg, védekezésképp, saját történetének vizs-
gálatába menekülve próbálja az egzakt tudás 
látszatát kelteni. A folyamat ráadásul, más-
részt, infrastrukturálisan kimondottan hátrá-
nyosnak nevezhető feltételek között megy 
végbe. A hazai filozófusok inkább csak filozó-
fiatanárok, a Nyugaton már vereséget szen-
vedett, spekulatív filozófia képviselői. Nem 
nevezhetők igazi tanárnak sem: ha maguk 
értik is a filozófiát, másoknak átadni nem 
tudják. Szánalmas állapotban van a magyar 
filozófiai nyelv, a nyelvújítás afféle, érthetetlen 
műszavakkal zsúfolt „korcshajtása”. Az elma-
radottság ráadásul, teszi hozzá Alexander, 
megtermi a maga ideológiáit: a filozófiát fö-
lösleges luxuscikknek bélyegző „féligazságot” 
meg a nemzetkaraktertől idegennek nyilvání-
tó „elméletet”. Az előbbi szánalmasan prakti-
cista ellenérv a filozófiával szemben, az utób-
bi pedig nyilvánvaló ostobaság: az absztrakció 
egyetemes funkcióját épp a magyaroktól 
pró bálja elvitatni.

3. „Már pedig a probléma ez: a magyar 
társadalmi valóság adaeqat filozófiai kifejező-
désének elmaradása, az alkotás hiánya, nem 
pedig a külföldi eredmények eklektikus 
utánkérődzése.” (Sándor, é. n.[1947], 29.)

Az okokat latolva Sándor egyrészt a ko-
rábbi magyarázatkísérletek tipológiáját szer-
keszti meg és bírálatát adja, másrészt a maga 
magyarázatkísérletével áll elő. A korábbi 
ma gyarázatkísérletek, fejtegeti, négyfélék: a 
magyar filozófia elmaradottságát vagy a 
magyar nemzet kicsiny voltára, vagy a szabad-
ság hiányára, vagy a magyar népnek az elvont 
gondolkodástól való idegenkedésére, vagy a 
hányatott magyar történelemre vezetik vissza. 
Sándor érvelése szerint az első három magya-
rázat könnyen beláthatóan hamis: a nemzet 
nagy vagy kicsiny volta önmagában nem 
ma gyarázza a nagy filozófia meglétét vagy 

hiányát; a szabadság hiánya nem csupán a 
filozófia kialakulásának akadálya, éppenség-
gel az ösztönzője is lehet; az absztrahálás ké-
pessége nem csupán a filozófiai gondolkodás, 
hanem általában minden emberi gondolko-
dás sajátja, a „magyar népből” mint olyanból 
sem hiányozhat tehát. A negyedik – a jelen-
tős filozófia hiányát a nemzeti történelemre 
visszavezető – magyarázat viszont a saját 
ma gyarázatának ugrópontja lesz. A magyar 
történelem eszerint nem általában teszi lehe-
tetlenné a jelentős filozófiához szükséges 
szel lemi tevékenységet. A fogalmilag osztály-
jellegű nagy filozófia kialakulását alapjában 
a feudális osztályuralom akadályozza meg: a 
progresszív teoretikus potenciált megtestesítő 
polgárság hiánya, az alsóbb osztályok gyön-
gesége, az ideológiatermelő értelmiség meg-
alkuvása. Az uralkodó osztály elméleti szük-
séglete ilyenformán nem igényli a társadalmi 
valóság teljes körű föltárására vállalkozó filo-
zófia megalkotását: nagy filozófia helyett 
eklektikus-epigon bölcseletek keletkeznek, a 
valóság megismeréséről lemondó „fogalom-
költészet” különféle megnyilvánulásai bur-
jánzanak el.

4. „Ebből a talajból nem emelkedhetett 
ki filozófia – még egy valamennyire is jelen-
tős polgári filozófia sem –, hanem csak egy-
más ellen feszülő nacionalista ideológia.” 
(Balogh, 1987, 323.)

Balogh filozófiafölfogása a hegeli-marxi 
hagyományban gyökerezik: a filozófia fogal-
mát az általános és különös kategóriakettőse 
felől ragadja meg. Közelebbről, a kései lukácsi 
társadalomontológia szemléletére és fogalom-
használatára emlékeztető leírással, filozófián 
olyan gondolkodást ért, amelyben valamely 
társadalomközösség a maga létének különös-
ségét általános-egyetemes viszonyként szem-
léli. Felfogása szerint filozofálni: a magunk 
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különösségét az egyetemes történelemhez 
való viszonyban megismerni és tudni; filozó-
fiát alkotni; olyan gondolatrendszert létrehoz-
ni, amely problémaként fogalmazza meg a 
különös létformáknak az általános-egyetemes 
fejlődéshez való viszonyát. A magyar gondol-
kodás Balogh következtetése szerint tehát 
éppen a maga nemzetfejlődési zavarai követ-
keztében nem termel ki nagy filozófiát: a 
nemzeti közösség éppen nemzeti fejlődésének 
megkésettsége nyomán nem lesz képes saját 
helyzetének filozófiai feldolgozására.

III. Hogyan szüntethető meg 
a szomorú helyzet?

1. „Eljő az idő, mellyben nemzetünkre is 
kegyesb szemekkel mosolyogván az ég, a’ tu-
dományos esmeretek’ szerelme elevenebben 
felébred, ’s köz szükséggé válik, mellyben a’ 
nyelv a’ tökélet’ magas fokára jutván, Múzsá-
ink csak honi nyelven hintendik a’ tudomá-
nyok’ virágait. Akkor nemzetünk’ bélyegző 
vonásaival öszveolvadva, fog előállni a’ ma-
gyar philosophia, minden egyéb tudományo-
kat lelkesítő sugárival elevenítendő, ’s a’ nem-
zetünkben lakozó tehetségeket eddig nem 
esmért fokra kifejtendő.” (Almási Balogh, 
1835, 190.)

Almási Balogh filozófiafogalma meglehe-
tősen elmosódott. Filozófián, úgy tűnik, a 
kortársi német idealizmus nyomán, ám kü-
lönösebb konceptualizálás nélkül, az emberi 
gondolkodás afféle legmagasabb rendű meg-
nyilvánulását, a nemzeti kultúra meghalad-
hatatlan középpontját érti. A „magyar filozó-
fia” megalkotását jövendölve, a létrehozandó 
filozófiát egyszerre képzeli nyelvileg, intézmé-
nyesen és karakterológiailag egyaránt „ma-
gyarnak”. A korabeli nézeteket osztó (Perecz, 
2003; 2008, 76–91.) fogalomhasználatában 
reflektálatlanul és elválaszthatatlanul kevere-

dik tehát egymással a „magyar filozófia” fo-
galmának nyelvi, institucionális és szubsztan-
tív jelentése. A várakozásai szerint hamarosan 
megszülető magyar filozófiát egyaránt ma-
gyarrá teszi tehát, hogy magyar nyelven szó lal 
meg; hogy a magyar kultúra új intézményes 
szférájaként működik majd; s hogy a magyar 
nemzetkarakterrel adekvát, úgymond, „nem-
zeti szellemű” filozófia lesz.

2. „De minden korszaknak megvan a 
maga speciális feladata minden nemzet kö-
rében. Mi magyarok is jártuk a hagyományok 
iskoláját és el iparkodtunk igazodni a nagy 
világban. Most azt a feladatot sem szabad 
mel lőznünk, melyre eddig a sors kevés alkal-
mat adott, hogy saját lelkünkbe mélyedjünk 
és a magunk sajátságát a filozófiai gondolat 
fényénél fölismerjük, megerősítsük és a kul-
túrai élet nagy közösségében érvényesítsük.” 
(Alexander, 1915, 21.)

A magyar filozófia elmaradottságának föl-
számolása: Alexander egész életprogramjának 
középponti törekvése. A törekvés a korszak-
ban általánosnak mondható, legjelentősebb 
kor- és pályatársa – Böhm Károly – épp ha-
sonló ambíciókat táplál: mindkettejük szerint 
épp most érett meg az idő a régi adósság 
tör lesztésére, a hazai elmaradottság megszün-
tetésére és a magyar filozófia létrehozására. 
Míg azonban a feladatot Böhm az önálló 
ma gyar filozófiai rendszer megteremtésével 
véli megvalósíthatni, addig ő, Alexander, az 
európai filozófiai irányzatok – a fordítások és 
monográfiák révén történő – meghonosítá-
sának programját végrehajtva próbálja elvé-
gezni. A két tervezet egyaránt a polgári nem-
zet kultúrájának részévé kívánja tenni a sajá-
tosan magyar filozófiát, ám egymással ellen-
tétesen: az egyik a „megteremtés”, a másik a 

„meghonosítás” útján. (Perecz, 2005) Alexan-
der, közelebbről, akadémiai székfoglalója után 

jó két évtizeddel publikált esszéjében körvo-
nalazza a megteremtendő magyar filozófiát 
illető várakozásait. Az egyszerre a korábbi 
munka korrigálásának, újrakezdésének és 
folytatásának minősíthető írás szemléleti 
alapja – a megelőző pozitivisztikus beállító-
dással szemben – kantiánus: minden filozó-
fiai tudást szükségképpen transzcendentális 
természetűnek tekint. A gondolatmenet a 
hazai bölcselettörténet madártávlati áttekin-
tése nyomán, a szellemtörténeti típuselméle-
tet megelőlegezve, körülírja a hazai filozófiai 
gondolkodásmód körvonalait. Eszerint a 

„magyar filozófiai észjárás” a német idealiz-
must korrigálja, úgymond, a francia „világos-
sággal” és az angol „valóságszeretettel”. A 
szük ségesnek ítélt „magyar filozófia” norma-
tív előírásához az érvelés a Descartes Discours
ában olvasható híres gondolatmenetet idézi 
föl. Az abban megfogalmazott szellemi 
fejlődésút – a könyvtártudománytól a világ 
nagy könyvén át a belső világ fölfedezéséig –, 
úgymond, a bölcselettörténet elmúlt századai-
nak nagy szakaszait is leírja: a középkori 
könyvtártudományt a reneszánszban a világ 
nagy könyvének föltárása követi, hogy aztán 
Kanttal beteljesedjen „a belső mikrokozmos 
magára eszmélése”. Alexander ábrázolásában 
a magyar filozófia eddigi története is ezt az 
utat követte: megjárta a „hagyományok isko-
láját”, és „eligazodott” a „nagyvilágban”. Vára-
kozásai szerint a megszületendő új magyar 
bölcseletnek is így kell majd továbbmennie: 
a nemzeti önreflexió és öntételezés nyomán 

„nemzeti filozófiává” kell válnia. 
3. „Az eddig illegalitásba szorult szocialis-

ta értelmiség működésének bizonyára meg 
lesz a maga biztató, kezdeményező, ösztönző, 
példamutató, új szempontokat adó és szerve-
ző hatása. De még ennél is döntőbb az, hogy 
a népi demokrácia megadja az objektív lehe-

tőséget a magyar valóságot felfedező és tükrö-
ző filozófia megteremtésére; mert a valóság 
megismeréséhez érdeke fűződik a népi de-
mokráciát alkotó osztályoknak, és ezzel az 
érdekkel összeesik maga a társadalmi fejlődés 
is.” (Sándor, é. n. [1947], 124–125.)

Sándor az ortodox marxizmus-leniniz-
mus elkötelezettje és propagálója. Felfogásá-
ban a filozófia az az ismeretterület és cselek-
vési vezérfonal, amely módszert szolgáltat a 
valóság törvényeinek adekvát föltárásához, és 
– teljes-egységes világnézetet nyújtva – rend-
szerbe foglalja a valóság föltárt törvényeit. 
Objektíve szükségszerűen osztálydeterminált 
tudást testesít meg: művelői, akár tisztában 
vannak vele, akár nem, akár elismerik, akár 
tagadják, mindig valamilyen osztály érdekét 
képviselik. A filozófia legmagasabb formája 
ezért a pártos filozófia: ez az objektíve osz-
tálydeterminált tudást szubjektíve is határo-
zottan osztályhoz rendeli, elősegítve hatékony 
gyakorlati érvényesítését. Sándornak a filo-
zófiai elmaradottság fölszámolására irányuló, 
és egy nagy filozófia létrehozását jövendölő 
várakozásai éppen ehhez kapcsolódnak. A 
helyzet értelmezését a határozott filozófiaföl-
fogáshoz kapcsolva, a következtetés kvázi-
logikai szigorral fogalmazódik meg: a társa-
dalmi-politikai átalakulás objektíve is, szub-
jektíve is megteremti a nagy filozófia lehető-
ségét. Az alsóbb osztályok, a munkásság és a 
parasztság, a még ingadozó értelmiséget 
megnyerve, úgymond, a maguk „osztályvaló-
ságát” képesek kiterjeszteni az egész nemzet-
re, az így kiépülő népi demokrácia pedig 
megteremti az objektív lehetőséget a valósá-
got felfedező és tükröző filozófia létrehozásá-
ra. A párt pedig, az osztályjelleg legtudatosabb 
hordozójaként, a létrehozandó, objektíve 
osztálykötött filozófiát szubjektíve segít pár-
tossá, azaz hatékonnyá alakítani.
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különösségét az egyetemes történelemhez 
való viszonyban megismerni és tudni; filozó-
fiát alkotni; olyan gondolatrendszert létrehoz-
ni, amely problémaként fogalmazza meg a 
különös létformáknak az általános-egyetemes 
fejlődéshez való viszonyát. A magyar gondol-
kodás Balogh következtetése szerint tehát 
éppen a maga nemzetfejlődési zavarai követ-
keztében nem termel ki nagy filozófiát: a 
nemzeti közösség éppen nemzeti fejlődésének 
megkésettsége nyomán nem lesz képes saját 
helyzetének filozófiai feldolgozására.

III. Hogyan szüntethető meg 
a szomorú helyzet?

1. „Eljő az idő, mellyben nemzetünkre is 
kegyesb szemekkel mosolyogván az ég, a’ tu-
dományos esmeretek’ szerelme elevenebben 
felébred, ’s köz szükséggé válik, mellyben a’ 
nyelv a’ tökélet’ magas fokára jutván, Múzsá-
ink csak honi nyelven hintendik a’ tudomá-
nyok’ virágait. Akkor nemzetünk’ bélyegző 
vonásaival öszveolvadva, fog előállni a’ ma-
gyar philosophia, minden egyéb tudományo-
kat lelkesítő sugárival elevenítendő, ’s a’ nem-
zetünkben lakozó tehetségeket eddig nem 
esmért fokra kifejtendő.” (Almási Balogh, 
1835, 190.)

Almási Balogh filozófiafogalma meglehe-
tősen elmosódott. Filozófián, úgy tűnik, a 
kortársi német idealizmus nyomán, ám kü-
lönösebb konceptualizálás nélkül, az emberi 
gondolkodás afféle legmagasabb rendű meg-
nyilvánulását, a nemzeti kultúra meghalad-
hatatlan középpontját érti. A „magyar filozó-
fia” megalkotását jövendölve, a létrehozandó 
filozófiát egyszerre képzeli nyelvileg, intézmé-
nyesen és karakterológiailag egyaránt „ma-
gyarnak”. A korabeli nézeteket osztó (Perecz, 
2003; 2008, 76–91.) fogalomhasználatában 
reflektálatlanul és elválaszthatatlanul kevere-

dik tehát egymással a „magyar filozófia” fo-
galmának nyelvi, institucionális és szubsztan-
tív jelentése. A várakozásai szerint hamarosan 
megszülető magyar filozófiát egyaránt ma-
gyarrá teszi tehát, hogy magyar nyelven szó lal 
meg; hogy a magyar kultúra új intézményes 
szférájaként működik majd; s hogy a magyar 
nemzetkarakterrel adekvát, úgymond, „nem-
zeti szellemű” filozófia lesz.

2. „De minden korszaknak megvan a 
maga speciális feladata minden nemzet kö-
rében. Mi magyarok is jártuk a hagyományok 
iskoláját és el iparkodtunk igazodni a nagy 
világban. Most azt a feladatot sem szabad 
mel lőznünk, melyre eddig a sors kevés alkal-
mat adott, hogy saját lelkünkbe mélyedjünk 
és a magunk sajátságát a filozófiai gondolat 
fényénél fölismerjük, megerősítsük és a kul-
túrai élet nagy közösségében érvényesítsük.” 
(Alexander, 1915, 21.)

A magyar filozófia elmaradottságának föl-
számolása: Alexander egész életprogramjának 
középponti törekvése. A törekvés a korszak-
ban általánosnak mondható, legjelentősebb 
kor- és pályatársa – Böhm Károly – épp ha-
sonló ambíciókat táplál: mindkettejük szerint 
épp most érett meg az idő a régi adósság 
tör lesztésére, a hazai elmaradottság megszün-
tetésére és a magyar filozófia létrehozására. 
Míg azonban a feladatot Böhm az önálló 
ma gyar filozófiai rendszer megteremtésével 
véli megvalósíthatni, addig ő, Alexander, az 
európai filozófiai irányzatok – a fordítások és 
monográfiák révén történő – meghonosítá-
sának programját végrehajtva próbálja elvé-
gezni. A két tervezet egyaránt a polgári nem-
zet kultúrájának részévé kívánja tenni a sajá-
tosan magyar filozófiát, ám egymással ellen-
tétesen: az egyik a „megteremtés”, a másik a 

„meghonosítás” útján. (Perecz, 2005) Alexan-
der, közelebbről, akadémiai székfoglalója után 

jó két évtizeddel publikált esszéjében körvo-
nalazza a megteremtendő magyar filozófiát 
illető várakozásait. Az egyszerre a korábbi 
munka korrigálásának, újrakezdésének és 
folytatásának minősíthető írás szemléleti 
alapja – a megelőző pozitivisztikus beállító-
dással szemben – kantiánus: minden filozó-
fiai tudást szükségképpen transzcendentális 
természetűnek tekint. A gondolatmenet a 
hazai bölcselettörténet madártávlati áttekin-
tése nyomán, a szellemtörténeti típuselméle-
tet megelőlegezve, körülírja a hazai filozófiai 
gondolkodásmód körvonalait. Eszerint a 

„magyar filozófiai észjárás” a német idealiz-
must korrigálja, úgymond, a francia „világos-
sággal” és az angol „valóságszeretettel”. A 
szük ségesnek ítélt „magyar filozófia” norma-
tív előírásához az érvelés a Descartes Discours
ában olvasható híres gondolatmenetet idézi 
föl. Az abban megfogalmazott szellemi 
fejlődésút – a könyvtártudománytól a világ 
nagy könyvén át a belső világ fölfedezéséig –, 
úgymond, a bölcselettörténet elmúlt századai-
nak nagy szakaszait is leírja: a középkori 
könyvtártudományt a reneszánszban a világ 
nagy könyvének föltárása követi, hogy aztán 
Kanttal beteljesedjen „a belső mikrokozmos 
magára eszmélése”. Alexander ábrázolásában 
a magyar filozófia eddigi története is ezt az 
utat követte: megjárta a „hagyományok isko-
láját”, és „eligazodott” a „nagyvilágban”. Vára-
kozásai szerint a megszületendő új magyar 
bölcseletnek is így kell majd továbbmennie: 
a nemzeti önreflexió és öntételezés nyomán 

„nemzeti filozófiává” kell válnia. 
3. „Az eddig illegalitásba szorult szocialis-

ta értelmiség működésének bizonyára meg 
lesz a maga biztató, kezdeményező, ösztönző, 
példamutató, új szempontokat adó és szerve-
ző hatása. De még ennél is döntőbb az, hogy 
a népi demokrácia megadja az objektív lehe-

tőséget a magyar valóságot felfedező és tükrö-
ző filozófia megteremtésére; mert a valóság 
megismeréséhez érdeke fűződik a népi de-
mokráciát alkotó osztályoknak, és ezzel az 
érdekkel összeesik maga a társadalmi fejlődés 
is.” (Sándor, é. n. [1947], 124–125.)

Sándor az ortodox marxizmus-leniniz-
mus elkötelezettje és propagálója. Felfogásá-
ban a filozófia az az ismeretterület és cselek-
vési vezérfonal, amely módszert szolgáltat a 
valóság törvényeinek adekvát föltárásához, és 
– teljes-egységes világnézetet nyújtva – rend-
szerbe foglalja a valóság föltárt törvényeit. 
Objektíve szükségszerűen osztálydeterminált 
tudást testesít meg: művelői, akár tisztában 
vannak vele, akár nem, akár elismerik, akár 
tagadják, mindig valamilyen osztály érdekét 
képviselik. A filozófia legmagasabb formája 
ezért a pártos filozófia: ez az objektíve osz-
tálydeterminált tudást szubjektíve is határo-
zottan osztályhoz rendeli, elősegítve hatékony 
gyakorlati érvényesítését. Sándornak a filo-
zófiai elmaradottság fölszámolására irányuló, 
és egy nagy filozófia létrehozását jövendölő 
várakozásai éppen ehhez kapcsolódnak. A 
helyzet értelmezését a határozott filozófiaföl-
fogáshoz kapcsolva, a következtetés kvázi-
logikai szigorral fogalmazódik meg: a társa-
dalmi-politikai átalakulás objektíve is, szub-
jektíve is megteremti a nagy filozófia lehető-
ségét. Az alsóbb osztályok, a munkásság és a 
parasztság, a még ingadozó értelmiséget 
megnyerve, úgymond, a maguk „osztályvaló-
ságát” képesek kiterjeszteni az egész nemzet-
re, az így kiépülő népi demokrácia pedig 
megteremti az objektív lehetőséget a valósá-
got felfedező és tükröző filozófia létrehozásá-
ra. A párt pedig, az osztályjelleg legtudatosabb 
hordozójaként, a létrehozandó, objektíve 
osztálykötött filozófiát szubjektíve segít pár-
tossá, azaz hatékonnyá alakítani.
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4. „Ezért úgy látjuk, hogy a Kelet-, Közép-
Európában kialakuló és formálódó, a különös 
árutermelés egy sajátos formájának s az 
egyetemes árutermelésben, valamint a törté-
nelmi fejlődésben elfoglalt helyének problé-
mái a filozófiai-társadalomelméleti problé-
mák valóságos kiindulópontjait és közvetítő 
kategóriáit nyújtják.” (Balogh, 1987, 334.)

Baloghnak a filozófiára vonatkozó pozitív 
várakozásai nem valamiféle „nemzeti” kere-
teket tartanak szem előtt: regionális, kelet-
közép-európai közösség tételezésén alapulnak. 
Fölfogása szerint ugyanis a filozófiai gondol-
kodás kiindulópontját képező különös kö-
zösség többféle is lehet. Nem csak a nemzet 
képezhet tehát ilyen, magát az általánoshoz-
egyetemeshez viszonyító különös közösséget, 
a filozófia tehát nem csupán valamiféle 
nemzeti keretekből kiinduló reflexió nyomán 
születhet. Más különös közösségek is szolgál-
hatnak a filozófiai gondolkodás alapjául: a 
marxizmus, például, az osztály különösségét 
viszonyítja az egyetemeshez, a „neopozitiviz-
musban” pedig, úgymond, a természettudo-
mányoknak a tudomány egészéhez való vi-
szonya nyújtja a különös és az általános-egye-
temes összefüggését. A hagyományos marx-
ista történetfilozófia revizionista kitágításának 
fogalmi eszközét Balogh számára a „szocia-
lista árutermelés” kategóriája szolgáltatja. A 
szocializmus megvalósuló társadalma, úgy-
mond, az árutermelés új történelmi típusát 
hozza létre. A filozófia megszüntetése külön-
féle változatainak – a filozófia fölszámolását 

filozófiai programmá emelő „neopozitivizmus-
nak”, vagy a filozófiai problémákat kiüresítő 

„dialmatos-törtmatos” fölfogásnak – az alter-
natívája ilyenformán a kelet-közép-európai 
régióban születhet meg. A szocialista-különös 
árutermelésnek az egyetemes-általános áru-
termelésben elfoglalt helye lehet a probléma, 
amely kiindulópontját képezheti a jövő tár-
sadalomelméleti-filozófiai reflexiójának.

Az irodalmias, tehát „filozófiátlan”, esetleg 
egyenesen „filozófiaellenes” magyar kultúra 
képe nem valamiféle természeti adottság: a 
magyar múlt sajátos diskurzusaiban kialakult 
és megszilárdult nézetrendszer (Mester, 2006; 
Margócsy, 2007). Kiformálódásának és to-
vábbörökítésének mélyén a magyar kultúra 
természetére vonatkozó önértelmezési topo-
szok húzódnak meg. A magyar filozófia el-
maradottságának tétele önálló diskurzust 
képez. Az általa számba vett tények és kiala-
kított összefüggések, előfeltevések és követ-
keztetések, módszertani eljárások és érvelési 
stra tégiák, átvett és továbbadott toposzok: 
intézményesült gondolkodásmódot írnak 
körül. E diskurzus alaposabb föltárása nem 
csak a hazai filozófia múltbeli és jelenbeli 
állapotának mélyebb megértését segítené elő: 
a magyar kultúra egészének szerkezetéről 
alkotott képünket is árnyalni tudná.
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zánkban terjesztése leginkább az által eszközölhető; 
ha nemzeti iróink a’ philosophiára nézve szüntelen 
szemök előtt tartják, milly sikerrel dolgozának elő-
deik, vagy miben ’s mi okra nézve maradának hátra; 
ez a kérdés: Tudományos művelődésünk’ története 
időszakonként mit terjeszt elénkbe a’ filozófia 
állapotja iránt; és tekintvén a filozófiát, miben ’s mi 
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