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FILOZÓFIA ÉS IDENTITÁS –  
FILOZÓFIAI IDENTITÁS 

PROBLÉMA ÉS KÉRDÉS, PROBLÉMAAZONOSSÁG ÉS  
AZ AZONOSSÁG PROBLÉMÁJÁNAK AZONOSSÁGA 

FEHÉR M. ISTVÁN 

I. BEVEZETŐ MEGFONTOLÁSOK –  
A TÉMA KÖRÜLHATÁROLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 

 hermeneutika számára, mint ismeretes, középponti szerepet játszik a 
kérdés, illetve a kérdezés mint tevékenység (Frage, fragen). Herme-
neutikai főművének1 egyik fejezetében Gadamer A kérdés és a válasz 

logikája címmel Collingwoodhoz kapcsolódva fejt ki fontos gondolatokat, és 
egyebek mellett platóni előképről (mintaképről) is beszél. Miközben tudni-
való, hogy a kérdés, kérdezés a hermeneutika számára középponti szerepet 
játszik, kevésbé köztudott – noha éppúgy megtalálható az Igazság és mód-
szerben, a gadameri fő művet megelőzően pedig Heidegger több írásában –, 
hogy a kérdés fogalmát mind Heidegger, mind Gadamer a probléma fogalmá-
val való szembeállításban jellemzi. A szembeállítás egyfelől a kérdés, kérde-
zés, másfelől a probléma között a heideggeri–gadameri hermeneutika szá-
mára alapvető fontosságú. A probléma fogalmát középpontba állító probléma-
történet témakörében Heidegger és Gadamer nem pusztán kritikai megjegy-
zéseket fogalmaznak meg, hanem szenvedélyes kirohanásokat intéznek a 
korabeli neokantiánus problématörténet ellen. Mind a kérdés, mind a prob-
léma fogalma a filozofálásnak persze hagyományosan egyaránt részét képezi, 
a hermeneutika számára azonban ezen túlmenően annyiban is fontossággal 
bír, amennyiben az egész filozófiatörténeti horizontot meghatározza – nem 
csekélyebb dolgot, mint azt, hogyan művelünk filozófiát-filozófiatörténetet 
egyáltalán, hogyan nyúlunk vissza a filozófiatörténet szerzőihez és szövegeihez. 

A problématörténet természetesen nem kötődik szükségképpen a neo-
kantianizmushoz: ma is a kedvelt filozofálási formák egyike. Vélhetően az 
analitikus filozófia számára egészen alapvető, de nem haszontalan jelezni, hogy 
a kontinentálisnak nevezett filozófián belül is lehetséges problématörténetet 

                                                           
1 Gadamer, Hans-Georg: Igazság és módszer. Ford. Bonyhai Gábor, Kossuth, Buda-

pest, 1984.  
Bibliográfiai megjegyzés: Heidegger műveinek összkiadására (Gesamtausgabe, Frank-

furt am Main, Klostermann, 1975-től) GA, Gadamer összegyűjtött műveire (Gesammel- 
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művelni, pl. a bűnfogalom problémájának történeti változásai címen2 stb. A 
problématörténet nincs hozzákötve szigorúan valamelyik filozófiai irány-
zathoz, különböző filozófiai irányzatokhoz egyaránt kapcsolódhat. Különböző 
problémaállományok különböző problématörténeteket definiálnak.  

Ha innen: probléma és kérdés különbségéből indulunk ki, s a vonatkozó 
szövegeket figyelmesen olvassuk, Gadamertől és Heideggertől ugyanakkor 
megtudjuk, hogy a problémafogalommal kapcsolatos fő problémájuk az, hogy 
itt teljesen jogosulatlanul előfeltételezve van valami olyan, mint a problémá-
nak (a probléma értelmének) az azonossága. A problématörténeti filozofálás 
abból a (nem ritkán csupán hallgatólagos) feltevésből indul ki, hogy a filo-
zófia történetében különböző filozófusok valamely rögzített, előre adott (nem 
tudni, ki által meghatározott és szabályozott) problémaállományt közelítenek 
meg így vagy úgy, s a különböző nyelvi megfogalmazások ugyanarra az – egy-
azon(os) – értelemre vonatkoznak. Eleven a problématörténet – hallgatólagos 
vagy kifejezett – feltevése: a problémák (nyelvi) megfogalmazása, a szóhang-
zás (Wortlaut) lehet eltérő, de a problémák értelme azonos (és fordítva: a 
szóhangzás lehet azonos, de a problémák értelme különböző). A különféle 
megoldási javaslatok ugyanarra az (azonos) problémára (problémaértelemre) 
vonatkoznak, körötte keringenek. Ezen az állásponton állt még a fiatal Heidegger 
is, a habilitációs írás Heideggere, amikor úgy vélte, az emberi természet 
állandóságát tekintve érthető, ha a filozófiai problémák ismétlődnek a törté-
nelemben. A filozófusok fáradozásai minduntalan ugyanarra a probléma-
csoportra irányulnak, fejtette ki, s a filozófiai szellemnek ez az azonossága 
nem pusztán lehetővé teszi, hanem egyenesen megköveteli a filozófia „tör-
ténetének” ezzel harmonizáló felfogását. Ha egy kor vallási, politikai, kultu-
rális mozzanatai elengedhetetlenek is egy filozófia genezisének megértésé-
hez, mégis, amikor a problémákra és megoldásokra irányuló tisztán filozófiai 
érdeklődés lép fel, akkor el lehet tekinteni tőlük. Az idő mint historiográfiai 

                                                           
te Werke, 1-10. köt., Tübingen, Mohr, 1985-1995) GW rövidítéssel hivatkozom, ezt 
követi a kötetszám, majd vessző után a lapszám megjelölése. – Egyéb rövidítés: IM 
= Gadamer: Igazság és módszer, Ford. Bonyhai Gábor, Kossuth, Budapest, 1984. 

2 Lásd Tengelyi László: Felelősség-etikai és fundamentálontológiai bűnértelmezés, In. 
Utak és tévutak. A budapesti Heidegger-konferencia előadásai. Atlantisz, Budapest, 
1991, 227-259. itt 228.: „A Lét és idő […] gondolatainak elemzését […] az alábbi 
fejtegetések kezdettől fogva egy átfogóbb problématörténeti rekonstrukció keretei 
közé helyezik” (kiemelés F.M.I.). Problématörténeti jellegű ebben az értelemben a 
legtöbb konferenciatéma, pl. a Magyar Filozófiai Társaság Lábjegyzetek Platónhoz 
című éves szegedi konferenciasorozatának rendezvényei is (melynek témái között 
szerepel a bűn, az erény, a barátság, a szeretet, a gyűlölet, a szabadság, a lelki-
ismeret, a bizalom stb.).  
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kategória itt úgyszólván kioltódik. A különböző megoldások centripetálisan a 
magánvaló problémák körül gyűlnek össze.3 

Foglaljuk össze az eddigieket. Kiindultunk abból, hogy 1) a kérdezésnek 
centrális szerepe van a hermeneutika számára, továbbá hogy 2) a kérdezés a 
problémafogalommal való szembeállításban kerül a középpontba, és végül, 
hogy 3) a problémafogalommal szemben kifejtett gadameri–heideggeri kri-
tika a problémaazonosságot veszi mindenekelőtt célba, s teszi kritikai reflexió 
tárgyává. Ezzel fogalmi környezetet, kontextust vázoltunk fel az identitás – 
konferenciánk címében megjelenő – fogalmának a tematizálása számára. 

II. PROBLÉMA ÉS KÉRDÉS – PROBLÉMA ÉS PROBLÉMATÖRTÉNET 

Heidegger első világháború utáni új orientációja, az általa megkövesedett-
nek érzékelt kortársi filozófia megújítási kísérlete alapvető elvi kritikát tar-
talmaz filozófia és filozófiatörténet akkoriban szokásos, elsősorban a neokantiá-
nusok által gyakorolt szétszakítása felett; e szétszakítás azonban a 20. század 
más filozófiai áramlatainak – mint például a marxizmusnak vagy az analiti-
kus filozófiának – a köreiben is hosszú időn keresztül további felülvizsgálatra 
nem szoruló, magától értetődő elvi kiindulópontnak számított. Ennek a kriti-
kai szembenézésnek egyik fontos hordozóját és kristályosodási pontját a 
filozófiatörténet problématörténeti felfogása és – ennek középpontjaként – a 
problémafogalom fölött gyakorolt hermeneutikai kritika alkotta, melynek 
eredményeképpen a problémák helyébe a hermeneutikailag fölfogott kérdés 
avagy egyenesen a kérdezés mint filozófiailag kitüntetett tevékenység, maga-
tartás- és viszonyulásmód lép. Ezt a kritikát Heidegger vezeti be, és előadá-
sain számos megjegyzésben és gondolatmenetben fogalmazza meg; valamivel 
szisztematikusabb formát azután Gadamer kölcsönöz neki.  

A következőkben erre fogok némileg részletesebben kitérni: először filo-
zófia és filozófiatörténet viszonyára, másodszor a problématörténetnek és az 
annak alapját képező problémafogalomnak a hermeneutikai kritikájára. 

A neokantianizmus elsődlegesen ismeretelméleti beállítottságú, a tudo-
mányok faktumára orientálódó filozófiája meghatározott problémacsoportok 
és hozzájuk rendelt diszciplínák szerint tagolódott, s ennek megfelelően 
hajlott arra, hogy a filozófia történetéhez ezen problémák perspektívájából 
nyúljon vissza vagy a filozófia történetét pusztán ebből a szempontból vonja 
be egyáltalán vizsgálódásaiba. A filozófiai tevékenység ezen felfogása mellett 
homályban marad, hogy a jelenkori filozófia perspektívái honnan származ-

                                                           
3 Vö. GA 1. 196. Lásd ehhez Fehér M. István: Martin Heidegger. Egy XX. századi 

gondolkodó életútja. 2., bővített kiadás. Göncöl, Budapest, 1992. 44. 
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nak, legitimációjukat honnan merítik. A jelenkori filozófia szisztematikus 
tagolódása s az általa vitatott problémák határozzák meg a történelemhez (a 
filozófiatörténethez) való fordulás, hozzáférés módját. A történelem prob-
lématörténetté lesz, ama problémák történetévé, melyek a jelenkori filozófia 
horizontjába bebocsátást nyernek, s benne diszkusszió tárgyaivá válnak: 
többé vagy kevésbé érdekes véleménynyilvánítások, tévelygések vagy megér-
zések, előlegezések történetévé – mindez pedig ama jelenkori problémák 
megvilágítása céljából, amelyek létrejötte mögé nem lehet visszakérdezni, 
amelynek állománya és legitimációja magától értetődőnek, történelemfeletti-
nek s ezért megrendíthetetlennek számít. A jelenkori filozófia által vitatott 
problémák hallgatólagosan vagy kifejezetten az európai filozófia „fő problé-
máivá” lépnek elő. A történeti filozófiák e problémákra vonatkoztatva, e prob-
lémák összefüggésében kerülnek be a diszkusszióba, ebből a szempontból 
jutnak szóhoz és képesek mondandójukat hozzánk eljuttatni. Kettős értelem-
elhomályosulás megy végbe. Egyfelől a múltbeli filozófiák értelemállománya 
háttérbe szorul, és csupán abban az összefüggésben lesz hozzáférhető, hogy a 
jelenkori problémákhoz van-e valamilyen mondani- vagy hozzászólnivalója. 
Másodszor pedig a jelenkori problémaállomány eredete is (ama „vezető szem-
pontok” eredete, „melyekre vonatkoztatva valamiféle történelem [...] min-
denekelőtt lehetségessé válik”4) tökéletesen homályban marad – a kérdés, 
hogy a problémák ezen állománya más történeti problémaállományokkal ho-
gyan vethető össze, hozzájuk képest miként legitimálható, föltehetetlen marad. 
Gyanítható, hogy ez a problémaállomány – mégha különböző metamorfózi-
sokon keresztül – maga is történetileg hagyományozódott át, jutott el hoz-
zánk – hogyan is lehetne másképp? –, eredetére azonban nem reflektálnak, 
így igazolása alól fölmentve érzik magukat. Az önmaga eredete iránt vak, 
értelemkiüresedésen átment jelenkori problémaállomány a történelem ele-
ven menetétől eloldódik, ami nem azt jelenti, hogy a történelemből ettől már 
kilépne (hogyan is lenne erre képes?), hanem azt, hogy mostantól kezdve a 
történelemben immár csak megkövesedett állapotban él, jobban mondva ten-
gődik tovább. Ami annyit tesz, hogy amennyiben a figyelem kiterjed rájuk, és 
foglalkoznak velük, tiszteletteljes értetlenséggel kezelik őket. A filozófia meg-
újításának nem azért kell a történelem felé fordulnia, mintha történeti kurió-
zumok érdekelnék, hanem azért, hogy a jelenkori filozófia tudás- és érvé-
nyességigényeit felülvizsgálja, s ezáltal a dolgokhoz való eljutást elősegítse. 
Filozófia és filozófiatörténet szétszakítása kettős elidegenedést előfeltételez: 
egyrészt a filozófia elidegenedését saját „dolgától”, tárgyától, másrészt saját 
történetétől, mely utóbbi immár csak saját, megrövidített pillantásának ke-

                                                           
4 Hartmann, N.: Zur Methode der Philosophiegeschichte, Kant-Studien XV, 1910. 459-

485., itt 476. 
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retében tud szóhoz jutni. A problémákat, melyek a jelenkori filozófiát 
foglalkoztatják, és melyek tekintetében a filozófiatörténethez való hozzáférés 
lehetségessé válik, mindenekelőtt azonban a probléma fogalmát magát, 
melyet az ilyesfajta „problémák” alapul vesznek, kell most formális értelmük 
szerint heideggeri—gadameri szövegek alapján röviden szemügyre vennünk. 

„Mit jelent az: probléma?”, kérdi Heidegger 1919/20-ban, nem sokkal 
azután, hogy saját gondolati útjára tér. 

 „Vajon problémák egyszerűen csak ott hevernek a vonatkozó 
tárgyi mezőben, úgyszólván az út közepén, úgyhogy az ember be-
léjük botlik és fölszedi őket [...] Avagy a problémák nem inkább 
maguktól keletkeznek, vagyis a kérdésfeltevés módjában, a 
vonatkozó tárgyi mezőre irányuló módszerben?”5 

 „»Problémák«„, hangzik majdnem húsz évvel később, az 1937/38-as elő-
adáson: 

 „az idézőjelbe tett szó ama kérdések megnevezésére szolgál, me-
lyeket immár nem teszünk fel többé. Mint kérdések, megszilár-
dultak, s most már csak a választ kell megtalálni rájuk, jobban 
mondva már megtalált válaszokat variálni, eddigi vélekedése-
ket összerakosgatni és elrendezni. Az ilyen »problémák« külö-
nösképpen alkalmasak rá, hogy valódi kérdéseket elfedjenek, 
eleddig soha fel nem tett kérdéseket megütköztetőként elhárítsa-
nak, sőt hogy egyenesen a kérdezés lényegét félreértelmezzék. 
[...] Az ilyen »problémák« [...] a filozófia felől nézve azzal a figye-
lemre méltó kitüntetettséggel rendelkeznek, hogy a »probléma« 
hatásos látszatát keltve, az igazi kérdezést már előzetesen és 
végérvényesen meghiúsítják”.6 

A nevezetes 1923-as előadáson elhangzott megjegyzések a dolgot fordítva, 
a „kérdések” felől veszik szemügyre. 

 „A kérdések”, mondja Heidegger, „nem tetszés szerinti ötletek, 
nem is a ma szokásos »problémák«, amelyeket az »ember« hal-
lomásból és belelapozásból kap föl, és lát el a mélyértelműség 
jegyeivel. A kérdések a »dolgokkal« való szembenézésből [Aus-
einandersetzung] nőnek ki. [...] – Néhány kérdést kell itt ily 

                                                           
5 GA 58, 4. sk. o. (”Was heißt Problem? [...] Liegen denn Probleme einfach nur in dem 

betreffenden Gegenstandsgebiet gleichsam am Wege, daß man sie aufgreift [...]! 
Oder erwachsen die Probleme nicht selbst erst, und zwar in der Weise der Frage-
stellung, in der Methode, bezogen auf das betreffende Gegenstandsgebiet?”) 

6 GA 45, 7. sk. o. (Kiemelés F.M.I.) 
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módon föltennünk, annál is inkább, mivel a »problémák« körüli 
hangzatos sürgés-forgás közepette a kérdezés ugyancsak kiment 
ma a divatból”.7 

S egy további megjegyzés a köztes időszakból, 1928-ból, melynek kritikai 
hangsúlya elsősorban a problématörténetre hegyeződik ki. 

 „A tradíció szilárd tételeket és véleményeket, a kérdezés és a 
magyarázat szilárd módjait adja tovább. A vélemények és szaba-
don lebegő álláspontok eme külsődleges tradícióját nevezik ma 
»problématörténetnek«. És mivel ez a külsővé vált tradíció, vala-
mint az a mód, ahogy azt a filozófiatörténetben tárgyalják, a problé-
mák életét és átváltozását nem teszi lehetővé, hanem a problé-
mákat inkább megfojtani igyekszik – ezért kell harcot hirdetnünk 
ellene”.8 

Mielőtt tovább mennénk, érdemes közbevetőleg megjegyezni: ha Lukács 
György a művészet (vallással szembeni) szabadságharcáról beszélt,9 akkor az 
iménti utolsó heideggeri idézet alapján hasonlóképpen beszélhetünk a her-
meneutikának a problématörténet ellen folytatott szabadságharcáról. Mint 
majd még röviden visszatérünk rá, e szabadságharcot, a hermeneutika kultu-
rálisan felszabadító jellegét a közelmúltban elsősorban Richard Rorty hir-
dette meg (fő művében, az 1979-ben megjelent Philosophy and the Mirror of 
Nature című nagyhatású könyve utolsó fejezeteiben), majd képviselte tiszte-
letre méltó következetességgel a következő évtizedekben. 

Heideggernek az (elhalt, megkövesedett, értelemkiüresedésen átment) 
probléma és az (eleven, „a »dolgokkal« való szembenézésből kinővő”) kérdés, 
illetve a (pusztán problématörténeti) filozófiatörténet és igazi (filozófiai) 
kérdezés közti különbségtevését Gadamer viszi tovább, és eredetét illetően 
egyúttal szélesebb történeti kontextusba helyezi. A neokantianizmus által ki-
dolgozott problématörténet, illetve a probléma és kérdés közti különbségtétel 
öszefüggésében hermeneutikai fő művében a következőket olvashatjuk: 

„A problématörténet csak akkor volna igazán történet, ha a prob-
léma identitását üres absztrakcióként ismerné föl, s elismerné a 
kérdésföltevésekben végbemenő változást. Valamely történel-
men kívüli hely, melyről tekintve történeti megoldáskísérletei 
változásai közepette egy probléma azonossága elgondolható 

                                                           
7 GA 63, 5. 
8 GA 26, 197. (Kiemelések F.M.I.) 
9 Lásd Lukács György: Az esztétikum sajátossága, Magvető, Budapest, 1965. II. 16. („A 

művészet szabadságharca”), 687-887.  
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volna, igazából nem létezik. [...] Az állaspontfölötti álláspont [...] 
merő illúzió. [...] A probléma fogalma nyilvánvalóan absztrakciót 
fogalmaz meg, azt, hogy a kérdés tartalma az e tartalmat min-
denekelőtt felnyitó kérdéstől eloldódik. [...] Az ilyen »probléma« 
kihullott abból a motivált kérdésösszefüggésből, melyből értel-
mének egyértelműségét meríti. [...] Jellegzetes, hogy a 19. szá-
zadban, a filozófiai kérdezés közvetlen tradíciójának összeomlá-
sával és a historizmus felvirágzásával a problémafogalom univer-
zális érvényességre tesz szert – ez annak a jele, hogy a filozófia 
tárgyi kérdéseihez [Sachfragen] való közvetlen viszony már nem 
áll fenn többé. A filozófiai tudat zavarát mutatja, hogy a prob-
lémafogalom absztrakciójába menekült, és nem látott semmiféle 
problémát abban, hogy a problémák valójában milyen módon is 
»léteznek«. A neokantianizmus problématörténete nem más, 
mint a historicizmus vadhajtása. A problémafogalom kritikájá-
nak [...] le kell rombolnia azt az illúziót, mintha a problémák 
csak úgy léteznének, mint a csillagok az égen”.10 

Hermeneutikailag tekintve „a problématörténet ezen módszerében dog-
matikus mozzanat rejlik”, állapítja meg másutt Gadamer,11 nevezetesen „az állí-
tólagos problémaazonosság dogmatikus feltevése”. „Egy ilyesfajta probléma 
olyan, mint egy valóban sohasem föltett kérdés. Minden valódi kérdés moti-
vált. [...] Minden kérdés a maga értelmét motivációjának módjából nyeri”.12 Ha 
Heidegger hermeneutikai nézőpontja felől szemlélve „döntő jelentősége van 
                                                           
10 GW 1, 381. sk. o.; IM 263. (Kiemelések F.M.I.) Gadamer szóhasználatát –„mint a 

csillagok az égen” („wie die Sterne am Himmel”) – bizonyos értelemben előlegezi 
Heidegger fordulata 1923-ban („mint a kövek az úton” – „wie die Steine auf dem 
Wege” –; GA 17, 74.). Ld. hasonlóképpen Gadamer: Hermeneutik als praktische 
Philosophie In. Rehabilitierung der praktischen Philosophie, Szerk. M. Riedel, 
Rombach, Freiburg i. Br. 1972, 1. köt., 340.: „Igen mesterkélt dolog azt képzelni, 
hogy kijelentések az égből hullanak alá” („Es ist sehr künstlich, sich vorzustellen, 
daß Aussagen vom Himmel fallen [...]” – kiemelés F.M.I.). A „problémák azo-
nosságát” illető kritikai megjegyzéseket ld. még például GW 4, 78.: „a probléma-
történet metodikai igénye valami közvetlenül beláthatót és helyeselhetőt tartalma-
zott. Ha a problémák azonossága biztosítva van, […] akkor a történeti relativiz-
musba süllyedéssel szemben szilárd talajra tettünk szert” (kiemelés F.M.I.); ez a 
szilárd talaj azonban a heideggeri kérdezés radikalitása folytán mára „ingataggá és 
bizonytalanná” vált (uo., 79.). Ld. ugyancsak a Carsten Dutt-tal folytatott beszélge-
tésben: Hermeneutik – Ästhetik – Praktische Philosophie. Hans-Georg Gadamer 
im Gespräch, Szerk. C. Dutt, Heidelberg 1993. 28.: „Dehát mégsem léteznek égből 
lehullott problémák” („Es gibt doch keine vom Himmelgefallenen Probleme”). 

11 GW 2, 81.; ld. GW 4, 79. 
12 GW 2, 82. Ld. még uo. 83. „[...] a kérdés értelme csupán a kérdés motivációja által 

határozódik meg”. (Kiemelések F.M.I.) 
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annak, hogy egy probléma értelmét, igazi motívumait megértsük”13 akkor a 
problématörténet alapját képező problémafogalom benső struktúrája s ezzel 
a problématörténet maga teljességgel ingataggá válik. A problématörténet a her-
meneutikai kritika fényében egyszerűen filozófiátlanként jelenik meg (amennyi-
ben a filozófiának a husserli jelszó értelmében – „Zu den Sachen selbst” – az volna 
a feladata, hogy visszataláljon vagy utat találjon a problémáktól a dolgok-
hoz). Gadamer végül fogalomtörténeti elemzések révén azt igazolja, hogy a 
probléma fogalmának már Platónnál és Arisztotelésznél valamiféle „szabadon 
lebegő” jellege van. „A problémák [...] nem valóságos kérdések”, írja Gadamer, 
„melyek felvetődnek, s ezért megválaszolásukat értelmük genezise rajzolná elő, 
hanem a vélekedés alternatívái, melyeket csak eldöntetlenül lehet hagyni, s 
amelyek így csak dialektikusan kezelhetők. A »probléma« ezen dialektikus 
értelmének valójában nem a filozófiában, hanem a retorikában van a helye”.14 

A hermeneutikai fordulat, amelynek a révén Heidegger az első világháború 
után saját jellegzetes gondolkodására, gondolkodói habitusára rátalált, látha-
tóan alapvetően idegenkedik a problémacentrikus filozófiától, s a filozófiai 
hagyománynak az áthagyományozott filozófiatörténeti megközelítésekre nézve 
destruktív újraelsajátítására tesz kísérletet. Ennek során az értelemvesztésen 
keresztülment, kiüresedettnek, megmerevedettnek, „szabadon lebegőnek” 
érzékelt problémák helyébe a hermeneutikailag szituált és motivált kérdést, 
kérdezést állítja. 

A problématörténeti szemléletmód alapvető jellemzője a történetietlen-
ség-történelemfelettiség; a filozófiának, illetve a filozófia történetének az uni-
verzumát itt problémának nevezett entitások népesítik be, éspedig időtlen 
módon, bármennyire különbözzenek is egymástól a mindenkori probléma-
orientált, problématörténeti megközelítésmódok problémaállományai, prob-
lémalistái, s bármely gyakran írják át is e listákat. Egy konkrét, helytől és 
időtől nem független, azaz a tényleges életre orientálódó filozófia számára itt 
az a „probléma” keletkezik, hogy miképp, mi módon, milyen legitimációval, 
milyen „útlevéllel” lép be egy-egy probléma ebbe az univerzumba, s hogyan 
hull ki azután belőle – továbbá maguknak a problémáknak az időről időre 
változó kezelésmódjai hogyan nyernek bebocsátást. A történelemfelettiség itt 
terjengő aurájában válasz természetesen aligha lehetséges. Problémák, prob-
lémacsoportok tűnnek fel adott elemzés- és kezelésmódokkal, majd tűnnek 
el, s jönnek helyettük új problémák és kezelésmódok. 

Egy adott – történetileg keletkezett, ám a történetiség iránt érzéketlen, 
önmaga történetiségét is (s elsősorban azt) elfedni kívánó – probléma-

                                                           
13 GA 56/57, 128. 
14 IM 263.; GW 1, 382. 
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állomány persze arra törekszik, hogy örökkévalóvá tegye magát, s ennek 
szolgálatában áll többek között a tanítás, miszerint itt örök problémákról van 
szó, melyek értelme időtlenül azonos önmagával, így esetleges felülvizsgála-
tukra, felfrissítésükre nincs is szükség. A problémaazonosság dogmatikus 
kimerevítést jelent. A problémaorientált filozófia-filozófiatörténet azonban 
abban az értelemben is dogmatikus, hogy az igazi kérdezést, új kérdések, 
vagy „problémák” kialakulását igyekszik elhárítani vagy elfojtani, s ily mó-
don a dolgokhoz való eredeti hozzáférés elébe akadályokat gördít. A prob-
lémák a dolgokhoz való hozzáférés útjában állnak. Ilyenkor van szükség a 
harcra, jobban mondva: a szabadságharcra, amiről fentebb esett szó, s mely-
hez most tanácsos lesz némi kiegészítő, magyarázó megjegyzést fűznünk. 

Philosophy and the Mirror of Nature című, nagy hatású könyvében 
Richard Rorty Gadamerhez kapcsolódva állította szembe a „szisztematikus” 
és az „épületes” filozófiát – ahol is a hermeneutika az utóbbihoz tartozik –, 
miáltal a szellemtudományok tudományosságának a természettudomá-
nyokétól való Gadamer-féle elhatárolási kritériumát (a Bildungot) a filozófia 
megkülönböztetésének kritériumaként veszi át, s ezzel a szellemtudomá-
nyok–természettudományok tudományosságának kritériumait illető gadameri 
dualizmust a „szisztematikus” és az „épületes” filozófia közti dualizmus for-
májában immár a filozófia bensejébe vezeti be. A hermeneutika ezen a pon-
ton határozottabban a gyakorlathoz, a praxishoz kötődik.15 A hermeneutiká-
nak – a szisztematikus filozófiával szembeállított – épületes filozófiaként 
történő Rorty-féle átvételét, újraelsajátítását a Bildung fogalmának Gadamer 
által előzetesen (a szellemtudományok megkülönböztető jegyeként) végbevitt 
tudományelméleti legitimációja teljes mértékben igazolja, noha Rorty a maga 
részéről nem pusztán nem tart igényt semmi ilyesféle igazolásra, de – saját 
szemléletmódjából következően – oly határozottan tiltakozik ellene, ahogy 
csak lehetséges. Valójában a gadameri Bildungnak Rorty még anti-szcientis-
tább (azaz „poétikusabb”, „épületesebb”) hangsúlyt kölcsönöz, mint azt maga 
Gadamer teszi. 

                                                           
15 Ld. különösen a könyv záró fejezetének következő alpontjait: „Hermeneutics and 

Edification”, „Systematic Philosophy and Edifying Philosophy”, „Edification, Re-
lativism, and Objective Truth” (357. skk. o. „A filozófia és a természet tükre (Rész-
letek)”. Ford. Fehér Márta. Filozófiai Figyelő, VII, 1985. 3. 50-80., itt 57. skk. o.). 
A bölcsesség fogalmának Rorty általi kifejezett visszaperléséhez ld. a következő 
megjegyzéseket: „Egy módja annak, ahogy a bölcsességről […] gondolkodhatunk, 
[…] abban áll, hogy úgy értjük, mint valamely beszélgetésben való részvételre alkal-
massá tevő gyakorlati bölcsességet. Egy módja annak, ahogy az épületes filozófiát a 
bölcsesség szeretetének láthatjuk, az, ha úgy látjuk, mint kísérletet annak meg-
akadályozására, hogy a beszélgetés kutatássá degenerálodjék, nézetek egyfajta 
cseréjévé” (Rorty, R.: Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton University 
Press, Princeton, 1979. 372., 65.; kiemelés F.M.I). 
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A hermeneutika „épületes” filozófiaként való értelmezésének, átvételének 
egyik fő hajtóerejét Rorty mármost „a beszélgetés lezárására irányuló kísér-
letek elleni tiltakozásban” pillantja meg.16 Azon beszélgetés lezárásában, mely 
éppen hogy elvileg lezárhatatlan, melyben, ahogy nincs első szó, úgy nincs utolsó 
szó sem. Az utolsó szó kimondásának s a beszélgetés ezáltal való lezárásának 
igényével értelmesen csak olyan valaki léphet fel, aki képes egyúttal érvényt 
szerezni neki. Képes érvényt szerezni – ez annyit tesz: hatalmában áll. Az 
ilyen ember tipikusan a (hatalommal bíró, alkalmasint teljhatalmú) diktátor. 
Ha a hermeneutikának mindenekelőtt és elsősorban a folytatólagos értelme-
zéssel, elsajátítással és újraelsajátítással van dolga, akkor Rorty törekvését 
úgy tekinthetjük, mint ami valamely még tágabb és még bensőbb értelemben 
hermeneutikai gondnak áll a szolgálatában. Azt a veszélyt igyekszik elhárí-
tani, „hogy egy adott szótár, az a véletlenszerű mód, ahogy az önmagukról 
való gondolkodásukra az emberek történetesen szert tettek, arra a gondolatra 
csábítsa őket, hogy ettől fogva minden beszédmód [problémacentrikus, tudo-
mányos] normálbeszédmód lehetne és kellene, hogy legyen” – s ezáltal ama 
veszély elhárítását szolgálja, mely a „kultúra ebből eredő befagyasztása” s 
végső fokon „az ember dehumanizációja” volna.17 (Az emberre ebben a pers-
pektívában jellemző a kreativitás, az új iránti érzékenység, fogékonyság, a 
problématörténet időtlen örök közegében azonban nem léphet fel semmi új.) 
A szabadságharc tehát elsősorban az emberi, filozófiai szabadságért folyik.18 

III. A PROBLÉMÁK AZONOSSÁGA ÉS AZ AZONOSSÁG PROBLÉMÁJA –
PROBLÉMAAZONOSSÁG ÉS AZONOSSÁGPROBLÉMA 

A problémaorientált filozófia–filozófiatörténet alapját képező probléma-
fogalom identitásának, önmagával való azonosságának hallgatólagos vagy 
kifejezett tézisét könnyen felülvizsgálhatjuk, és próbára tehetjük. Ha minden 
problémára az örökkévalóság, az időtlen azonosság (problémaazonosság) 
jellemző, akkor ez nyilván az azonosság problémájára is érvényes. Ezzel a 

                                                           
16 Rorty, R.: id. mű 377.  
17 uo, 377. („freezing-over of culture”, „dehumanization of human beings”).  
18Ez a törekvés már Heidegger első világháború utáni előadásaiból világosan kitűnik. 

„Minden nyilvánosan ismert és tárgyalt probléma”, hangzik első marburgi előadá-
sán 1922/23-ban, „nem az alaposság jele, hanem a legveszélyesebb fajtájú előítélet, 
amennyiben a problémák, mint olyanok alkalmasak rá, hogy a dolgokat elfedjék 
[…] Problématörténet csak egy kifejezett filozófiai álláspont alapján lehetséges. 
Egy valóban álláspontmentes kutatás ezzel szemben a kérdezésnek és a kérdés-
perspektívák kiépítésének lehetséges forrásaiként és motívumaiként egyedül a 
„dolgokat” ismeri el” (GA 17, 77. sk. o.). 
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lépéssel – az önmagára reflektálással – az azonosságprobléma azonosságára 
kérdezünk rá, s ezzel egyszersmind új probléma keletkezik, ti. az azonosság-
probléma azonosságának problémája. (A problémaazonosság problémája és 
annak azonossága, és az azonosságprobléma azonosságának problémája 
között vannak átfedések, de a két „probléma” mégsem „azonos” egymással.19) 
Ha ennek utána akarunk járni, némi tájékozódás után azt tapasztaljuk, hogy 
az azonosság fogalmán (problémáján) időről időre mást értettek 20  hogy 
kontextustól függően e probléma mást és mást jelentett. Nyilvánvaló, hogy az 
azonosság vagy az identitás fogalma valami mást– esetenként gyökeresen 
mást – jelent, aszerint, hogy „nemzeti identitásról”, „narratív identitásról” 
vagy a hegeli dialektika középponti magját alkotó formuláról, az „azonosság 
és nem-azonosság azonosságának” fogalmáról van szó. Utóbbiban az is 
kérdésessé tehető, hogy a kétszer előforduló „azonosság” ugyanazt jelenti-e, 
azaz azonos értelemben szerepel-e. 

Ha azonban ez így van: ha az azonosság fogalma-problémája történeti korok, 
szerzők és művek szerint (továbbá az „azonosság” előtt álló jelzők – „nemze-
ti”, „személyes” stb. – különbsége szerint) mást és mást jelent, s reménytelen 
vállalkozás e problémának valamilyen történelemfeletti, egyazonos mag-
jához, örök rétegéhez vagy dimenziójához eljutni, ill. azt valamilyen nyelven 
(véges emberi nyelven) kifejezni – az azonosságfilozófiára épülő hegeli 
metafizika megalapozása, írja heidelbergi kézirataiban a fiatal Lukács György, 
„a szubjektum és objektum kettőségének felszámolása a teljes kimondhatat-
lanság szintjének bizonyul”, illetve a kettősség felszámolása csak addig a 
pontig vihető véghez, amíg még fennáll „a szubjektum és az objektum valami-
féle elválasztó distanciája”21 –, ha mindez így van, akkor a problémaazonos-
ságnak a problématörténet és a problémafogalom alapját képező feltevése 
tarthatatlanná válik. 

Ha a problémák azonossága Gadamer szavai szerint nincs biztosítva, 
akkor ez nyilván áll minden problémára, így az azonosság problémájára is. 
Ez utóbbi probléma azonossága sem biztosított, ez a „probléma” is többféle 

                                                           
19 Az azonosságprobléma (a maga azonosságával együtt vagy anélkül) csupán egy szá-

mos egyéb probléma közül, míg a problémaazonosság minden probléma (vélt vagy 
megkívánt) jellemzője. 

20 Lásd pl. Henrich, Dieter: Identität – Begriffe, Probleme, Grenzen, In. Identität, 
Szerk. Odo Marquard és Karlheinz Stierle, Fink, München, 1996. 133-186., 
különösen 137.: „[…] az „azonosság” megnevezéssel egészen különböző filozófiai 
probléma-dimenziók és vizsgálódások alakultak ki” („[…] unter dem Titel „Identi-
tät” ganz verschiedene philosophische Problemdimensionen und Untersuchungs-
gänge entwickelt haben”). 

21 Lukács György: A heidelbergi művészetfilozófia és esztétika/ A regény elmélete., 
Ford. Tandori Dezső, Magvető, Budapest, 1975. 292. (Kiemelés F. M. I.). 
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jelentéssel, értelemmel bírhat, s ténylegesen bírt is a mai napig. Ha viszont 
már maga az azonosságprobléma is híján van az azonosságnak, hogyan vár-
hatjuk el a többi problémától, hogy önazonos módon (be-) lehessen azonosí-
tani őket? 

Nem lesz haszontalan, ha a fenti fogalmi elemzést történeti, empirikus 
vagy tudomány- és tudásszociológiai perspektíva bevonásával egészítjük ki. 
Amit a fenti fogalmi elemzés mutat, azt ugyanis – mint mindjárt látni fogjuk – 
a történeti-szociológiai vizsgálat a maga közegében és eszközeivel teljes mér-
tékben megerősíti. E célból tanácsos Richard Rorty szövegeihez fordulnunk. 

Egy, a nyolcvanas évek elején íródott nagy hatású tanulmányában Rorty 
„a filozófiai problémák […] egyre növekvő tiszavirág-életéről” beszélt, arról, 
hogy a XX. század ötvenes éveiben „egy egyetemi hallgató […] még hihette 
azt, hogy véges számú, jól megkülönböztetett, specifikálható filozófiai prob-
léma létezik, melyet meg lehet (vagy kell) oldani — oly problémák, melyekkel 
kapcsolatban egyetlen komoly analitikus filozófus sem vonná kétségbe, hogy 
éppenséggel azok a kiemelkedő filozófiai problémák.” 

Érdemes Rorty leírását még egy kicsit tovább követnünk. 

Ha most ezen problémák és paradigmák listáját recitáljuk, akkor 
egy egyszerű, csodálatos és letűnt világot idézünk fel. Az analiti-
kus filozófia […] „centrális” tartományaiban […] manapság annyi 
a paradigmák száma, amennyi a főbb filozófiai tanszékeké. Ami 
komoly problémának számít egy UCLA [University of California 
at Los Angeles] filozófiai doktorátus [Ph. D.] szempontjából, az 
nem szükségképpen az egy Chicagóban vagy Cornellban meg-
szerzendő filozófiai diploma szempontjából; és fordítva. Egy olyan 
probléma, amely az Amerikában levő hozzávetőleg száz „anali-
tikus” filozófiai tanszékből egyidejűleg tízben felkapottságnak 
örvend, már kivételesen szerencsés helyzetben van. Az összképet 
manapság egymással harcoló kutatási programok dzsungele 
uralja; olyan programoké, amelyeknek az életük az évek múltá-
val, úgy tűnik, egyre rövidebb. […] A filozófiai problémákat és 
módszereket illetően ma Amerikában nincs nagyobb egyetértés, 
mint 1920-ban Németországban. Akkortájt a legtöbb filozófus 
talán többé-kevésbé „neokantiánus” volt, ám az akadémiai élet 
domináns formája az volt, hogy mindegyik Ordinariusnak meg-
volt a maga rendszere, és olyan diákokat nevelt, akik ennek a rend-
szernek a problémáira úgy tekintettek, mint a „filozófia fő prob-
lémáira”. Az amerikai filozófiai tanszékek életmódja manapság 
nagyon is ehhez hasonló. […], nem létezik a filozófiai munka 
semmilyen közmegegyezésen alapuló egyetemközi paradigmája, 
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sem pedig a „centrális problémák” bármilyen közmegegyezésnek 
örvendő listája. […] Leromboltuk Reichenbach építményét, s 
vele együtt azt a listát is, amit „a tudományos filozófia problé-
máiról” ő állított össze. Helyébe semmit sem állítottunk, és nem 
is volna tanácsos kísérletet tenni rá.22 

A fenti szöveg által kínált lehetséges tanulságok egyike az, hogy a történeti 
korokon átívelő azonos problémák híján „[l]e kell mondanunk arról […], hogy 
hozzá tudunk férni olyan szuperfogalmakhoz, amelyek nem különös történeti 
korok […] fogalmai”.23Így eljutunk valami olyasmihez, mint a nyelv végessé-
ge és a történetiség iránti – a történeti új keletkezése, a problémalisták törté-
neti változásai iránti – problématörténeti érzéketlenség tarthatatlansága. 

Rorty jellegzetes, hermeneutika-orientált nézőpontja és kérdésfeltevése 
már legelső írásaiban megjelenik. „Csaknem egyidejűleg azzal, hogy elkezdtem 
filozófiát tanulni”, írja egy önéletrajzi visszapillantásban, „mély benyomást 
gyakorolt rám az a mód, ahogy filozófiai problémák megjelennek, eltűnnek 
vagy – új feltevések vagy szótárok eredményeként – alakot váltanak. Richard 
McKeon-tól és Robert Brumbaugh-tól megtanultam a filozófia történetét úgy 
szemlélni, mint alternatív megoldások sorozatát – alternatív megoldásokat 
nem ugyanazokra a problémákra, hanem egészen különböző problémahalma-
zokra”.24 S fő műve bevezetésének első mondata így hangzik: „A filozófusok 
rendszerint úgy tekintenek diszciplínájukra, mint ami időtlen, örök problé-
mákat tárgyal – olyan problémákat, melyek akkor jönnek létre, mihelyt az 
ember elkezd reflektálni”.25 Saját, hermeneutikával nagy mértékben rokon 
álláspontját Rorty éppenséggel ezen filozófiafelfogással való kritikai szembe-
nézésben alakította ki. 

IV. AZ AZONOSSÁGPROBLÉMA A NÉMET IDEALIZMUSBAN 

Gadamer nézeteinek rekonstrukciója során fentebb szó esett arról, hogy „a 
problémák azonossága […] nincs biztosítva”, s hogy ez „áll minden prob-
lémára, így az azonosság problémájára is. Ezen utóbbi probléma azonossága 
sem biztosított”. Egy olyan dolgozatban, melynek egyik fő témája az identitás 
„problémája”, legalábbis röviden szót kell ejtenünk arról a filozófia történe-
tében alighanem egyedülálló kísérletről, mely az azonosságot – s így az 

                                                           
22 Rorty, R.: A filozófia ma Amerikában [Philosophy in America Today]. Magyar Filo-

zófiai Szemle XXIX. 1985. 3-4, 583-599. itt 598., 587. sk., 592. sk. o. 
23 Uo., 593.  
24 Rorty, R.: Philosophy and the Mirror of Nature, XIII. 
25. Rorty, R: Philosophy and the Mirror of Nature, id. hely. 3. 
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azonosság azonosságát is – a legkonzekvensebben próbálta végiggondolni, s 
tette eközben filozófiai rendszeralkotásának alapjává s középponti „problé-
májává”. Erre a kísérletre a német idealizmus korában – s általa – került sor, 
elsősorban Schelling és Hegel filozófiájában. A fő kérdés az: hogyan kell az 
azonosságot, az „abszolút azonosságot” helyesen elgondolni? 

A filozófia középponti témája a német idealizmus korában az abszolútum, 
az abszolútum megkövetelt azonossága pedig az „abszolút azonosság”. Egy 
utalással emlékeztessünk rá, hogy kibontakozásának és fejlődésének jelentős 
részében az idealizmus mind Schellingnél, mind Hegelnél „azonosságfilozó-
fiának” (Identitätsphilosophie) nevezte (vagy „azonosította be”) önmagát.26 

Istennek mint a szubjektívnek és objektívnek az abszolút azonossága már-
most Schelling szerint „nem egyszerű azonosság, hanem az azonosság azonos-
sága”.27 Az azonosság, amint közelebbi szemügyre vételkor megmutatkozik, 
nem más, mint az azonosság azonossága. „Az abszolút azonosság csak az azo-
nosság azonosságának formájában létezik”, írja Schelling.28 „Nem egyszerű 
egység, hanem önmagával megkettőzött egység, avagy az azonosság azonos-
sága”.29 – Egy módja annak, ahogy az egyszerű egységgel vagy azonossággal 
szembeállított megkettőzött vagy reduplikatív azonosság fogalmát érthetjük, 
abban a meggondolásban áll, mely szerint az azonosság fogalmának önma-
gának is – önmagával való – azonossággal kell rendelkeznie, különben az 
azonosság – azonosság híján levő – fogalma önmagában omlik össze. Az azo-
nosság eszerint vagy reduplikatív vagy semmilyen. Ha a 20. századi végesség-
hermeneutika heideggeri–gadameri perspektívájába helyezkedünk, azt látjuk, 
hogy ugyanarra a problémaszituációra diametrálisan ellentétes – ezáltal azon-

                                                           
26 Lásd pl. F. W. J. Schellings sämmtliche Werke, sajtó alá rendezte K. F. A. Schelling, 

Cotta, Stuttgart–Augsburg 1856–61. Bd. X. 138., 151,, 154., 157.; Bd. XII. 71..; Bd. 
XIII. 152. stb.; G. W. F. Hegel: Werke in zwanzig Bänden. Auf der Grundlage der 
Schriften von 1832-1845 neuedierte Ausgabe. Redaktion Eva Moldenhauer und 
Karl Markus Michel (= Theorie-Werkausgabe), Frankfurt am Main. Suhrkamp 
1969--1971, Bd. VIII. 218.; 243.; Bd. IX. 20..; Lásd különösen Bd. VIII. 18.: „A 
spekulativ filozófia számára az azonosságrendszer, azonosságfilozófia megneve-
zés már elfogadott névvé vált” („Für spekulative Philosophie ist daher der Name 
Identitätssystem, Identitätsphilosophie bereit zueinem rezipierten Namen 
geworden”; kiemelés az eredetiben). 

27 F. W. J. Schellings sämmtliche Werke, I. Abt., Bd VI. 173.: „Es wird also […] nicht 
eine einfache Identität, sondern eine Identität der Identität gesetzt”. 

28 F. W. J. Schellings sämmtliche Werke, I. Abt., Bd. IV, 121.: „Die absolute Identität 
ist nur unter der Form einer Identität der Identität“. 

29  F. W. J. Schelling: Die Weltalter. Fragmente (Schellings Werke, Münchener 
Jubiläumsdruck, Nachlaßband), sajtó alá rendezte M. Schröter, Beck, München, 
1946, 28..: „Es ist hier keine einfacheEinheit, sondern eine mit sich selbst-
verdoppelte oder eine Identität der Identität”. 
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ban ugyanazt a kérdésfeltevést s annak kontextusát megőrző – válaszokat 
kapunk. Mivel a reduplikatív azonosságnak az abszolút idealizmusra jellemző 
fogalmát a végességhermeneutika nem ismeri – és nem is ismerheti, amennyi-
ben saját magát, saját „azonosságát” meg kívánja őrizni –, ezért számára az azo-
nosságprobléma (amint azt fentebb láthattuk) nem rendelkezhet azonosság-
gal.30 Ami egyjelentésű azzal, hogy számára a problémák (s az őket megfogal-
mazó nyelv) végesek. Az azonosságprobléma azonosságának hiánya másfelől a 
problémák pluralitásának a legitimációját szolgálja. Az abszolút azonosság, 
amint azt a fiatal Lukács éles szemmel diagnosztizálta, „a szubjektum és ob-
jektum kettőségének felszámolása” „a teljes kimondhatatlanság szintjének 
bizonyul”.31 Ebből – fordítva – az következik, hogy mindaz, ami kimondható, 
plurális és véges. E problémapluralitás másfelől legitim ugyan, de megnevezése 
és azonossága bizonytalan és változó, ez pedig éppen azonossághiányából ered.  

A nem-azonosságot magába záró azonosság először a Differenzschriftben 
megjelenő hegeli fogalma32 – amint azt Manfred Frank meggyőzően kimu-
tatta – egy schellingi probléma, az abszolút azonosság helyes elgondolásának 
problémája – válaszkísérleteként születik meg. Hegel ezzel Schelling azonos-
ságfilozófiájának középponti gondolatát próbálta megfelelő módon megfo-
galmazni, s kísérlete a barát „spontán, sőt lelkes egyetértésével” találkozott.33 
Ez nem változtat azon, hogy „nem Hegel, hanem Schelling az »azonosság és 
különbség azonossága« nevezetes, minduntalan Hegel nevével összekapcsolt 
gondolatának (ha nem is formulájának) a szerzője”.34 A német idealizmusra 
jellemző, írja Frank, „az abszolút azonosság lényegének Hölderlin, Novalis és 
Schelling számára sajátságos felfogása, mint ami egy olyan alapot zár ma-
gába, amely minden tudatot/tudatosulást [Bewußtsein] önmagából kizár.” A 
lét, mondja majd az idős Schelling, „minden gondolkodást időtlenül meg-
előz” (unvordenklich). 

                                                           
30  Az azonosságprobléma azonosságának ebben a formában való megkérdőjelezése 

párhuzamokat mutat a derridai dekonstrukcióval – azzal a móddal, ahogy Derrida 
a heideggeri létkérdést, közelebbről a lét (egységes, önazonos) értelmére vonat-
kozó kérdést re-, majd de-konstruálja.  

31 Lásd fentebb a 21. jegyzetet s annak szövegkörnyezetét. 
32 Lásd Theorie-Werkausgabe, Bd. 2. 96.: „Das Absolute selbst aber ist darum die 

Identität der Identität und der Nichtidentität; Entgegensetzen und Einssein ist 
zugleich in ihm.” 

33 Ehhez és a következőkhöz lásd Frank, Manfred: „’Identität der Identität und der 
Nichtidentität’. Schellings Weg zum ’absoluten Identitätssystem’”, Hegel-Jahr-
buch. Bd. 19. 2013. n. 1, 233-253. Felhasználom továbbá Manfred Frank az ELTÉ-
n 2012. április 12-én ugyanilyen címmel tartott előadásának kéziratát. 

34 Frank, Manfred: „Reduplikative Identität”. Der Schlüssel zu Schellings reifer Philosophie 
(Schellingiana, 28), Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, 2018. XI.  
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Azonosság és nem azonosság ugyanannak az egésznek a jellemzői, erről az 
egészről azonban Schelling és Hegel másképp gondolkodik. Míg Schelling 
úgy gondolja, hogy az átfogó azonosság azonosság és különbség neki alá-
rendelt relációjából nem érthető meg, Hegel pontosan ezt gondolja. Hegel 
ezzel természet és szellem azonosságát feloldja, amennyiben ezt az azonossá-
got az abszolút reflexióként elgondolt szellem felől magyarázza, ezáltal viszont a 
természet szellemtől való függetlenségét tagadja. Az azonosság ilyenformán 
az őt átfogó szellem egyik mozzanatává lesz, azaz megszűnik abszolút azonos-
ság lenni. Schelling számára ezzel szemben az abszolút azonosság természet 
és szellem összekapcsoltsága, a szellem pedig önmagában nem az abszolút 
azonosság maga. Hegel érett filozófiája ezért joggal nevezi magát abszolút 
idealizmusnak, mivel a szellem természettel szembeni elsőbbségét hirdeti. Azt 
a felfogást, mely a szellemet (a természet kárára) abszolutizálta, nevezte 
később Schelling „negatív filozófiának”. Ez utóbbi az abszolút azonosságot 
egyoldalúan a szellemnek alárendeltként ábrázolja, nem úgy, mint ami a 
természetet és a szellemet egyaránt átfogja és megalapozza. A schellingi 
felfogás, írja Frank, ezen utóbbi nézet által lehetett vonzó ama materialista 
kísérletek számára, amelyek Hegelt a feje tetejéről a talpára próbálták állí-
tani. Hegelnek a logikára (a fogalom önmozgására) alapozott tudományrend-
szere „végtelen léthiányban” szenved.35 

Az azonosságprobléma német idealizmus általi tematizálásának ez a rövid 
rekonstrukciója egyebek mellett illusztrációja is lehet annak a fenti tézisnek, 
mely szerint az azonosság fogalmán (problémáján) időről időre mást értet-
tek, hogy kontextustól függően e probléma mást és mást jelentett. Ha ma 
számunkra az azonosságprobléma német idealizmus általi kezelése idegenül 
vagy egyenesen megütköztetően hat, akkor ez csupán annak a jele, hogy 
megváltozott korban élünk, s hogy ami az akkori kortársak számára magától 
értetődőnek számított – nevezetesen, hogy a filozófia egyetlen és igazi törek-
vése egy abszolút metafizika megalkotása kell, hogy legyen –, e kísérlet 
ismétlődő kudarcainak tapasztalata alapján számunkra idegenné vált.  

Az azonosságprobléma német idealizmus általi kezelését mindazonáltal 
nem kell elvetnünk: az azonosságprobléma egyik lehetséges – de korántsem 
egyetlen lehetséges – tematizálásaként joggal tarthat számot kutatói érdeklő-
désünkre, sőt, elismerésünkre és csodálatunkra. Valahogy úgy áll vele a hely-
zet, ahogyan 1979-ben, a Hegel-díj átvételekor Hegel öröksége címmel tar-
tott beszédében Gadamer megfogalmazta: „Csodálattal állunk kereszténység 
és filozófia, természet és szellem, görög metafizika és transzcendentálfilozó-

                                                           
35 Lásd ehhez Manfred Frank korábbi könyvét: Der unendliche Mangel an Sein. 

Schellings Hegelkritik und die Anfänge der Marxschen Dialektik, Frankfurt/ 
Main, 1975. 2., átdolgozott és erősen bővített kiadás München, 1992.  
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fia nagy hegeli szintézise előtt ─ ama szintézis előtt, melyet Hegel abszolút 
tudásként vázolt föl. Elfogadni mégsem tudjuk. A bennünket Hegeltől elvá-
lasztó másfél évszázadot nem lehet letagadni.” „A régi görög »Ismerd meg 
önmagad« számunkra is érvényes még. És azt jelenti: ismerd meg, hogy nem 
Isten, hanem ember vagy. Az önmegismerés valójában nem a tudás tökéletes 
átláthatósága, hanem a belátás ama határok fölvállalásának szükségességébe, 
melyek véges lényeknek tűzettek ki”.36 

 

 

                                                           
36 Gadamer, Hans-Georg: Das Erbe Hegels, In. H.-G. Gadamer ─ J. Habermas: Das 

Erbe Hegels. Zwei Reden aus Anlass des Hegel-Preises. Suhrkamp, Frankfurt/ 
Main, 1979. 56., 62. 


