
Nyírő Miklós 

 

Husserl, Heidegger és Gadamer a tapasztalatról  

 

 

I. VISSZATÉRÉS AZ INTENCIONÁLIS, MAJD A FAKTIKUS TAPASZTALATHOZ 

 A szcientizmus kihívása 

 Husserl: vissza a nem-tárgyiasító, intencionális tapasztalathoz 

 Heidegger: vissza a faktikus tapasztalathoz 

 

II. GADAMER: ELŐRE A NYELV ÁLTAL KÖZVETÍTETT GYAKORLATI VILÁGTAPASZTALATHOZ 

 A hermeneutikai tapasztalat sajátosságainak visszanyeréséhez vezető út 

 A hermeneutikai tapasztalatról 

 Az emberi világtapasztalat nyelvisége, a hermeneutikai tapasztalat egyetemessége 

 

 

 

“A tapasztalat fogalma  hívja fel rá a figyelmet Gadamer  a legkevésbé tisztázott 

fogalmaink közé tartozik.”1 Ugyanakkor ma, amikor a metafizikákba vetett bizalmunk igencsak 

megingott, s az ész átfogó jelenvalósága teljességgel hitelét vesztette a szemünkben, a tapasztalat 

egyike azon legfontosabb próbaköveknek, amelyeken az ‘igazság’ számunkra megméretődik. 

Hasonlóan ‘kritikai’ indíttatáshoz kötődött a modern tudományok kialakulása is, amelyek kérdőre 

akarták vonni a ‘pusztán áthagyományozottat’, s éppen a tapasztalat nevében. E tudományoknak, 

s technikai eredményeiknek a meghatározó erejű jelenléte életünkben, másfelől viszont 

teljesítőképességeikkel, sőt illetékességükkel kapcsolatos határtapasztalataink  melyek talán ma 

kézzelfoghatóbbak, mint valaha  mindamellett sokunkat a tudományelőttes tapasztalat felé 

orientálnak, vagy legalábbis zavarba ejtenek. A modern tudományok, 17. századi kialakulásuk óta, 

                                                
1 Hans-Georg Gadamer: Wahrheit und Methode (a továbbiakban: WM), Tübingen 196; 3. kiad. 1972, 329. o. (= 

Igazság és módszer a továbbiakban: IM, ford. Bonyhai G., Gondolat, Budapest 1984, 243. o.). 
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feszültség forrásai részben a filozófia, de általában egyéb világviszonyulási módjaink 

vonatkozásában is. Ezek a feszültségek  miközben nagymértékben mozgató rugói voltak a jelen 

dolgozat keretében vizsgált filozófusok munkásságának  nem utolsósorban a tapasztalat 

mibenlétének problematikusságához kapcsolódnak.  

 E tanulmányban mindenekelőtt arra teszek kísérletet, hogy Hans-Georg Gadamernek a 

tapasztalatról, s annak nyelviségéről alkotott felfogását értelmezzem. Ehhez bevezetésként egy 

rövid (és természetesen leszűkített) ‘történeti’ jellegű áttekintést nyújtok, melyben az objektív 

tudományok és a filozófia közti feszültségből kinövő husserli fenomenológiának, valamint e 

fenomenológia heideggeri radikalizálásának néhány vonását a tapasztalat mibenlétére vonatkozó 

kérdést szem előtt tartva igyekszem vázolni. 

 

 

 

I. VISSZATÉRÉS AZ INTENCIONÁLIS, MAJD A FAKTIKUS TAPASZTALATHOZ 

 

 

A szcientizmus kihívása 

 

 

Minden bizonnyal a husserli fenomenológia korszakalkotó teljesítményének kell 

tekintenünk azt, hogy a klasszikus német filozófia által is  egyebek mellett  felvállalt filozófiai 

feladatot, nevezetesen az újkori objektív tudományok nyújtotta világkép egyoldalúságainak 

filozófiai meghaladását oly módon tette lehetővé, hogy egyúttal a leghatározottabban, s 

mindenfajta spekulációt elutasítva a közvetlen, szemléleti tapasztalatra kívánt szorítkozni. 

E tudományok kritikája természetesen már Kantnál is megjelent. Azzal, hogy Kant 

kimutatta a szubjektivitás konstitutív szerepét a megismerésben, a külső és belső természet 

tudományainak érvényességi igényét a puszta jelenségek körére korlátozta. E tudományokban 

eszerint nem úgy ismerjük meg a dolgokat, ahogyan magukban véve vannak, hanem ahogyan azok 

számunkra jelennek meg. Ismeretszerzésre csakis a lehetséges (érzéki) tapasztalat határain belül 

van lehetőségünk, s az észt ebben is csak regulatív funkció illetheti meg. Noha e kritika az érzéki 
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tapasztalatra nem vonatkoztatott ész megismerési teljesítményeit, s ezzel az egész metafizikai 

hagyományt puszta illúzióként bélyegezte meg, idealista követői, így Fichte, Schelling és Hegel 

éppen egy abszolút szubjektum metafizikájának formájában perelték vissza az ész tudományokkal 

szembeni, ugyanakkor kifejezetten megismerési jogait. A ‘magánvaló dolog’, mely a tiszta ész 

kanti kritikája során az ember megismerő képességeinek határköveként szolgál, s az észt ezzel a 

gyakorlati szférába utalja, ezen spekulatív idealisták meglátása szerint immár az abszolút 

szubjektum produktumaként lepleződik le. Így megnyílik az út az érzéki tapasztalattól 

elrugaszkodó, transzcendentális, mégis megismerő reflexió előtt, melynek mozgása során az ész a 

maga immanens rendszerét kiépítve jut el totális önközvetítéséig, teljes önbirtoklásáig. 

A 19. század előrehaladtával az abszolút idealizmus ezen szintézisei, melyek tehát 

felülemelkedtek a tudományokat éltető, s Kant által még részben legitimált karteziánus 

dualizmuson, rohamosan veszítették el népszerűségüket. A kor világtapasztalatát ugyanis 

fokozódó mértékben hatotta át az idegenség tudata. Ez egyszerre volt felhajtó ereje, de 

következménye is mind a természettudományok e század folyamán végbemenő rohamos 

előretörésének, mind pedig a romantika korában fellépő historista tudat megerősödésének. A 

külső és belső természetet tárgyiasítva, idegenként megragadni igyekvő természettudományokhoz 

hasonlatosan ugyanis a historizmus is a távolság avagy idegenség tapasztalatát mélyítette el  a 

történelmi múlttal szemben.    

A tudományok általános térhódítását a legvilágosabban talán nem is annyira elméleti 

eredményeik, vagy akár a társadalmi gyakorlatban betöltött növekvő szerepük, mint inkább az a 

vita jelzi, melyben a pozitív tudományok magát a filozófiát veszik ostrom alá. A 2. század 

fordulója táján lezajlott úgynevezett pszichologizmus-vita keretében egyfelől egy ténytudomány, a 

fiziológiából kinövő pszichológia az, mely igényt formál a filozófiát megalapozó diszciplína 

státuszára, ellenlábasai másfelől a filozófiának a tudományokkal szembeni öntörvényűsége mellett 

szállnak síkra.   

Szembeszökő az az általános vonásokat illető hasonlatosság, mely az itt polarizálódó 

hadállások és azon helyzet között mutatkozik, melyre Kant monumentális kritikai filozófiája és az 

abból táplálkozó spekulatív idealizmus a tudományok vonatkozásában válaszkísérletek voltak. 

Végső soron ugyanis mindkét esetben egyazon  noha részleteiben igen eltérő  kihívásról van 

szó, mégpedig arról, amelyet az újkori objektiváló tudományok térhódítása jelent a filozófia 
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számára: miként értékeljük azt, ha e tudományok, melyek az igazság kizárólagos 

letéteményeseként tekintenek magukra, azt a kétezer éves hagyományból táplálkozó filozófiát 

ostromolják, mely egyúttal  a zsidó-keresztény hagyomány mellett  az európai kultúra két fő 

ütőerének egyike, s küldetése az emberi világtapasztalat egészével való számvetés?  

 A pszichologizmusban kicsúcsosodó 19. századi szcientizmus tehát abban a módszerhitben 

teljesedik ki, mely a tudás valamennyi területén, így nem csak a természet-, valamint a 

szellemtudományokban, de magában a filozófiában is  noha a természet megismerésének 

mintaképét követő, mégis  egységes metodológiának követel érvényt. Ám a szcientizmusnak is 

van  filozófiája. Ugyanis az egyetemesen érvényes módszer eszményében hallgatólagosan  tehát 

minden kritikai vizsgálattól elzártan, s így dogmatikusan  ontológiai, valamint ismeretelméleti 

előítéletek fejeződnek ki. Mivel a módszer a vizsgálandó dologhoz való hozzáférést hivatott 

biztosítani, ezért valamely meghatározott  ez esetben a természettudományos  metodika csakis a 

következő feltevés alapján tarthatna igényt egyetemességre: a diszciplínák különbözősége ellenére 

azok tárgyterületeinek ‘végső soron’ homogénnek, mégpedig itt ‘természet’-jellegűnek kell 

lenniük. Ez az úgynevezett naturalizmus tétele. Ha azonban a létezés régiói nem mutatnak effajta 

egyneműséget  ezt a feltevést pedig maguk a tudományok nem, hanem csakis az ontológiai 

vizsgálódás válaszolhatja meg , akkor a szcientizmus egy olyan módszereszmény 

védelmezőjeként lepleződik le, mely a dologhoz való hozzáférést (a természettudományok 

területén kívül) nem szolgálja, hanem éppen ellenkezőleg, felhagy az ahhoz való idomulás 

követelményével, s a dolgot, melyet állítólag megismerni igyekszik, egyenesen semmibe veszi. Az 

effajta ‘megismerés’ révén tehát semmi egyebet nem ismerünk meg, mint a szubjektum módszeres 

világviszonyulását.    

 

 

 

Husserl: vissza a nem-tárgyiasító, intencionális tapasztalathoz 

 

 

Husserl fenomenológiája mindenekelőtt ezzel a szcientizmussal, közelebbről pedig a 

pszichologizmussal való számvetésként, azok radikális kritikájaként fogalmazódik meg, egyenesen 
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az európai tudományok válságát tematizálva. “Ellentétben azon felfogással, mely szerint 

valamennyi tudománynak, így a filozófiának is csak egy, közös megismerési módszere lehet, a 

fenomenológia a filozófiát teljesen új dimenzióban lokalizálja, mely filozófia új kiindulópontokból 

táplálkozik, s módszere elvileg különbözteti meg őt a természetes tudományoktól.”2 Husserl tehát 

kifejezetten el kívánja határolni a filozófiát az úgynevezett természetes tudományoktól, s ennyiben 

legalábbis Kant és a német idealizmus örökösének tudhatja magát.3 Míg azonban ez az idealizmus 

a transzcendentális reflexióra mint a tiszta ész rendszeres önkifejlésére hagyatkozik, hogy az 

abszolút szubjektum metafizikájában oldja fel a karteziánus dualizmust, addíg Husserl mindenfajta 

metafizika elébe vág, s a leghatározottabban a szemléleti tapasztalatra kíván szorítkozni. Éppen 

ennek a közvetlen tapasztalathoz való visszatérésnek a követelményét fogalmazza meg a 

fenomenológia ismert maximája: “Vissza, magukhoz a dolgokhoz”. Csak ami a szemlélet 

közvetlenségében, a maga evidenciájában adott, annak leírása tarthat igényt az ismeret rangjára. E 

maxima így száműzni kíván a filozófiából mindent, ami pusztán ‘elmélet’, konstrukció, a dolgok 

szemlélete avagy közvetlen önadottsága által nem igazolt, netán érdekeket tükröző teória. 

A kutatásnak ez a személyes, ugyanakkor módszeres szigorral megszerzett tapasztalatra 

történő alapozása nem kevesebbet, mint a hitelesség követelményét állítja  újfent  a filozofálás 

elé. Amennyiben továbbá a tapasztalat lényegéből fakad, hogy az önmagát igazolja, annyiban a 

fenomenológia, mely a konstrukcióktól és mindenfajta dogmatizmustól mentes tapasztalathoz 

                                                
2 Edmund Husserl: A fenomenológia ideája, in: Edmund Husserl válogatott tanulmányai, ford. Baránszky Jób L., 

Gondolat, Budapest 1972, 52.o.. 

3 Vö. például Husserl következő megjegyzésével, mely Az európai emberiség válsága és a filozófia című írásából 

származik, s kifejezetten párhuzamot von az a priori kiindulás tekintetében Husserl saját fenomenológiája és a 

kanti kritika közt: “Az objektivizmus tudománybabonájának, dogmájának kritikája természetesen már Kanttal 

megkezdődött. Már Kant rámutatott: 'A jelenségben azt, ami az érzetnek megfelel, a jelenség anyagának, azt pedig, 

ami eszközli, hogy a jelenség különféléje bizonyos viszonyokba rendezhető, formájának nevezem. Minthogy az, 

amibe az érzetek egyedül rendezkedhetnek s bizonyos formákba helyezhetők, maga ismét érzet nem lehet, 

ennélfogva minden jelenség anyaga csak a posteriori van ugyan adva, de valamennyinek a formája a priori kell 

hogy készen álljon az elmében, s ennélfogva minden érzettől elkülönítve kell hogy tekinthessük.' ... a Kantból 

kiinduló német idealizmus szenvedélyesen azon fáradozott, hogy a már nagyon is érezhetővé vált naivitást 

[tudniillik az objektivizmusét  Ny.M.] legyőzze (...).” In: Edmund Husserl válogatott tanulmányai. Budapest: 

Gondolat, 1972. 356. o. (= Hua. VI. kötet. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1954. 271. o.) (A kanti idézet lelőhelye: A 

tiszta ész kritikája, Budapest: Franklin Társulat, 1913. 47. sk. o.). 
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kíván visszanyúlni, egyáltalában a filozófia módszere kell hogy legyen. Ezért mindenekelőtt a 

hitelességnek  a fenomenológia maximájában megfogalmazott  eme követelményében rejlik az a 

forradalmi erő, mely a mai napig filozófusok generációit sorakoztatja fel a fenomenológia zászlaja 

alá.4    Az az elementáris erejű kutatás, melyet Husserl e maxima jegyében, s egész 

életében folytatott, a filozófiának  a közvetlen tapasztalatra alapozott, egyúttal azonban  a 

legszigorúbb értelemben vett tudományként való újjászületését helyezte kilátásba. Husserl azt 

tűzte ki célul, hogy fenomenológiai ismeretkritikaként megingathatatlan alapokra helyezze az 

episztemológia diszciplínáját, s ily módon biztosítsa a filozófiának ‘szigorú tudományként’ való 

felépítését. Egy ilyen program persze csak úgy kivitelezhető, ha kérdőre vonjuk és 

újrafogalmazzuk a tudományosság mibenlétéről alkotott hagyományos nézeteket. Éppen ez volt az 

a kérdés, melynek mentén Husserl elhatárolni igyekezett egyfelől minden olyan  tudományos és 

tudomány előtti, általa összefoglalóan ‘természetesnek’ nevezett  beállítódást, “melyben föl sem 

merül, hogy a megismerésnek nehézségei is lehetnének”, magától a filozófiától, melyet másfelől “a 

megismerés lehetőségeinek problémáival szembeni állásfoglalás” jellemez.5 A filozófia így Husserl 

szemében per definitionem ismeretkritika. Arra vonatkozó, “magában véve egyértelmű belátással” 

kell szolgálnia, hogy “mi az ismeret lényege, és mennyiben vagyunk képesek megismerésre. Az 

ilyen jellegű ismeretkritika  hangsúlyozza továbbá Husserl  a metafizika lehetőségének 

előfeltétele.”6 

Noha az objektiváló tudományok is nyilvánvalóan valamiféle ismeretelméletre támaszkodva 

fejtik ki tevékenységüket, velük kapcsolatban azonban Husserl naivitást, mi több, dogmatizmust 

diagnosztizál. Amikor a tudományosság kritériumát abban látják, hogy megállapításaikat az 

objektív természetre avagy tényekre vonatkozó tapasztalatnak kell igazolnia, olyan tapasztalat-

felfogással dolgoznak, amely nélkülözi a közvetlen beláthatóságot, s így Husserl meglátása szerint 

                                                
4 Ezt a megállapítást alátámasztani látszanak Gadamer következő megjegyzései: “Egységes fenomenológiai iskola 

(...) nem létezett (...).” “Amikor valaki leírja a fenomenológia fő módszertani értelmét, mindig átdereng az illető 

saját filozófai álláspontja. (...) Minden fenomenológusnak saját véleménye volt arról, hogy tulajdonképpen mi a 

fenomenológia. Bizonyosnak csak az számított, hogy a fenomenológiai munkamódszert nem lehet könyvekből 

megtanulni. A vox viva itt új jelentőséget kapott.” Hans-Georg Gadamer: ‘A fenomenológiai mozgalom’, in: 

Athenaeum 2. kötet 1. füzet: ‘Fenomenológia és/vagy egzisztenciafilozófia’, Budapest 1993. 56. sk. o.. 

5 Edmund Husserl: A fenomenológia ideája, j. h., 27.o.. 

6 Uo.. 
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igazolatlan. Az úgynevezett ‘objektív tények’ ugyanis, melyekből azután e tudományok 

általánosításaikat levonják s a ‘természet’ végtelen eszméjét vélik felépíthetni, egyáltalán nem 

közvetlen adottságok. Ellenkezőleg: “Az objektív éppen az, ami maga sohasem tapasztalható 

....”7 Közvetlen adottság Husserl szerint csakis az lehet, ami immanens a megismerő szubjektum 

számára, mégpedig nem a reális élmények avagy pszichikai tények, hanem e realitást maga mögött 

hagyó immanencia, vagyis az abszolút önadottság értelmében.8 Amit ‘objektívnek’ szokás nevezni, 

az valójában teljességgel transzcendens e szubjektum vonatkozásában.9 Ennélfogva általában véve 

is problematikusként, s a tapasztalat fogalmának önkényes, dogmatikus leszűkítéseként lepleződik 

le az ‘érzékek általi tapasztalatra’ való szokványos hivatkozás. Az előítéletektől való mentesség 

felvilágosodás szellemében megfogalmazott követelménye továbbra is érvényes a husserli 

fenomenológiában. Az azonban, hogy a kerülendő előítéletek próbakövét az úgynevezett ‘érzéki 

tapasztalatban adottaknak’ kellene jelenteniük, maga is előítéletnek, “... ‘spekulatív a priori 

konstrukciónak’ bizonyul, mely attól még nem lesz jobb, hogy ezúttal empirista részről 

hangoztatják.”10   

A hagyományos empirista (logikai empirista, tudományelméleti) dogmatizmussal szemben 

a valóban radikális, igazi előítéletmentességgel eljáró empirizmust illetve pozitivizmust maga a 

fenomenológia kívánja megvalósítani.11 Miképpen biztosítható azonban az, hogy a tapasztalat 

                                                
7 Edmund Husserl: Az európai tudományok válsága és a transzcendentális fenomenológia. Bevezetés a 

fenomenológiai filozófiába. (I. kötet) Budapest: Atlantisz, 1998. 165. sk. o.. 

8 Vö. pl.: A fenomenológia ideája című művel, ahol Husserl részletesen kidolgozza a transzcendencia és 

immanencia fogalompárjának egyre szigorúbban megragadott tartalmait. 

9 Amint azt Husserl kifejti: “Az objektivitás tapasztalhatóságával ugyanaz a helyzet, mint a végtelenül távoli 

geometriai képződményekével, s így egyáltalán a végtelen ‘eszmékével’, pl. a számsor végtelenségének 

tapasztalhatóságával. Eszmék matematikai vagy természettudományos ‘modellek’ módjára történő ‘szemléltetése’ 

természetesen nem magának az objektivitásnak a szemlélete, hanem az életvilágban megvalósuló szemlélet, amely 

arra alkalmas, hogy megkönnyítse az érintett objektív eszmények felfogását.” Edmund Husserl: Az európai 

tudományok válsága és a transzcendentális fenomenológia. Bevezetés a fenomenológiai filozófiába. (I. kötet) 

Budapest: Atlantisz, 1998. 165. sk. o.. 

10 Edmund Husserl: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, in: Hua. III. 

kötet/1. 19. §. (42. o.) — Vö. uo. 20. és 24  § (43. sk. o. és 51. o.). 

11 A husserli fenomenológia követői  akik közül itt Schelert és Gadamert idézzük  egyöntetűen hangsúlyozták 

annak radikális empirizmusát illetve pozitivizmusát. Scheler így ír: “A meg-élt, a meg-látott van 'adva', csak ebben 



 8 

valódi értelmének megfelelő közvetlen adottságokhoz, tehát ‘magukhoz a dolgokhoz’, a valós 

fenoménekhez hozzáférjünk? Ezt a fenomenális adottságokra történő visszamenést a husserli 

módszer az egymásra épülő ‘redukciók’ révén kívánja megvalósítani. Amire az ‘objektivizmus’ 

meghaladása érdekében mindenekelőtt szükség van, az a természetes beállítódáson való túljutás. 

Mivel a természetes beállítódás naturalizálja a tapasztalatot  hangsúlyozza Husserl , s ezzel 

olyan, a szubjektum számára transzcendens léthez való viszonyt tételez, melyben semmiféle 

önadottság nem érhető tetten, ezért az úgynevezett fenomenológiai epokhé végrehajtásával először 

is fel kell függeszteni mindenfajta léttételezést (a transzcendenst mint olyat). Ezáltal szert teszünk 

arra a fenomenológiai beállítódásra, mely számára megnyílik a ‘tiszta fenomének’ új tapasztalati 

mezeje, “a létezőnek az a végtelen, önmagában zárt és abszolút módon sajátos tartománya, 

mely a tiszta vagy transzcendentális szubjektivitásé.”12 Ez a tapasztalati mező így minden 

objektivitáson és empirikus szubjektivitáson túli szféra: a ‘számomra létező világ’ (s egyben a 

‘számunkra létező világ’) egyetemes fenoménje, ahogyan az a transzcendentális tudat számára 

                                                                                                                                                        
a meg-élő és meg-látó aktusban magában, ennek keresztülvitelében; az adott ebben és csak ebben jelenik meg ... Az 

első ezért, ami egy fenomenológiára alapozott filozófia alapjellegét adja, a legélőbb, legintenzívebb és 

legközvetlenebb élménybeli érintkezés magával a világgal  azaz magukkal a dolgokkal (...) Ebben az értelemben  

azonban csak ebben  a fenomenológiai filozófia a legradikálisabb empirizmus és pozitivizmus: minden 

fogalomhoz, minden tételhez és formulához, még a tiszta logika tételeihez és formuláihoz is, például az azonosság 

tételéhez, az ilyen élmény-tartalmakban kell keresni a 'megfelelést'. És a tételek minden igazságát és érvényességét 

fel kell függeszteni addig, amíg ez a követelmény nem teljesül.” Max Scheler: Phänomenologie und 

Erkenntnistheorie, in: Gesammelte Werke. X. kötet.  (Schriften aus dem Nachlass) Bern-München: Francke, 380. 

sk. o., magyarul: Az ember helye a kozmoszban, XXX; Gadamer pedig a következőket mondja: “Nyilvánvaló, hogy 

a fenomenológia kiinduló helyzete elsősorban a Hume-ra hivatkozó kortársi [XIX. század végi  Ny.M.] 

'pozitivizmus' ellen irányult, s csak másodsorban az újkantianizmuson belüli dogmatikus álláspontok ellen. A 

fenomenológia husserli eszméje azzal az igénnyel lépett fel, hogy Avenarius és Mach dogmatikus 

szenzualizmusával ellentétben ő az igazi pozitivizmus. Innen ered a 'redukció' fogalma is. A fenomenális adottságra 

való visszamenést (Rekurs) jelenti, mely minden elméletről és metafizikai konstrukcióról lemond. Ennyiben a 

fenomenológiai redukció a legszorosabban összekapcsolódik az 'epokhé'-val, mely nem más, mint az összes 

léttételezés megszüntetése a 'tiszta' fenomének tanulmányozása céljával.” Hans-Georg Gadamer: A fenomenológiai 

mozgalom, in: Athenaeum 2. kötet 1. füzet: ‘Fenomenológia és/vagy egzisztenciafilozófia’, Budapest 1993. 59-62. 

o.. 
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megmutatkozik. Mivel a tudatnak ebben a karteziánus dualizmust bizonyos értelemben meghaladó 

dimenziójában már semmiféle önmagában vett avagy transzcendens tárgyiság nem adódik, ezért a 

“szemlélve, tisztázóan, értelmet meghatározva és értelmet megkülönböztetve”13 előrehaladó 

fenomenológia itt nem egyedi létezéseket vizsgál, hanem csakis azok közvetlen tudati értelmét 

(annak különböző módozataiban, mint észleleti értelmet, emlékezeti értelmet, stb.), hogy azután 

ezeket eidetikus redukciónak alávetve eljusson a ‘lényegek’ (eidosz) szemléletéig. Az így eljáró 

lényegmegismerés tehát “egyáltalán nem matter-of-fact megismerés, semmit sem állít az 

individuális (mintegy természeti) létezést illetően”.14 A husserli fenomenológia “lényegkutatás, 

nem pedig létezéskutatás”15. Az ‘objektív tények’ látszat-adottságával összevetve ezek a lényegek 

egyenesen újtípusú tárgyiságnak bizonyulnak. Újszerűségük abban áll, hogy  ellentétben az 

empirikus-tapasztalati szemléletben adott individuális tárggyal  a lényegszemlélet adottjai olyan 

tiszta lényegek, melyek nem állnak szemben, úgyszólván transzcendens módon elválasztva, az őket 

szemlélővel, hanem ellenkezőleg, a priori korreláció fűzi őket azokhoz az adottságmódokhoz, 

melyekben megmutatkoznak. A tudat így lényegét illetően egyáltalán nem a belső észlelés reális 

élményegységeinek, hanem ‘intencionális élményeknek’ a tartományaként fedi fel magát, s ekként 

képezi a husserli fenomenológia sajátlagos kutatási területét.  

A fenomenológiai mozgalom fellépésével jelentősen meggyengültek a szcientizmus, 

különösen pedig a pszichologizmus filozófiával szembeni hadállásai. Husserl ugyanis meggyőzően 

mutatta ki, hogy “míg a pszichológiának az ‘empirikus tudattal’ van dolga, a tudattal a tapasztalati 

[természetes] beállítódásban, a természet összefüggésében ottlétezővel, addig ezzel szemben a 

fenomenológiának a ‘tiszta’ tudattal, azaz a tudattal a fenomenológiai beállítódásban. (...) Ebből 

következik, hogy végül is (...) minden pszichologisztikus ismeretelméletnek úgy kell keletkeznie, 

hogy félreérti az ismeretelmélet problematikájának voltaképpeni értelmét, s azt a hibát követi el, 

hogy összecseréli a tiszta és empirikus tudatot, vagy ami ugyanazt jelenti: ‘naturalizálja’ a tiszta 

                                                                                                                                                        
12 Edmund Husserl: Utószó a "Gondolatok egy tiszta fenomenológia és fenomenológiai filozófia kapcsán" második 

kiadásához, in: Paul Ricoeur: Fenomenológia és hermeneutika. ford. Mezei B., Budapest: Kossuth, 1997. 70. o.. 

13 A fenomenológia ideája, j. h., 86.o.. 

14 Edmund Husserl: A filozófia mint szigorú tudomány. Budapest: Kossuth, 1993, 68. o.. 

15 I.m., 72. o.. 
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tudatot.”16 Továbbá a transzcendens létezést tételező, pozitív tudományokkal szemben a husserli 

fenomenológia a tekintetben is helyreállította  noha ismeretkritikaként  a filozófia méltóságát, 

hogy az e tudományok lehetőségeit uraló alapfogalmak és alaptételek felderítésének immár a 

fenomenológiai értelemleírás körzetébe kell tartoznia. Ez egyúttal azzal a következménnyel is jár, 

hogy a tudományok diszciplínáris megosztottságával ellentétben lehetőség nyílik egy olyan a 

priori jellegű megismerésre, mely egyszersmind materiális  amennyiben e megismerést 

lényegszerkezetek tartalmilag határozzák meg , s tartománya tekintetében egységes.  

      

 

 

Heidegger: vissza a faktikus tapasztalathoz 

 

  

A husserli orientációt a fiatal Heidegger olyannyira termékenynek találta, hogy a 

fenomenológia Husserl általi kidolgozását éppen a fenomenológia maximája nevében vonhatta 

kérdőre.17 Ha ugyanis e maxima értemében a torzítatlan tapasztalathoz kell visszatérni, s ezért a 

fenomének leírása során mindent, amit nem igazol a szigorúan immanens tapasztalat evidenciája, 

kerülni kell, nos akkor nem idegen-e a fenomenológiától, ha Husserl nyomán egy 

áthagyományozott fiozófiai eszmére hagyatkozunk, s annak alapján a transzcendentális 

‘szubjektivitás’ avagy tiszta ‘tudat’ tartományára nyúlunk vissza, hogy az ott bejelentkező tiszta 

fenoméneket írjuk le? Vajon igazságot szolgáltat-e az emberi világtapasztalatnak a tudat számára 

konstituálódó lényegek ilyetén leírása? S egyáltalán, kimeríti-e emberi önismeretünk tartalmát, ha 

tudat és test megkülönböztetésével, majd a tudat intencionalitásának leírásával igyekszünk 

jellemezni ki-létünket? A husserli redukció módszertani értelme éppenséggel az, hogy eltekint 

                                                
16 I.m., 45. o.. 

17 Heideggernek a husserli fenomenológiával szembeni kritikai számvetésére mindenekelőtt az 1923/24 téli 

szemeszterében és az 1925 nyári szemeszterében tartott előadásai folyamán került sor. Ld. GA 17. kötet: 

Einführung in die phänomenologische Forschung, Hrsg.: F.-W. von Herrmann, Klostermann, Frankfurt am Main, 

1994; valamint GA 20. kötet: Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, Hrsg.: P. Jaeger, Klostermann, 

Frankfurt am Main, 1979. 
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mind az intencionális tudat, mind pedig a számára konstituálódó tárgyiság ‘realitásától’. Ezzel 

viszont feladja annak a lehetőségét, hogy az eme ‘realitások’ értelmére, különösképpen pedig az 

intencionális valóság létére irányuló kérdést  beleértve azt, hogy vajon az intencionális tudat léte 

abban az értelemben ‘realitás’ e, mint a számára konstituálódó tárgyiság zárójelbe helyezett 

‘realitása’  akár csak feltehessük is.18 A husserli fenomenológia eleve, rögtön módszertani 

kiindulópontjánál fogva zárja el az utat mindenfajta ontológiai kérdezés elől. Ezért éppen ott 

mutatkozik meg korlátozottsága, ahol a leírandó adottságmód ‘lényege’ ontológiai 

meghatározottságú. Ha tehát “... volna olyan létező, melynek Mi-volta éppenséggel abban áll, 

hogy létezzék, és semmi egyébben, minthogy létezzék”, akkor ez a husserli fenomenológiára 

jellemző, módszerként követett “ideatív szemlélet az ilyen létezővel szemben a legalapvetőbb 

félreértés volna”  hangsúlyozza Heidegger.19 

Mármost nem úgy áll-e a dolog, hogy az ember egzisztenciája, tartalmi gazdagságának 

történeti egyszeriségében nemcsak hogy nem meríthető ki azáltal, hogy eidoszát fenomenológiai 

módon szemléljük, de ez a lényegszemlélet egyúttal már mindig is előfeltételezi ezen egzisztencia 

faktikus életét, mint önnön lehetőségének hordozóját? A fakticitás olyannyira eredendő 

adottságmód, hogy az úgyszólván elébe vág a transzcendentális szubjektivitás által intencionált, s 

így a tiszta tudat tartományában megragadható bárminemű adottságnak, s ennélfogva elébe vág 

magának az ismeretkritikai kérdésfeltevésnek.      

Az, hogy a husserli fenomenológia nem tematizálja a fakticitásnak ezt a mindenféle 

tematikus kutatást megelőző, ontikus-ontológiai adottságmódját, messzemenően nem valamiféle 

esetleges következetlenség a részéről, hanem  éppen ellenkezőleg  annak az indítéknak az 

egyenes következménye, amelynek kezdettől fogva szolgálatába állította Husserl a fenomenológia 

maximáját. A per definitionem ismeretkritikaként értett filozófia eszméje ugyanis kéz a kézben jár 

a szilárd talajon való megalapozhatóság követelményével, s ez vezet arra, hogy a kutatásnak 

Husserlnél a szigorú értelemben vett immanencia tartományára kell szorítkoznia. Ami a tudat 

                                                
18 Nem segít az sem, ha kijelentjük, hogy a tudat  szemben a külvilág tárgyainak realitásával  intencionális 

realitás. Ez esetben ugyanis egyazon  és ennyiben tisztázatlan  realitás-fogalommal dolgoznánk, melyet a tudat 

esetében egyébiránt intencionális meghatározottságúnak nyilvánítunk. 

19 Martin Heidegger: Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, GA 20. kötet, 150. o.. 
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számára transzcendens (a külvilág létezése, úgymond), azt azért kell ‘zárójelezni’, mert az 

ismeretkritika érdekei felől tekintve problematikus.  

Ezzel szemben Heidegger annak szerez érvényt, hogy legyenek bár ismeretelméletileg 

mégoly ‘problematikusak’ (értsd: megalapozhatatlanok) is a létezőkhöz fűződő viszonyaink, a 

tényállás mégiscsak az, hogy mindenekelőtt e faktikus viszonyokban találjuk magunkat, s e 

viszonyok közepette kell a fenomenológiaként értett filozófiának a faktikus-történeti életet, a 

maga abszolút eredendőségében, öneszméléshez segítenie. Amikor tehát Husserl a 

transzcendentális tudat tartományára mint egy lehetséges abszolút tudomány régiójára lép vissza, 

akkor éppenséggel azt a bizonyosság igénye által vezérelt gondolati beállítódást követi, mely az 

újkori filozófiát Descartes óta többnyire foglalkoztatja. De valóban eredendő-e ez a beállítódás, s 

nem lehetséges-e, hogy nem tarthat számot arra az egyetemességre avagy radikalitásra, mely a 

filozófia, különösen pedig a fenomenológia maximájához hű filozófia sajátja kell hogy legyen? 

A bizonyosságot kereső tudomány, bármily tágan értsük is azt, az emberi ittlét 

létmódjainak egyike, tehát “nem az egyetlen és nem is a lehető legközvetlenebb”  hangsúlyozza 

Heidegger.20 Amennyiben a tudományosságnak a szilárd talajon való megalapozhatóság 

értelmében vett követelménye fenomenológiailag nem igazolt  s ilyen igazolásra a fenti 

megállapítás szerint csak az emberi ittlét létmódjainak analízise lehetne egyáltalán hivatott , 

annyiban az rátelepszik Husserl fenomenológiájára, mely így “fenomenológiátlanul” jár el.21  

 Ennek belátása legalábbis két lényegi oldalon radikalizálja a husserli fenomenológiát. 

Egyfelől világossá válik, hogy a fenomenológiának, amennyiben következetesen kíván eljárni, 

tematizálnia kell  mint ami önnön lehetőségfeltétele  a faktikus életet. Mivel ez túllépést jelent a 

tudat számára konstituálódó adottságmódokon, a fakticitás tematikája ontológiai vizsgálódás 

tárgya kell hogy legyen. Másfelől azonban az is kitűnik, hogy kimerítően, ‘lényegét’ tekintve a 

fakticitás nem ragadható meg szemléleti lényegek leírása révén. Amikor az egzisztencia analitikája 

során Heidegger kijelenti, hogy “Az ittlét ‘lényege’ egzisztenciájában rejlik”22, akkor itt a lényeg 

szó idézőjelbe tétele egyszerre jelenti (többek között) azt, hogy az egzisztencia túl van minden 

                                                
20 Martin Heidegger: Sein und Zeit (a továbbiakban: SZ), 15. kiad., M. Niemeyer, Tübingen, 1979, 11. o. (= Lét és 

idő a továbbiakban: LI, ford. Vajda M. és tsai., Gondolat, Budapest, 1989, 1. o.). 

21 Martin Heidegger: Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, GA 20. kötet, 159., 178. o..  

22 SZ, 42. o. (= LI, 14. o.). 
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‘lényegen’, s így egyáltalán nem fenomenológiai értelemben vett lényegiség, valamint hogy ennek 

az egzisztenciának a ‘leírási módja’  megfordítva  immár nem merülhet ki a puszta szemléletre 

hagyatkozó lényegleírásban.23 Ha tehát a fenomenológiai lényeglátás nem biztosíthat olyan 

hozzáférést az ‘új tárgyterülethez’, mely a fakticitás egyszeriségének igazságot szolgáltatna, akkor 

a lényegek szemléletének még megfelelő fogalmi leírás sem lehet többé kielégítő. A közvetlen, 

faktikus tapasztalat fogalmi megragadása s kifejezhetősége mindaddig problematikus marad, amíg 

az a megélt tapasztalattól idegen, azt maga alá rendelő, a tapasztalatot így általánosító, tárgyiasító 

fogalmiság.24 A fenomenológia tárgyterületének kiterjesztése  vagy inkább újraorientálása  így 

központi problémává avatja azt, hogy miképpen alakítható ki egy olyan nyelv, mely a faktikus 

tapasztalatot nem erőszakolja meg.  

Mind a faktikus (immár nem lényegekként adott) tapasztalathoz való hozzáférést, mind 

pedig annak kifejezhetőségét tekintve abban rejlik végső soron a nehézség, hogy a tapasztalás 

eleven folyamát annak fenomenológiai szemlélése is, de fogalmi megragadása is megtörni, s ilyen 

értelemben tárgyiasítani látszanak. E ponton azonban Heidegger olyasvalamire mutat rá, ami 

egyszerre jelenti a tapasztalat mibenlétének radikális újrafogalmazását, valamint e problémák 

filozófiai feloldását. A faktikus élet ugyanis eredendően egyáltalában nem szorul rá arra, hogy 

valamiféle külsődleges  mégpedig a szubjektivitás kívülállósága felőli  megközelítésből 

torzítástól mentes ‘hozzáférést’ és ‘kifejezést’ biztosítsunk a számára. Eredendően a faktikus élet 

nem valamiféle vak folyam, melynek igazságát a szubjektum volna hivatott megvilágítani. Éppen 

ellenkezőleg, azt már mindig is valamiféle önmagához való  ‘nem-szemléleti’, s mégis közvetlen 

 ‘hozzáférés’ jellemzi, bizonyos önmagát illető ismeretségben zajlik, valamiképpen már mindig is 

érti magát, úgyszólván tapasztaló életként fordulva vissza a már megtapasztalt életre.25 Amit 

                                                
23 Erre utalhat Gadamer azon megállapítása, mely szerint Heidegger a ‘fakticitás hermeneutikájá’-nak fogalmát 

megalkotva fogalmazta meg “Husserl lényegontológiájával szemben azt a paradox föladatot, hogy mégis értelmezni 

kell az ‘egzisztencia elgondolhatatlanjá’-t (...)” kiemelés tőlem  Ny.M.. Hans-Georg Gadamer: ‘Hermeneutika’ 

(lexikon-címszó), In: Filozófiai hermeneutika, FTK, Budapest, 199, 19.o.. 

24 Vö. Theodore Kisiel: The Genesis of Heidegger’s ‘Being and Time’ (a továbbiakban: GBT), University of 

California Press, Berkeley-Los Angeles-London, 1993, 47-5. o., ahol a szerző összegzi Heidegger válaszát azon 

ellenvetésekre, melyeket Natorp e vonatkozásban tett a fenomenológiával szemben. 

25 Vö. Martin Heidegger: Die Idee der Philosophie und das Weltanschauungsproblem, Kriegsnotsemester 1919, in: 

Zur Bestimmung der Philosophie, GA 56/57, Hrsg.: Bernd Heimbüchel, Frankfurt am Main, 1987.  
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tapasztalatnak nevezünk, az már mindig is egy előzetes élettapasztalat újratapasztalása, s ezt a 

faktikus élet immanens történetiségeként kell elismernünk. A tapasztalat eme lényegi mozgását, 

ezen önmegragadását, önértelmezését avagy önmegvilágítását nevezi Heidegger ‘megértésnek’  a 

megértés során fellépő belátást pedig: hermeneutikai intuíciónak26. A ‘valamihez való 

viszonyulás’, tehát az intencionalitás így nem csupán a szubjektív tudat, hanem mindenekelőtt a 

közvetlen faktikus tapasztalat sajátossága, mely így távolról sem ‘néma’, hanem intencionális 

struktúráltságának köszönhetően ‘értelemteli’: a nyelvéhez fogható tagoltságot mutat. 

“Valamennyi tapasztalatunk, legközvetlenebb észleléseinktől kezdve, már mindig is kifejezett, mi 

több, értelmezett tapasztalat.”27 A tapasztalat önmozgásaként értett megértés eme ‘nyelvi’ jellegét 

Heidegger a Lét és idő-ben is aláhúzza, mégpedig oly módon, hogy a világban-való-benne-létünk 

alapmóduszaiként felmutatott hangoltság és megértés kettőse mellett hangsúlyozza a  kifejezett 

nyelvet ontológiai értelemben megelőző  ‘beszédnek’ (Rede) azokkal egyformán eredendő 

voltát.28 A fakticitás hermeneutikájának fogalmisága előtt így az a feladat áll, hogy olyan, objektív 

tartalmaktól mentes nyelvet találjon, mely a tapasztalat értelemteli struktúráltságát annak 

intencionális dinamikájában, motivált tendenciájában követi. Az effajta nyelvet Heidegger 

formálisan jelző fogalmiság létrehozásával alakítja ki (mely formális jelzések egzisztenciális 

végbevitelre utaltak).   

 Azzal, hogy Heideggernél a fakticitás tematikája, s ezzel az ontológiai kérdéskör a 

fenomenológia középpontjába lép, maximájának (‘vissza, magukhoz a dolgokhoz’) mind a tárgyi 

(e dolgok mibenlétére vonatkozó), mind pedig módszertani (a ‘vissza’ mikéntjére vonatkozó) 

oldala átértelmeződik. Az a ‘naturalizmus’ avagy ‘természetes beállítódás’, mely Husserl szemében 

a tiszta tudat számára adódó fenomének (maguk a ‘dolgok’) megragadásának útjában áll, s ezért 

redukcióknak kell alávetni, Heidegger felől tekintve ‘mesterségesnek’ bizonyul. Heidegger ugyanis 

rámutat, hogy ez a Husserl által ‘természetesnek’ nevezett ‘beállítódás’  mondhatni  nem eléggé 

természetes, azaz nem a maga fenomenalitásában, közvetlen adottságában ragadja meg azt a 

                                                
26 Vö. Zur Bestimmung der Philosophie, 117.o.. 

27 Vö. GBT, 49. o.; valamint GA 2, 65, 75. o.. 

28 SZ, 161. o. (= LI, 36. o.). 
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módot, ahogyan az ember a maga környező világához tartozva létezik.29 Túl azon, hogy “az ember 

természetes tapasztalásmódját ... nem szabad beállítódásnak nevezni”30, a környező világhoz való 

viszonyulás naturalizálása csak leszármaztatott módon, mégpedig egy kontextustalanító tekintet 

eredményeképpen áll elő, s ennyiben “egészen meghatározott teoretikus tartást tartalmaz”31. 

Ennek kimutatásával azonban Husserlhez képest Heidegger csak még tágabban, sőt, egészen új 

alapokon jelöli ki az ember világviszonyulási módjainak azon tartományát, melyben a létezők nem 

tárulnak fel a maguk igazságában. Így a fenomenológiai redukció is gyökeresen más értelemre tesz 

szert Heideggernél, aki a ‘dolgokhoz’ (a faktikus élet eredendőségében adottakhoz) való 

hozzáférés akadályát a létezők ‘naív megragadásában’  s immár messze nem csak 

naturalizálásukban  látja. “Számunkra a fenomenológiai redukció  írja Heidegger  a 

fenomenológiai pillantás visszavezetését jelenti a létező már mindig is meghatározott 

megragadásától e létező létének megértésére (e lét elrejtetlenségi módjának előrevetítő 

felvázolására).”32 Ami Heidegger meglátása szerint a dolgokhoz való hozzáférésnek mindenekelőtt 

útjában áll, az nem más, mint az ittlétnek a világra és az áthagyományozottakra való naív 

ráhanyatlása. Ezt a ráhanyatlást mint az egzisztenciára többnyire jellemző létmódot írja le, s azzal a 

tulajdonképpeni, elsajátító, a létezők faktikus tapasztalatban feltáruló létének megértésére irányuló 

autentikus létezés lehetőségét állítja szembe. A husserli redukálatlan és redukált világ kettőse 

helyébe Heideggernél tehát az emberi ittlét nem-sajátlagos avagy inautentikus, és sajátlagos avagy 

autentikus létmódjainak ontológiai leírása lép. 

Az, amihez a heideggeri fenomenológia eljutni kíván, nem más tehát, mint a létezők 

létének, végső soron pedig a lét értelmének a megértése. Az, ahonnan kiindulva ezt az utat 

egyáltalán meg lehet kezdeni, avagy be kell járni, nem más, mint az emberi ittlét faktikus-történeti 

élete, melynek már mindig is zajló megértését a hermeneutikai fenomenológia csak radikalizálja. 

Az így felfogott fenomenológia tehát eme faktikus-történeti ittlét öneszméléseként érti magát. 

                                                
29 A husserli ‘természetes beállítódást’ jellemző naturalizáló tendenciában Heidegger olyan, teoretizáló mozzanatot 

diagnosztizál, melyet azután leszármaztatottként mutat fel ahhoz a létmódhoz képest, ahogyan környező világához 

az ember  a rendeltetés és jelentésesség összefüggéseiben  eredendően viszonyul. Vö. SZ, 66-88. o. (= LI, 175-

24. o.). 

30 GA 20. kötet, 154. skk. o.. 

31 Uo.. 
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Immár nem egymásra épülő redukciókra van szükség ahhoz, hogy a tapasztalathoz a maga 

eredendőségében jussunk el. Ez a feladat most már a fakticitás hermeneutikájára hárul. Ahol 

ugyanis Husserl a tudományos megalapozhatóság követelménye által hajtva egy a tiszta 

szubjektivitás számára konstituálódó lehatárolt tapasztalatformát, nevezetesen az immanens 

lényeglátást tünteti ki, ott Heidegger a szubjektivitást már mindig is hordozó faktikus élet 

transzcendens, ontológiai ‘alapjára’, a létre kérdez rá. Ahol attól, amit redukciónak vet alá, 

Husserl eltekint, hogy az immanencia irányába lépjen vissza, ott Heidegger a tapasztalat 

önértelmezésének radikalizálása révén inkább átláthatósághoz segít, hogy a transzcendens irányába 

nyisson.33 A fakticitás hermeneutikája oly módon kíván a ‘tapasztalat preteoretikus tudománya’ 

lenni, hogy éppenséggel azt tematizálja, ami az immanens tapasztalatban nem-adott, s ugyanakkor 

e tapasztalat ontológiai ‘alapját’ képezi. “A lét a teljességgel transzcendens ... A fenomenológiai 

igazság (a lét feltárultsága) veritas transcendentalis.”34   

 Filozófiája vezérmotívumává Heidegger így egyenesen az egyáltalában tapasztalhatóra 

(Erlebbares überhaupt)  amit összefoglalóan azután létnek nevez  irányuló kérdést tette meg, 

mégpedig a fenomenológia maximájával való legnagyobb összhangban.35 Ugyanis Heidegger 

                                                                                                                                                        
32 GA 24. kötet, 28. sk. o.. Vö. GA 20. kötet, 150, 152. o.. 

33 A Husserl és Heidegger közti nézetkülönbségek magvát a következőképpen jellemzi  röviden  Renato Cristin: 

“Pusztán meglévő: ilyennek tűnik Heidegger számára a husserli szubjektum, mely nélkülözi (...) az egzisztenciális 

sűrűséget (...) Ahol Husserl arra figyel, hogy a ‘dolgot magát’ a lehető legáttetszőbbé tegye, ott Heidegger 

tekintélyes kiterjedésre bukkan.” A ‘Fenomenológia’ címszó és a konfliktus évei, in: Athenaeum, II. kötet. 1. füzet: 

‘Fenomenológia és/vagy egzisztenciafilozófia’, Budapest 1993. 156. o.. 

34 SZ, 38. o. (= LI, 135-36.o.). 

35 Az ‘egyáltalában tapasztalható’ a fenomenológiai Ur-etwas (ős-valami) értelme  szögezi le Heidegger 1919-ben 

(GA 56/57. kötet, 115. o.). Ennyiben a fenomenológia, mint ami a tapasztalat filozófiai ‘tudománya’, nem kerülheti 

meg azt a feladatot, hogy tematizálja ezt a tapasztalat struktúráját alapjaiban meghatározó ‘dimenziót’. Más 

összefüggésben ugyan, de Gadamer is a tematizálandó tapasztalati mező radikális újraorientálásaként értelmezi a 

létproblematikának a fenomenológiába történő heideggeri bevonását: “A létnek az idő horizontja alapján történő 

heideggeri  Ny.M. értelmezése” a szubjektivizmus kritikája és meghaladása kíván lenni, nem pedig annak 

“‘egzisztencialista’ radikalizálása (...), melynek kollektivisztikus jövője bízvást megjósolható.” Az “nem a nihilista 

kétségből eredő vak elkötelezettséget prédikálja  hangsúlyozza Gadamer , hanem nyitottá válik egy mindaddig 

elzárt, a szubjektivizmusból kiinduló gondolkodáson túllépő tapasztalat iránt, melyet Heidegger a létnek nevez.” 

WM, 94-5. o. (= IM, 87. o.). 
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éppen azt tematizálja, ami “mindenekelőtt és többnyire nem mutatkozik meg, és ... el van rejtve”, 

noha a többnyire megmutatkozóhoz annak értelmeként és alapjaként lényegileg tartozik hozzá. 

Ami ilymódon “kiváltképp rejtve marad”36, az a létező léte, végső soron pedig a lét, s ‘ez’ az, amit 

az eminens értelemben vett fenoménnek, s így a fenomenológia tulajdonképpeni témájának kell 

tekintenünk. 

A lét szó heideggeri használatának értelmét végzetesen félreértenénk, ha abban valamiféle 

‘homályos’ esszencializmust vélnénk felfedezni. Azokkal szemben, akik efféle rövidrezárásokkal 

próbálnak e tekintetben úgymond ‘kritikai’ álláspontra szert tenni, ismételten hangsúlyozni kell: a 

lét értelmére irányuló kérdésről, azaz pontosan a lét értelmére vonatkozó várakozásaink 

megnyitásáról van szó, s éppen hogy nem egy olyan, minden kritikai vizsgálódásnak elébe vágó 

létértelem sugalmazásáról, mely azt ily módon eleve lezártként kezelné. Úgyszólván olyan 

követelményről van szó tehát, melyet homályos létmegértésünk, melyben eleve, már mindig is 

élünk, támaszt  mindenekelőtt önmagunkkal szemben. Ez a követelmény nem más, mint a 

szubjektivitásunkon túllépő, s azt hordozó létünk iránti nyitottság követelménye. Erre utal a lét és 

a létező között vont megkülönböztetés, az úgynevezett ‘ontológiai differencia’ heideggeri 

formulája is, “mely megtiltja, hogy a létet egyfajta ‘legmagasabb létezőként’ fogjuk fel, avagy a 

‘létező egészével’ cseréljük össze.”37 A lét dinamizmus, történés, és mindíg többlet, akár valamely 

“legfőbb” létezőhöz, akár a létezőkhöz mint egészhez képest.  

  

 

 

 

 

II. GADAMER: ELŐRE A NYELV ÁLTAL KÖZVETÍTETT GYAKORLATI VILÁGTAPASZTALATHOZ 

 

                                                
36 Vö.: SZ, 35. o. (= LI, 132. o.). 

37 Richard Schaeffler: Frömmigkeit des Denkens? Martin Heidegger und die katolische Theologie, Darmstadt: 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1978, 7. o., idézi Fehér M. István: ‘Előszó’, in: LI, 9. o. (Vö. John D. Caputo: 

Heidegger and Aquinas. An Essay on Overcoming Metaphysics. New York: Fordham University Press, 1982, 51. 

sk. o.). 
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Igazság és módszer című főművében Gadamer kifejezetten “a tudományos metodika 

univerzális igényével szemben”38, így a 19. század szcientizmusában kiteljesedő, ám azóta is fel-

fellendülő módszer-megszállottság ellenében lép fel. Elsődlegesen azonban nem az objektiváló 

tudományok és a filozófia közti feszültséget tematizálja  amint azt főként Husserl 

pszichologizmus-kritikája esetében láthatjuk , s nem is a filozófiának a teoretikus 

világviszonyulás alóli kiszabadítását  amint azt Heidegger teszi , hanem e módszer-

megszállottság visszásságait a modern tudományokon belül, mégpedig a szellemtudományok 

sajátosságait kutatva fedi fel. Eközben  egyebek mellett  a heideggeri filozófia olyan, lényegi 

belátásaihoz kapcsolódik, mint például a szubjektivizmus, avagy általában a teoretikus beállítódás 

meghaladásaként értendő, s a létre irányuló ontológiai kérdésfeltevés, a faktikus tapasztalat 

meghaladhatatlan történetisége, a megértésnek az emberi ittlét mindenféle tudományosságot 

megelőző, fundamentális létmódjaként való felmutatása, vagy éppen a nyelv hermeneutikai 

természetére vonatkozó meglátások. Ennyiben joggal mondható, hogy már a szellemtudományok 

vonatkozásában is a heideggeri filozófia konkretizálását valósítja meg Gadamer. 

E tudományok sajátosságainak felkutatása mindamellett messzemenően nem meríti ki az 

Igazság és módszer teljesítményét. Amint azt már a mű alcíme  Egy filozófiai hermeneutika 

vázlata  is jelzi, a szellemtudományok sajátlagos tapasztalásmódjának igazságát Gadamer 

egyetemes, ontológiai érvényre emeli, mégpedig ‘a nyelv vezérfonalát követve’  s ez az, ami 

bennünket itt mindenekelőtt foglalkoztat. Ezért azt a folyamatot, melynek során az univerzális 

metodologizmussal szemben Gadamer olyan, fogalmilag nem kimeríthető, tudományelőttes 

tapasztalásmódok vonatkozásában perli vissza az igazságkérdést, mint amilyen a művészet vagy a 

történelem tapasztalata, itt csak igen vázlatosan, s azt szem előtt tartva követjük nyomon, hogy 

mik azok az alapvető megfontolások, melyek hozzáférhetővé teszik magát a hermeneutikai 

tapasztalatot. 

 

 

                                                
38 WM, xxvii. o. (= IM, Bevezetés, 21. o.). 
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A hermeneutikai tapasztalat sajátosságainak visszanyeréséhez vezető út 

 

 

Azt a szcientizmus szellemében megfogant követelményt, mely szerint a 

szellemtudományoknak is saját módszerekre kell szert tenniük ahhoz, hogy a tudomány státuszát 

élvezhessék, mindenekelőtt  éppen az e tudományok önállóságát védelmezni kívánó  Dilthey 

tette a magáévá. Dilthey egész életművét, melyet a ‘történeti ész kritikája’ címszó keretében fejtett 

ki, e tudományok ismeretelméleti megalapozásának szentelte. Ezt a normatív tudományelméleti 

feladatot ugyanakkor Gadamer akként leplezi le, mint ami eleve elzárja az utat a 

szellemtudományok valódi sajátosságait kutató kérdezés elől. Nevezetesen távolról sem magától 

értetődő, hogy e diszciplínák tudományosságát csakis a természettudományok ‘kemény’ 

módszereihez fogható metodika szavatolhatná, de még az sem, hogy e diszciplínák egyáltalán 

‘tudományos megalapozottságuk’ miatt értékesek-e a számunkra. A feladat ezért nem abban áll, 

hogy a szellemtudományok számára ismeretelméleti  a módszer-követelményt vakon elfogadó  

‘megalapozást’ nyújtsunk, hanem mindenekelőtt arra kell rákérdeznünk, hogy miknek is 

bizonyulnak e tudományok a tudományelőttes tapasztalat számára, más szóval, hogy ‘mi történik 

velünk’, amikor a területükre lépünk. Gadamer meglátása az, hogy a szellemtudományok 

megalapozottságát a gyakorlati világtapasztalat egészébe való beágyazottságuk felmutatásával 

lehet  és kell  igazolni. Így közvetett módon nyilvánvalóvá válik az ismeretelméleti megközelítés 

heteronómiája e tudományok vonatkozásában, de egyúttal az is, hogy a tudományosságot 

általában a természettudományokéhoz fogható módszerességgel azonosítani olyan mértéktelenség, 

amely immár nem csak a filozófia, de a szellemtudomány diszciplínái tekintetében is igazolhatatlan. 

      

Kiindulásképpen  az ismeretelméleti vitákat, s Dilthey-t is kikerülve  Gadamer olyan 

irányban tájékozódik, ahol is megalapozásukat a szellemtudományok a természettudomány 

illetékességi körén kívülről nyerhetnék. Azt mondhatjuk, hogy ez két lépésben valósul meg. 

Először is támpontul a természettudós Helmholtz azon felfogása szolgál, mely e tudományok 

‘módszerét’ a művészi-ösztönös indukcióban jelöli meg, így különböztetve meg azt a 
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természettudományok logikai jellegétől. Helmholtz a szellemtudományokat így a művészet 

szférájával hozza összefüggésbe, s ebben Gadamer követi őt.    

Másfelől azonban Gadamer számára Helmholtz megközelítése nem lehet kielégítő, 

amennyiben ő a ‘művészi’ elemet pszichológiai mozzanatként fogta fel, s így a megismerési- avagy 

igazságigényt  csakúgy, mint a Kant nyomán szubjektivizálódott esztétika  kizárta a 

művészetből. Márpedig a szellemtudományok és a művészet közti analógiát csak az alapozhatja 

meg, ha sikerül újra elismertetni a művészet megismerő, igazságfeltáró teljesítményét. Ehhez 

először a művészet elfogulatlan  azaz mindenféle diszciplinaritást megelőző  tapasztalatához kell 

előrenyomulni, megtisztítva azt az elfedőleg s megcsonkítólag ható megközelítésektől. E 

tekintetben mármost Gadamer egyik fő tézise éppen az, hogy a folyamat, melynek során az 

esztétika autonóm diszciplínává szerveződött, éppenséggel a modern tudományok objektivista 

orientációjának ellenpárjaként, mégpedig a művészet igazságigényét feladó, szubjektivizálódási 

folyamatként ment végbe. E szerint úgyszólván azon az áron válhatott az esztétika diszciplínája 

‘önállóvá’, hogy  elfogadván a tudományos módszer biztosította igazság kizárólagosságát, s 

ezzel a puszta látszat világaként ‘ismerve el’ saját tárgyát (a műalkotást)  végső soron ‘más 

uraknak szolgált’, s nem a művészet valós, elfogulatlan tapasztalatán alapult. Az esztétika eme 

romlástörténete továbbá kéz a kézben járt annak a humanista hagyománynak az elsekélyesedésével 

 vezérfogalmainak esztetizálódásával (értsd: megismerési-, igazságigényüktől való 

megfosztásukkal) , mely hagyomány a szellemtudományok ‘természetes közege’39, s így 

ismeretelméleti öneszmélésük során azok e tradícióban ismerhettek volna magukra. A 

természettudományok diadalmenetét, az esztétikai dimenzió szubjektivizálódását és a humanista 

tradíció kiüresedését így egyazon folyamat különböző aspektusaiként tárja fel Gadamer. Ahhoz 

tehát, hogy a művészet tapasztalata újfent a maga torzítatlan közvetlenségében és 

                                                
39 Vö. WM, 15. o. (= IM, 36.o.). A humanista vezérfogalmak megismerést tartalmaznak, a sajátlagos ismeretét, az 

egyes tudását, szemben az újkori ismerettípussal, mely az általános tudása. Az előbbiek által hordozott tudást nem 

tanuljuk, nem is felejtjük el, hanem beleszületünk egy világba, belenevelődünk. Ennélfogva olyan tudást hordoznak, 

amely tudás mélyen a társadalmi életben gyökerezik. Rájönni arra, hogy mit kell tenni az egyedi helyzetekben, 

olyan gyakorlati tudás, amely már mindig is működő tudás. Azáltal tehát, hogy Gadamer a humanista tradíciót 

tünteti fel a szellemtudományok ‘természetes közegeként’, azt vetíti előre, hogy a szellemtudományok nem 

‘tudományként’, hanem valami másként értékesek a számunkra. 
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igazságigényében váljék hozzáférhetővé, mindenekelőtt az esztétika destrukciójára, ehhez pedig  

a kritika mércéjéül  a humanista vezérfogalmaknak szubjektivizálásuk előtti jelentésükben való 

visszanyerésére van szükség.40  

Gadamer az irodalom mint olyan határhelyzetén41 mutatja be azt, hogy a műalkotás 

tapasztalata paradigmatikus, egyáltalán a szellemtudományok tapasztalatára nézve is. A kulcsot 

így a történettudományhoz és általában a szellemtudományokhoz a művészet tapasztalata nyújtja, 

megalapozásukat a művészet újfajta elmélete biztosítja. E megalapozás további magalapozásául 

szolgál a humanista vezérfogalmak rehabilitálása. Heidegger ontológiai fordulatát követve mutatja 

meg tehát Gadamer, hogy amíg a szellemtudományok megalapozására tett kísérlet 

episztemológiai, addíg  minthogy megalapozottságuk teória-előttes jellegű  nem lehet őket 

megalapozni, s hogy alapjuk sokkal inkább maga a humanista tradíció, melyhez a 

szellemtudományok kötődnek, s benne gyökereznek. A módszer-követelménytől megszabadított 

szellemtudományok igazságigényének a megalapozása így a műalkotás ontológiájának 

kidolgozásán keresztül valósulhat meg.42 

A diszciplináris fejlődés, mely az esztétikai dimenzió tekintetében annak 

szubjektivizálódásához vezetett, s a modern tudományok előretörése következtében állt elő, a 

történelem avagy hagyomány elfogulatlan tapasztalatát is eltorzította. Ez mindenekelőtt a 

historizmusnak, s metodologizmusának a kiteljesedésében, ezzel párhuzamosan pedig a 

hermeneutikai tapasztalat általánosságának tudományos megjelenési formájára történő 

leszűkítésében mutatkozott meg. Amennyiben ugyanis a történelem részei, s általa hordozottak 

vagyunk, annyiban objektív kutatás tárgyává csak akkor tehetnénk azt, ha felszámolhatnánk 

tulajdon történetiségünket, s valamiféleképpen túlemelkedhetnénk rajta. Márpedig történetiségünk, 

hagyományokba ágyazottságunk szubjektivitásunkat meghaladó, s azt hordozó faktum. Ezt szem 

előtt tartva mutatja meg Gadamer, hogy a historista tudatot  önnön lehetőségének feltételeként  

a hagyomány értelemkontinuitásával való szakítás jellemzi, azaz: nem hagyja, hogy ‘tárgya’ 

                                                
40 Ezt viszi végbe az Igazság és módszer első részének első fejezete. 

41 Az ‘irodalom’ magába foglalja az irodalmi műalkotásokat, de egyúttal a szellemtudományok tárgyát, az írásos 

hagyományokat is. Vö.: WM, 152-57. o. (= IM, 123-26. o.). 

42 Erre az Igazság és módszer első részének második fejezetében kerül sor. 
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megszólítsa őt, s vele szemben érvényesítse igazságigényét.43 Ez pedig azt jelenti, hogy az objektív 

történettudomány annak ellenére sem tárgyának valós tapasztalatán alapul, hogy ‘tapasztalati 

tudománynak’ tekinti magát. Ehhez a kritikához kapcsolódik azután az a követelmény, hogy a 

hermeneutikát immár ne a korábban jellemző módon, tehát a szellemtudományok módszertanának 

problematikáján belül, hanem éppenséggel annak kötése alól felszabadítva  azaz diszciplináris 

romlástörténetét destruálva44  először is a hagyomány iránt valóban nyitott tapasztalásmód 

elméleteként dolgozza ki Gadamer.  

 

 

 

A hermeneutikai tapasztalatról 

 

 

A szellemtudományok sajátlagos tapasztalásmódját mindenekelőtt az tünteti ki, hogy 

‘tárgyuk’, nevezetesen a nyelvileg közvetített hagyomány, éppenséggel nem valami tárgy  mely 

mintegy némán rendelkezésünkre állna , hanem sokkal inkább olyan értelemtartalom, mely 

áthagyományozottként hozzánk szól, megszólít bennünket, s eközben azt az igényt támasztja 

velünk szemben, hogy meghalljuk azt, tehát engedjük magunkat általa megszólíttatni. Csak akkor 

érvényesítjük a hagyomány jogait  s mi másban állhatna a szellemtudományi ‘megismerés’, mint 

abban, hogy ‘tárgyának’ igazságigényét érvényesülni hagyjuk  ha azt valóban, mint számunkra 

áthagyományozottat avagy nekünk címzett üzenetet ismerjük el, s akként: engedjük szóhoz jutni. 

Az áthagyományozott szövegek értelmezése során tehát, melyet tradícionálisan ‘a’ hermeneutika 

                                                
43 Vö. WM, 26. o. (= IM, 197. o.), ahol Gadamer a következő, igen megvilágító megjegyzést is teszi: “Ha a 

felvilágosodás számára bizonyos, hogy az ész által lehetetlennek, azaz értelmetlennek ítélt hagyományt csak 

történetileg, azaz a múlt elképzelési módjához visszatérve lehet megérteni, akkor a történeti tudat, mely a 

romantikával együtt jelenik meg, a felvilágosodás radikalizálása. Mert a történeti tudat az észellenes hagyomány 

kivételes esetét tekinti általánosnak. Olyannyira nem hisz az ész által egyáltalán megközelíthető értelemben, hogy 

az egész múltat, sőt végül már a kortársak gondolkodását is csak ‘történetileg’ megérthetőnek tartja. Így a 

felvilágosodás romantikus kritikája maga is a felvilágosodásba torkollik, miközben történeti tudományként 

bontakozik ki, és mindent bevon a historizmus szívóörvényébe.” Kiemelés tőlem  Ny. M. 

44 Amire az Igazság és módszer második részének első fejezetében kerül sor. 
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feladataként tartottak számon, a szöveg által hordozott értelemtartalmat valódi kommunikációs 

partnerként kell elismerni. Éppúgy beszégetésként, s ennyiben a beszélgetőpartnerek 

összetartozását tanúsító morális jelenségként megy végbe az ilyen értelmezés, mint ahogyan 

beszélgetésekben viszonyulunk embertársainkhoz a hétköznapokban. A hermeneutikai tapasztalat 

ezért elvileg nem elkülöníthető a ‘Te’ tapasztalatától.  

Mármost nyilvánvaló, hogy nem beszélhetünk a Te valós tapasztalatáról ott, ahol annyiban 

vesszük számításba beszélgetőpartnerünket, amennyiben pusztán át akarunk látni rajta, hogy előre 

láthassuk avagy kiszámíthassuk viselkedését. Az ilyen viszonyulásmódot emberismeretnek 

nevezzük, mely csak a tipikusat, a törvényszerűt képes megismerni az emberi viselkedésben. Ahol 

a ‘Te’ ily módon pusztán céljaink eszközéül szolgál, ott az irányában tanúsított magatartásunk 

“színtiszta Én-központúság”, mely elvileg marad híján a Te tapasztalatának. Más ugyan a helyzet, 

ha immár személyként ismerjük el partnerünket, s valós Én-Te viszonyba lépünk vele; az ilyen 

viszonyt azonban Gadamer  s ez döntő szerepet játszik hermeneutikai elméletében  “az Én-re 

vonatkoztatás egyik módjaként”45 leplezi le. Ugyanis az “Én-Te viszony nem közvetlen, hanem 

reflexiós viszony”46, melyben a Te mássága mintegy annak az Én-nek a tükrében ‘másság’, mely 

Én az élettörténeti viszony kölcsönös közvetlenségét elhárítva, az összetartozás erkölcsi kötelmét 

magától elutasítva, s ‘önmagát’ ily módon  illuzórikusan!  ‘konstituálva’ lép elő. “(...) saját 

öntudatunk egyenesen abban áll  hangsúlyozza Gadamer , hogy kivonjuk magunkat ennek a 

kölcsönösségnek a dialektikája alól, kireflektáljuk magunkat a másikhoz fűződő viszonyból, hogy 

ezáltal elérhetetlenné váljunk a számára.”47 A Te személyként való megértése során őt “álláspontja 

felől anticipálva és reflektáltan ‘elcsípve’”48, tehát végső soron az Én felől, az Én-re 

vonatkoztatottan értjük meg, nem pedig tapasztaljuk ‘őt’, igényeinek közvetlenségében. Csak 

ebből fakadhat azután az a romantika hermeneutikájában is hangoztatott követelmény, hogy a 

felek ‘maguktól megismerjék a másik igényét, sőt jobban értsék a másikat, mint az saját magát’. 

Míg a hermeneutikai feladat vonatkozásában a Te-hez való viszony fentebb jellemzett 

formájának a hagyományt tárggyá változtató “módszerbe és az általa elérhető objektivitásba vetett 

                                                
45 WM, 341. o. (= IM, 252. o.). 

46 Uo.. 

47 WM, 342. o. (= IM, 252. o.). 

48 WM, 341-42. o. (= IM, 252. o.). 
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naiv hit”49 felel meg, addíg a Te-t személynek tekintő viszonyulásmód megfelelője itt az a történeti 

tudat, mely a múltat annak másságában, s noha nem valamely törvényszerűség eseteként, hanem 

mint történetileg egyszerit ragadja meg, mégis: csak ‘történetileg’, azaz “a múlt elképzelési 

módjához visszatérve”50 tartja azt megérthetőnek. A múlt avagy a Te ‘másságát’ szem előtt tartó 

viszonyulásmód az általuk mondottakat puszta életmegnyilvánulásnak tekinti, s azok értelmét 

visszavonatkoztatja individualitásukra. Ily módon a megértés célja itt kimerül abban, hogy ezt az 

individualitást ‘rekonstruáljuk’, anélkül tehát, hogy a mondottak tárgyi igazságát tennénk 

mérlegre, s azok igazságigényéhez kapcsolódva valóban beszélgetésbe lépnénk velük.51 Az, aki 

beszélgetőpartneréhez csak ‘történetileg’ közelít, már eleve elérhetetlenné teszi magát a másik 

számára, s mintegy a kívülálló gőgjével fordul a másikhoz, önnön történeti feltétlenségének hamis 

tudatában ringatva magát. 

Minthogy a történeti tudat tagadja a maga saját történeti feltételezettségét, tehát tagadja 

azt, hogy már eleve érvényesülő előzetes ítéletek által meghatározott, egyúttal szemet is huny 

mindaz előtt, ami a felette uralkodó ítéletek fényénél láthatóvá válik. Ugyanis a valós beszélgetés 

során, melyet egyedül a benne résztvevők kölcsönös nyitottsága tesz lehetővé, sajátos igazságra, 

mégpedig a szóban forgó dolog létére derülhet fény, a maga feltárultságában. Csak ha felismerjük, 

hogy a számunkra előzetes ítéletekben konkretizálódó hagyományok talaján állunk, tehát hogy 

már mindig is e hagyományok által hordozottak s így általuk feltételezettek vagyunk  csakis 

akkor nyílik meg annak a lehetősége, hogy ezen előzetes ítéleteinket kérdésessé tegyük, s 

önmagunk e kérdésessé tételével mintegy teret engedjünk a szóban forgó dolog feltárulása 

számára. Azt mondhatnánk, hogy a dolgok értelmének számunkra való feltárulása útjában 

többnyire mi magunk állunk. Az a kölcsönös nyitottság, amely a dolgoknak a valódi beszélgetések 

során történő megnyilatkozását egyáltalán lehetővé teszi, első megközelítésben ugyan a partnerünk 

illetve a dolog iránti nyitottság követelményét támasztja velünk szemben. Ezek lehetősége azonban 

                                                
49 WM, 341. o. (= IM, 251. o.). 

50 WM, 26. o. (= IM, 197. o.). 

51 “Mert a Te tapasztalatát is az a paradoxon jellemzi  fejti ki Gadamer , hogy valami, ami velem szemben áll, 

saját jogát érvényesíti, és teljes elismerésre kényszerít  s épp ezáltal 'értem meg'. De (...) az ilyen megértés 

egyáltalán nem a Te-t érti meg, hanem az általa nekünk mondott igazat. Ezen olyan igazságot értek, amely csak a 

Te révén válik láthatóvá számunkra, s csak azáltal, hogy hagyjuk, hogy a Te mondjon nekünk valamit.” WM, 

xxiii.. o. (= IM, 16.o.) kiemelés tőlem  Ny.M.. 
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mindenekelőtt egy önmagunkkal szemben érvényesítendő követelményben, mégpedig az 

önmagunkkal szembeni elvi nyitottság követelményében gyökerezik. Ennek hiányában ugyanis a 

másik iránti ‘nyitottság’ egyoldalú, ahol is minden ilyen viszonyulás alanya egy a tapasztalástól 

elzárkózó, azaz változatlan Én marad, mely partnereit így elvileg nivellálja, s ezért nem más, mint a 

zártság egyik módusza. Csak az, aki “egyáltalán hagy magának mondani valamit”52, azaz hajlandó 

arra, hogy előzetes ítéleteit a mondottakban feltáruló dolog mércéjének valóban kitegye, s hogy 

‘önmagát’ ily módon a dolog tükrében mérlegre tegye, az látja már eleve a kérdésesség fényében 

magát, s az elvileg nyitott. Azt a tudatot mármost, amely a történeti tudat önnön történeti 

feltételezettségének tudatában van, s mint ilyen a “hagyományt tapasztalatként engedi 

érvényesülni, (...) amennyiben nyitott marad a benne rejlő igazságigénnyel szemben”53, Gadamer 

hatástörténeti tudatnak nevezi. 

Már a hatástörténeti tudat eddigi jellemzéséből is kitűnik, hogy azt mindenekelőtt az önnön 

hatástörténeti feltételezettségébe való belátás, s ennyiben az önismeret egy olyan, specifikus módja 

jellemzi, mely éppenséggel nem önbirtoklás, s távolról sem az önazonosság tudata. Éppen 

ellenkezőleg: ezen önismeret specifikumát az a kettősség nyújtja, hogy tudatunk “egyrészt a 

történelem által előidézett és a történelem által meghatározott tudat, másrészt pedig magának 

ennek az előidézettségnek és meghatározottságnak a tudata”54. Ennyiben ugyan tudatunk tartalmi 

meghatározottságáról is csak tartalmilag meghatározott módon tudhatunk. Amit azonban a 

hatástörténeti tudat éppen ezért bizonyossággal tanúsít, az nem más, mint radikális végességének 

tapasztalata. Minthogy “a sorsunk egészében előidézett lét lényege szerint túlterjed saját, 

önmagáról való tudásán”55, a hatástörténeti ‘tudatot’ is szerencsésebb  Gadamer későbbi 

formulájával  akként jellemezni, mint ami voltaképpen “mehr Sein als Bewutsein” 56: inkább lét, 

mint tudat. Végső soron a tudat eme radikális végességében  ahol a szó szűkebb értelmében 

                                                
52 WM, 343. o. (= IM, 253. o.). 

53 WM, 344. o. (= IM, 253. o.). 

54 WM, xxi-xxii. o. (= IM, 15. o.). 

55 Uo.. 

56 Hans-Georg Gadamer: Kleine Schriften, I., Tübingen 1967, 127, 158. o.. 
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‘pusztán’ a nemtudás ‘tudásáról’ beszélhetünk57  rejlik annak az elvi oka, hogy Gadamer nyomán 

akként jellemezzük azt, mint aminek tapasztalatstruktúrája van.   

A hermeneutikai tapasztalat fényében, mely tehát a hatástörténeti tudat szerkezetét alkotja, 

egyoldalúnak bizonyul minden olyan elmélet, amely a megismerési, ismeretszerzési teljesítményt 

szem előtt tartva, azaz teleologikusan, mintegy kézzelfogható eredménye felől igyekszik 

megragadni a tapasztalat mibenlétét. Márpedig az Igazság és módszer vizsgálódásaiban 

rendszertani kulcspozíciót betöltő, tapasztalatról szóló fejezetben58 egyebek mellett azt mutatja 

meg Gadamer, hogy a tapasztalat eddigi elméletei, s nem csak a modern tudományelmélet útját 

kijelölő baconi vizsgálódások, de már Arisztotelésztől kezdődően egészen Hegel, sőt Dilthey 

vonatkozó elgondolásaiig valamennyi mértékadó elmélet a fogalom általánosságából kiinduló 

tudomány felé tájékozódott  még ha más-más módon is , s ennek mércéje felől vette szemügyre 

a tapasztalat lényegét.59 E megközelítés részleges jogosultságának az alapja ugyan magának a 

tapasztalatnak a struktúrájában rejlik, amennyiben már a tudományelőttes élettapasztalat is 

igazságszerzésre irányul, s így már mindig is hordoz magában egy teleológikus mozzanatot. Az is 

igaz, hogy a tapasztalás során valamiféle általánosra teszünk szert, amely érvényességre és így 

megismételhetőségre tart igényt, s az azt igazoló esetek valóban meg is erősítik e tapasztalati 

‘ismeretünket’. Ha pusztán a tapasztalat így létrejövő, ismételten igazolódó tipikáját tartjuk szem 

előtt, akkor  Gadamer nyomán  joggal mondható el az, hogy a tapasztalat “tulajdon lényege 

szerint felveszi magába saját történetét, s ezáltal megszünteti” azt.60 Ily módon könnyen arra a 

                                                
57 Vö. H.-G. Gadamer: The Science of the Life-World, in: The Later Husserl and the Idea of Phenomenology, szerk. 

A.-T. Tymieniecka, Dordrecht 1972: “Semmi sem tarthat igényt határozott tudásra, egy kivétellel: ez maga az 

emberi lét végességének elismerése. Megragadva az ebben rejlő esélyt a végtelen önkorrekcióra, az emberiség az 

egymással ... folytatott állandó dialógusban halad tovább” (hiányzik a német verzióból: Die Wissenschaft von der 

Lebenswelt, in: GW, III). Idézi Jean Grondin: Einführung in die philosophische Hermeneutik, 43. lábjegyzet. 

58 E fejezetnek maga Gadamer tulajdonít rendszertanilag központi szerepet: ld. WM, xxiii. o. (= IM, 16.o.). Ennek 

magyarázatát talán abban fedezhetjük fel, hogy a hermeneutika fogalmán Gadamer “annak a valódi tapasztalatnak 

az elméletét érti, melyet gondolkodásnak nevezünk.” Uo.. 

59 Ettől az egyoldalúságtól Gadamer megítélése szerint még az a Husserl sem marad mentes, aki kifejezetten a 

tapasztalat tudományos idealizálása mögé kívánt hatolni, s ekként fejtette ki az életvilág tapasztalatának elméletét. 

Vö. WM, 33. o. (= IM, 244. o.). 

60 Uo.. 
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jellegzetes véleményre juthatunk, hogy a tapasztalat általánossága töretlen folytonossággal vezet a 

tudomány elemét képező fogalom általánosságához.   

E máig közkeletű megítéléssel szemben azonban Gadamer annak szerez érvényt, hogy 

“maga a tapasztalat sohasem lehet tudomány. Megszüntethetetlen ellentétben áll a tudással és 

azzal az ismerettel, amely az elméleti vagy a technikai általános tudásából ered.”61 Nem pusztán 

arról van szó, hogy a tapasztalat általánossága sohasem érheti el a törvényszerű általánosság 

érvényére igényt tartó tudás szintjét. Gadamer itt sokkal többről: megszüntethetetlen ellentétről 

beszél. Ennek pedig az az oka, hogy a tapasztalatnak valójában egyáltalán nem az általa 

megszerezhető ‘ismeret’ a lényege. Ezért a mibenlétéről alkotott, ám az ismeretszerzés érdeke 

által vezérelt teleológikus elméletek rögtön kiindulásuknál elvétik azt.  

Miben áll mármost közelebbről ez a tapasztalati és fogalmi általánosság közti ellentét, s 

egyáltalán mifajta igazságra teszünk szert a tudományelőttes, gyakorlati  tapasztalás során? 

Ismereteinket akkor tekintjük tudományosnak, ha azok érvényességre tarthatnak igényt 

valamennyi vonatkozó esetre nézve, s ezért valamely elv általánosságával rendelkeznek, mely 

fölébe emelkedik az egyes megfigyelések esetlegességének. Éppen ez az elvi általánosság teszi 

lehetővé, hogy a tudományos ismeretet kijelentésekben, fogalmi általánossággal ragadjuk meg. A 

tudomány célja egyenesen az, hogy ilyen értelemben vett általános tudást produkáljon. Eközben 

nyilvánvalóan azzal az előfeltevéssel kell élnie, hogy az ismeret tárgya valamiféle változatlan 

természetű adottság, mely törvényszerű összefüggéseknek van alávetve. A tudományelőttes, 

gyakorlati tapasztalat során megszerzett általános ‘ismeret’ ezzel szemben olyannyira nem tárgyi 

ismeret, hogy arról előzetesen, az egyes esetek megítélésétől függetlenül nem is szerezhetünk 

kifejezett tudomást. “A tapasztalat  mutat rá Gadamer  mindig csak az egyes megfigyelésben 

van aktuálisan jelen. A tapasztalatot nem ismerjük előzetes általánosságban.”62 Ennyiben 

valamiféle elv nélküli általánosság jellemzi, mely sokkal inkább valamely horizont általánossága, 

mintsem hogy bárminemű törvényszerű összefüggésé volna. Amikor valós, tehát új tapasztalokat 

szerzünk, akkor e tapasztalatok egyenesen korábbi, hamis általánosításainkat cáfolják meg. Ezért 

korántsem magától értetődő az, hogy a tapasztalás folyamán a tárgyi ismeret típusszerű, egyre 

bővülő általánosságai adódnának, mintegy töretlenül. Ellenkezőleg: az effajta általánosságok 

                                                
61 WM,  338. o. (=  IM, 249.o.) kiemelés tőlem  Ny.M.. 

62 WM, 334. o. (= IM, 247.o.). 
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éppenséggel a valódi tapasztalat újszerűségén futnak zátonyra.63 Így a tulajdonképpeni tapasztalat 

folyamata lényegileg negatív. Eközben azonban produktív is: aki képes belőle tanulni, az “tudatára 

ébred saját tapasztalatának”, s ez azt jelenti, hogy ily módon “tapasztalttá vált: azaz új horizontra 

tett szert, melyen belül tapasztalattá lehet számára valami.”64 A tárgyi ismeret általánosságának 

tapasztalati tagadása tehát a tudatot  melynek egysége most már csakis önmagával állhat elő  

önmaga felé fordítja. Gadamer Hegelhez kapcsolódva mutatja meg, hogy e folyamat során 

megváltozik maga a tapasztalat tárgya is. Ugyanakkor nem pusztán a tárgyról, de arról a 

horizontról is ‘jobb tudásra’ teszünk szert, amelyben új tapasztalatok jelentkezhetnek be a 

számunkra. Ezért előrelátókká válunk. E dialektikus mozgás során így olyan belátásokhoz jutunk, 

amelyek immár túllépnek a puszta tényállások megismerésén, s az önismeret mozzanatát is 

tartalmazzák. Elsődlegesen nem ezt vagy azt a dolgot ismerjük meg tehát, hanem azokat a 

határokat látjuk előre, amelyek keretén belül a jövő nyitott a számunkra. Az igazság, melyre a 

tapasztalás révén teszünk szert, nem más, mint az emberi lét határainak belátása. Azt látjuk be, 

‘ami van’: létünket értjük meg. Ez azonban egyúttal annak elismerését is jelenti, hogy nem 

vagyunk urai a jövőnek. A tapasztalat fogalmának gadameri elemzése ezért abban csúcsosodik ki, 

hogy rámutat: a voltaképpeni tapasztalat az emberi végességnek, saját történetiségünknek a 

tapasztalata.65  

 

 

 

 

Az emberi világtapasztalat nyelvisége, a hermeneutikai tapasztalat egyetemessége 

 

 

A tapasztalás folyamata tehát, ha azt a maga egészében vesszük szemügyre, s nem pusztán 

ismeretszerzési teljesítményét tartjuk szem előtt, lényegileg olyan, dialektikus mozgásnak bizonyul, 

                                                
63 Végső soron ebben rejlik annak a magyarázata is, hogy minden elméleti vagy technikai tudás végső próbakövét a 

tapasztalatban kell látnunk. 

64 WM, 336. o. (= IM, 248.o.). 

65 Vö.: WM, 34. o. (=  IM, 251.o.) kiemelés tőlem  Ny.M.. 
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mely messzemenően nem valamiféle lezárt tudáshoz avagy önbirtokláshoz vezet, hanem 

ellenkezőleg: az emberi végesség tapasztalataként éppenséggel a ‘még’ egyáltalában tapasztalható 

határaiba való belátást, ezzel azonban az új tapasztalatra való vonatkozást eredményez, s így a 

Létre irányuló nyitottságot szül.66 A Lét heideggeri fogalma, amely felé Gadamer is mindvégig 

tájékozódik, az olyan tapasztalatokban feltáruló igazságokra utal, mely tapasztalatok a 

szubjektivizmusból kiinduló gondolkodáson túllépve (avagy elébe vágva), azon túlra irányulnak. 

Mármost ugyancsak Heidegger mutatta meg azt  s Gadamer e tekintetben is csatlakozik hozzá , 

hogy a valamiféle végső fundamentumra alapozott tudás eszménye idegen a voltaképpeni 

tapasztalattól, s így az ahhoz visszatérni kívánó fenomenológiától. Ez az eszmény egyenesen 

elzárja az utat az elől, hogy a gondolkodás kiindulása az lehessen, ami túl van a 

szubjektivitásunkon, más szóval: amiről a voltaképpeni tapasztalat tudósít. Míg a végérvényesen 

megalapozott tudás eszménye ily módon merő szubjektivizmusként lepleződik le, a dialektikus 

tapasztalat révén szerzett belátás  melynek a szűkebb értelemben vett hermeneutikai 

tapasztalatban a hagyománnyal folytatott beszélgetés során fellépő megértés felel meg  

‘önmagunkat’ világunk egészéhez való hozzátartozásunkban, azaz mindenfajta szubjektivizmusnak 

elébe vágva világítja meg.  

                                                
66 E helyütt világosan kitűnik az a pont, ahol Gadamer elhatárolódik a hegeli dialektikától, mely egyébiránt 

visszahelyezte jogaiba a tapasztalat történetiségét. Gadamer megítélése szerint Hegel helyesen ismerte fel, hogy a 

tapasztalás során a tudat önmaga felé fordul, s az Idegenben, a Másikban így önmagát ismeri fel. Ezért Gadamer 

osztja Hegel ama nézetét, mely szerint a Szellem történeti munkájának lényege a közvetítésben rejlik. Elhatárolódik 

viszont tőle ott, ahol a tapasztalat és így a közvetítés beteljesedését Hegel mint a fogalom elemébe való 

felemelkedést, tehát mint a tudat és a tárgy teljes azonosságát tételező abszolút tudást írja le. Mint láttuk ugyanis, 

Gadamer elutasít minden olyan elméletet, amely a tapasztalat lényegét a tudás mércéje felől, teleologikusan 

igyekszik megragadni, s teszi ezt azért, mert a törvényjellegű tudásnak ez a mércéje lényegileg idegen a 

tapasztalattól, s így a teleologikus megközelítés hozzáférhetetlenné teszi, elfedi mindazon igazságokat, amelyek a 

tudományelőttes világtapasztalat különböző szféráiban tárulnak fel a számunkra. Márpedig Hegel teleologikusan a 

filozófiára  mint sajátos tudományra  orientálódik, művészet, vallás és filozófia közt hierarchikus viszonyt létesít 

(ahol is az előbbiek megszüntetve őrződnének meg az utóbbiban), valamint lezárja a történeti tudatot. Mindez 

visszalépést jelent az abszolút öntudat végtelenségének metafizikájába, mely teljességgel elfogadhatatlan Gadamer 

számára, éppen amennyiben azt nem igazolja a legfőképpen önnön végességünket tudtul adó  Gadamer által 

(Heidegger nyomán) feltárt  voltaképpeni, gyakorlati világtapasztalatunk.  



 30 

A hozzátartozás fogalma, melyet Gadamer az objektív történettudományra törekvő 

historizmus aporiáiból nyert, a történelem tapasztalata tekintetében mindenekelőtt azt 

hangsúlyozza, hogy tárgyának, a történelemnek a valósága nem a hagyomány által hordozni vélt 

valamiféle magánvaló avagy objektíve rögzíthető értelemben  mely így éppenséggel 

történelemfeletti volna , hanem sokkal inkább magában az áthagyományozott értelem 

történésében rejlik. A történelem valósága az élő jelennel való közvetítettségében történik, abban 

tehát, ahogyan a megértés révén az áthagyományozott értelmek más és más történelmi 

szituációkban újra és újra  s mindig másként  konkretizálódnak, ily módon alkotva egyfajta 

értelemkontinuitást.  

A tudományelőttes, gyakorlati tapasztalat során  mint fentebb már esett szó róla  

ugyancsak nem ‘önmagukban’ vett létezőkkel van dolgunk, ahogyan azt például a hétköznapi 

tudat dogmatizmusa is véli. Nem valamiféle magánvalóságot, hanem sokkal inkább tényállásokat, a 

dolgok állását látjuk be, amint azok különböző aspektusaikban számunkra érthetővé válnak. 

Eközben olyan általánosra, mégpedig valamely horizont általánosságára teszünk szert, mely a 

környező világ vonatkozásában lehetővé teszi distanciálódásunkat. Az, hogy képesek vagyunk 

távolságot tartani az elénk kerülővel szemben, ugyanakkor  s megfordítva  előfeltételét képezi 

annak, hogy valami külön tényállásként elkülönülhessen, s mint önálló máslét váljék elismertté. Ez 

a máslét maga ‘a dolog, mely így és így áll’. A tapasztalás révén belátott ilyen tényállások 

összefüggéseként épül ki világunk, mely korántsem a bennünket körülvevő, kéznél lévő létezők 

összessége, hanem a dolgok mint értelmek által alkotott univerzum. A tapasztalás által mi magunk 

is és világunk is, együttesen, új fényben jelenünk meg, kölcsönös egymáshoz tartozásunkban. 

Világban való létünk világosodik meg általa. A belátás avagy megértés ezért világképző. Átalakítja 

világunkat, s ezzel megváltoztat bennünket is. 

Mármost maga a világ, miközben minden tárgyiság tapasztalatának horizontját képezi, 

sohasem valami kéznél lévő, s egyáltalán nem tárgyiasság jellegű, hogy valaha is tárgyiasítható 

volna. Ellenkezőleg: mind a magánvalóság, mind pedig a világvonatkozás összefüggéséből 

kiragadott tárgyiasság fogalma egy olyan léttételezés eredménye, mely tételezés az öntudat önnön 

akaratmeghatározásán alapul  hangsúlyozza Gadamer67 , s így merő szubjektivizmusként 

értékelendő. Hasonlóképpen ugyanis saját öntudatunk illuzórikus ‘kiépüléséhez’, melyre fentebb 
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utaltunk68, az effajta tételezés is azon az áron következhet csak be, hogy kivonjuk magunkat a 

kölcsönös egymáshoztartozásnak ama dialektikája alól, amely világban való létünk történését mint 

egységes fenomént eredendően jellemzi. Az önmagában fennálló, magánvaló tárgyiasság képzete, s 

az arra alapozott ismeretek igazsága ezért mindig relatív, “egy meghatározott világviszonyra 

vonatkoztatott, s egyáltalán nem tarthat igényt arra, hogy az egész legyen.”69 Noha ily módon 

problematikussá válik a ‘magánvaló világ’ gondolata, ez azonban nem jelentheti azt, hogy 

mindenkori világunk ne képezne olyan átfogó egészet, mely mindennek, amivel csak 

szembesülünk, horizontját képezi. Az igaz, hogy világviszonyunk a maga egészében sohasem válik 

adottá a számunkra, s azon átfogó egészként, melyet alkot, sohasem lehet a tapasztalatban adva. 

Nem tehetünk szert ugyanis olyan, a világtapasztalatunkon kívüli nézőpontra, amelyről tekintve ő 

maga is tárggyá válhatna: világtapasztalatunk egyúttal a ‘világ’ tapasztalatának is horizontja. 

Mindazonáltal a világ, mint ami a tapasztalás során állandóan formálódó s végtelen egész, 

megmutatkozik a számunkra. A világnak ez a megmutatkozása mármost nem más  mutat rá 

Gadamer , mint maga a nyelv.  

A világunkat képező dolgokkal avagy tényállásokkal, melyek tehát nem kézzelfogható, 

érzékileg megragadható tárgyiságok, a gondolkozás elemében szembesülünk. E dolgok 

ugyanakkor nem is olyasfajta jelentések, amelyeket valamiféle idealitás jellemezne. Sokkal inkább 

értelemegészt képező összefüggésekről van szó, amelyek  Gadamer megfogalmazásában  

“világtapasztalatunknak az alkalmasság és jelentőség révén konstituált egységei”70. E dolgok 

mármost úgy mutatkoznak meg a számunkra, hogy létezőként és jelentősként mintegy elfoglalnak, 

foglalkoztatnak, azaz megszólítanak bennünket. Világban való létünket e világunkat alkotó 

dolgok általi megszólítottságunk képezi, ahol is a megszólításnak a nyelvisége egyáltalán az 

emberi világtapasztalat nyelviségére vet fényt. Ami megszólal, az a dolog mint értelemegész, a 

maga történésében. A megszólítás eseménye olyan véges történés, amelyben ez az értelemegész 

szóhoz jut. Messzemenően nem a tudományok által ismert tárgyiság, de nem is maga a világegész, 

hanem az azt képező tényállások mint értelemösszefüggések alkotják a megszólalás nyelviségének 

                                                                                                                                                        
67 Vö. WM, 426. o. (= IM, 313.o.). 

68 Vö. e tanulmány 17. oldalán olvashatóakkal. 

69 WM, 425. o. (= IM, 312.o.). Kiemelés tőlem  Ny.M.. 

70 WM, 432. o. (= IM, 317.o.). 
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tárgyiságát, ahogyan a világegész végtelen összefüggésére vonatkozva számunkra véges módon, 

nyelvileg megmutatkoznak. Ezért hívja fel a figyelmet Gadamer arra, hogy “a dolog méltóságához 

hasonlóan, a nyelv tárgyiasságát is meg kell védenünk a kéznél levőnek az ontológiájával szemben, 

s így az objektivitás fogalmától is.”71 

Figyelemre méltó mármost, hogy Gadamer a szót tekinti a nyelv alapelemének, mégpedig 

úgy, hogy eközben igazságfeltáró funkciót tulajdonít neki  szemben a hagyományos felfogással, 

mely az állításnak avagy kijelentésnek tulajdonít igazságot. Ez a hagyományos felfogás többnyire 

azon az elgondoláson alapul, mely szerint a szavak  akár konvenció révén elért egyértelműségük, 

akár a dolgokkal való természetes megegyezésük folytán, de  valamiféleképpen a lét rendjének 

leképezései volnának, s az általuk alkotott kijelentések a dolgoknak való megfelelésük révén 

hordoznának igazságot. Gadamer azonban elutasítja mind a valamiféle szilárd adottság  mint 

láttuk , mind pedig a nyelv (annak megfelelő) leképezésfunkciójának gondolatát, amennyiben 

tarthatatlannak találja azt, amin mindkettő alapul, nevezetesen a szó és az általa szóba hozott 

dolog egymáshoz viszonyított külsődlegességének képzetét. Ezt a képzetet ugyanis éppen a kéznél 

lévőnek az a fentebb említett ontológiája élteti, amely a lét jelenvalóságának végtelenségét állítja, s 

így nem vesz tudomást az emberi végesség történelmiségének ontológiai értelemben vett pozitív, 

konstitutív szerepéről. Ez utóbbi  Heidegger nyomán Gadamer által is vállalt  alapállás felől 

tekintve a lét csakúgy, mint az azt feltáró nyelv, véges történésként mutatkozik meg a számunkra, 

s ezért e megmutatkozáshoz hűen, lét és gondolkodás kölcsönös egymáshoz-tartozásaként kell 

azokat elismernünk. Ebből fakad az a követelmény, hogy a nyelv tárgyiasságát képező  fentebb 

már valamelyest megvilágított  ‘dolgokat’ csakúgy, mint magát a nyelvet egyaránt véges és 

egymásra utalt léteseményként gondoljuk el. Ezért szemben azzal a megközelítéssel, mely a nyelv 

lényegét olyan, az értelemtartalom kifejezése tekintetében önmagában elégségesnek vélt 

kijelentésként ragadja meg, mely a tőle elkülönülő tárgyiságot a vele való megegyezés révén 

fejezné ki, Gadamer a beszélgetésben ismeri fel a nyelv eleven valóságát, ezzel is hangsúlyozva azt 

a történés jelleget, amelyben a beszéd ‘tárgya’ és a beszélő, azaz a világ és az Én eredeti 

összetartozásban mutatkozik meg.72  

                                                
71 WM, 432. o. (= IM, 316.o.). 

72 Azok az elgondolások, amelyek a nyelvi kifejezést a valóság valamiféle leképezésének tekintik, a képszerűséget 

általában mint a ‘másolat’, azaz a ‘nem eredeti’ értelmében vett képmást ragadják meg, melynek azután látszólag 



 33 

Az emberi világtapasztalat beszélgetésként végbemenő nyelviségének felismerése egyúttal 

azonban egyetemes érvényt kölcsönöz mindannak, ami a hermeneutikai tapasztalatot jellemzi. A 

beszélgetést, mely  mint láttuk  a szellemtudományi tapasztalat végbemenési formája,73  valóban 

azok a vonások jellemzik, mint amelyekre a voltaképpeni, dialektikus tapasztalat elemzése során 

Gadamer rámutatott. Olyan, a szubjektivitásunkon túllépő tapasztalatforma ugyanis, mely  

megértésre jutván  új fényt vet világban való létünkre, s így átalakítja, megváltoztatja azt. 

“Beszélgetésben részt venni ... annyit tesz, mint önmagunkon túl lenni, a másikkal együtt 

gondolkodni, s úgy térni vissza önmagunkhoz, mint valaki máshoz.”74 A valódi beszélgetés nem 

valamiféle akaratlagosan végbevitt s így a szubjektivitás által uralt folyamat, hanem sokkal inkább 

olyan történés, amely végbemegy velünk. Eközben a nyelv révén feltárul, ‘közvetítődik’ 

számunkra valami, mégpedig maga a dolog, amiről szó van. A beszélgetés ezért valódi 

léttapasztalat. Magának a dolognak a tevékenysége, az értelem megszólalása az, amit a 

gondolkodás mintegy ‘elszenved’ avagy tapasztal.75 Ahogyan a szellemtudományi, hermeneutikai 

                                                                                                                                                        
joggal tulajdonítanak  a lét rendjének mint leképezettnek a vonatkozásában  másodlagos létrangot. E 

megközelítéssel szemben Gadamer egyfelől analógiát mutat fel a szó és a kép létszerkezete között, másfelől mind a 

kép, mind pedig a szó esetében elutasítja azt, hogy az általuk ‘bemutatott’ valóság vonatkozásában külsõdlegesek 

volnának. Az említett analógia abban rejlik, hogy a kép és az általa képszerűvé tett minta- avagy őskép közti 

viszony egyneműnek mutatkozik a szó és az általa szóba hozott dolog közti viszonnyal. Hasonlóképpen ugyanis 

ahhoz, ahogyan a kép az ősképnek képszerűséget és így megmutatkozást kölcsönöz, a szóban is   hangsúlyozza 

Gadamer  a dolog van jelen, mely benne mintegy lejátszódik, s így  érzékivé válva  létében gyarapodik. 

Továbbá létszerkezetének vizsgálata alapján a képet Gadamer élesen elhatárolja mind a puszta utalás funkcióját 

betöltő jel, mind pedig a tiszta képviseletként érvényes szimbólum létszerkezetétől Vö. WM, 129-137. o. valamint 

144-48. o. (= IM, 18-112.o. valamint 118-12.o.). Amennyiben mármost a kép  szemben a jellel és a 

szimbólummal  nem emberi megállapodás avagy beiktatás által az, ami, hanem az őskép megmutatkozásának 

történéseként értett létesemény, a kép és a szó közti analógia általában a nyelv instrumentalista, szemiotikai, 

konvencionalista vagy nominalista felfogásai kritikájának alapjául fog szolgálni. 

73 Vö. e tanulmány előző fejezetével. 

74 Hans-Georg Gadamer: ‘Destruktion und Dekonstruktion’, In.: Gesammelte Werke, Band 2: Hermeneutik II, 

Wahrheit und Methode; Ergänzungen, Register. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen 1986. 369.o.. 

75 Amennyiben a valódi beszélgetés lefolyását nem a szubjektív akarat, hanem sokkal inkább a szóban forgó dolog  

mint a nyelvben megmutatkozó történés  szabja meg, az szintén leírható a ‘játék’ ama fogalmával, amelyet az 

esztétikai dimenzió szubjektivizálódásának kritikája során Gadamer ontológiai fogalomként rehabilitált Vö. WM, 
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tapasztalat beszélgetésként megy végbe, úgy világtapasztalatunk elementáris nyelvisége folytán a 

voltaképpeni, dialektikus tapasztalat is az értelem végrehajtása, a megszólítottság és az arra adott 

válasz, a megértés és megértetés történése, mely így egyúttal dialogikus tapasztalatnak bizonyul. 

Világunk nyelvi jellegét, a szóba hozott dolognak és magának a szónak ezt az itt jelzett 

egymásra utaltságát így olyan, spekulatív létszerkezetként tárja fel Gadamer, amely minden 

tapasztalatnak a szóhoz, s egyáltalán a gondolkodásnak a nyelvhez való viszonyát  belső 

egységükben, ugyanakkor különbözőségükben  egyetemesen jellemzi. “Nem úgy áll a dolog, 

hogy a tapasztalat először független a szótól, s aztán a reflexió megnevezés tárgyává teszi, például 

úgy, hogy aláfoglaljuk a szó általánosságának. Ellenkezőleg: magához a tapasztalathoz tartozik, 

hogy keresi és megtalálja a szavakat, melyek kifejezik. A helyes szót keressük, tehát azt a szót, 

amely valóban a dologhoz tartozik, úgyhogy maga a dolog jut benne szóhoz ...”76  

Eszerint a nyelv: speculum, olyan tükörkép, mely az elgondoltakat mint értelemtörténést 

tükrözi. Noha a tükörkép nem maga a dolog, aminek a képe, egyúttal nincs e dologtól mintegy 

elkülöníthető, magáértvaló léte sem. Hasonlóképpen, ugyan a nyelv nem maga a lét, mégsincs 

magáértvaló léte, mely mintegy szemben állna valamiféle magánvalósággal. Ennyiben a nyelv nem 

tekinthető sohasem puszta faktumnak, melyet adekvát módon kutathatnánk empirikusan. A 

nyelvnek mint tükörképnek, tehát a megmutatkozás közegének ugyanakkor nincs másodlagos 

létrangja sem azzal szemben, aminek a képe. Maga a nyelv Gadamer felfogásában léteseménnyé 

értékelődik fel, olyan léttörténéssé, amely nem csak hogy nem külsődleges a lét viszonylatában, 

hanem annak megmutatkozásaként avagy bemutatásaként, mint performatív aktus, egyenesen 

létben való gyarapodást testesít meg. A lét, mely nyilvánvalóan nem érzéki adottság, a nyelvben 

lingvisztikai  s így érzékelhető  megjelenítéshez jut. S megfordítva: a lét  számunkra  

megmutatkozás. Ez a tükörviszonyként felmutatott megmutatkozás a hozzátartozás viszonya, 

amennyiben “az, amiként valami megmutatkozik, ennek a valaminek a saját létéhez tartozik”77. A 

nyelvet és a létet  különbözőségükben  olyan belső, spekulatív egység fűzi egymáshoz, melyben 

az elhangzó, véges szavak a lét egészéhez való viszonyt szólaltatnak meg.  

                                                                                                                                                        
97-15. o. (= IM, 88-93.o.). Ahogyan a játékban ‘feloldódnak a játékosok’, úgy annak a dolognak a mozgásában is 

‘feloldódnak a beszélgetőpartnerek’, amelyről a beszélgetésben szó van.  

76 WM, 394. o. (= IM, 291.o.) kiemelés tőlem  Ny.M.. 

77 WM, 45. o. (= IM, 329.o.). 
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A nyelv eme spekulatív, s így hermeneutikai megközelítést igénylő létszerkezetében 

igazolódik mármost az, hogy világunk, melyet a nyelvben tükrözött végtelen értelmek alkotnak  

hermeneutikai univerzum. Mindenekelőtt univerzumunk e hermeneutikai szerkezetében kell 

látnunk azt, amire azután a hermeneutika egyetemességét megfogalmazó igényt, valamint a 

hermenutikának a filozófia univerzális aspektusaként való megjelölését Gadamer alapozza. Mivel 

világtapasztalatunk horizontját képezi mindannak, ami számunkra valaha is tárggyá válhat, s e 

világtapasztalat lényegileg nyelvi jellegű, ezért “a nyelv köztes-világáról bizonyosodik be, hogy ő a 

voltaképppeni dimenziója annak, ami adva van.”78 Mivel pedig a világtapasztalat e nyelvi jellege 

spekulatív szerkezetű történésként megy végbe, az mindenkor hermeneutikai megközelítést 

igényel. Ezért teljességgel félreértenénk Gadamer törekvését, ha azt gondolnánk, hogy a 

hermeneutika egyetemességi igényének megfogalmazásával  egyúttal  a kimondott nyelvnek 

tulajdonít egyetemességet. Ellenkezőleg: a hermeneutika egyetemességi igénye egyenesen a 

kijelentésként rögzülő nyelv határainak tapasztalatán nyugszik. Maga Gadamer hangsúlyozza, 

hogy “... soha nem érthetjük meg teljesen azt, ami van, ... amennyiben mindaz, ami egy nyelvet 

vezérel, mégiscsak túlmutat azon, ami eljutott a kifejeződésig. Fennmarad mint amit meg kell 

érteni, mint ami majd kifejezésre kerül  de persze mindig úgy vettük, mint valamit, igaznak-

vettük (wahr-genommen). Ez a hermeneutikai dimenzió, amiben a lét ’megmutatkozik’.”79 Ha 

azonban megpillantjuk a nyelv ‘hermeneutikai intelligenciáját’80, mely éppenséggel spekulatív 

szerkezetében rejlik, akkor azt is belátjuk, hogy a nyelv korántsem pusztán korlát, hanem legalább 

annyira híd is. Ennek belátása az, amit a nyelviséghez való viszonyunkkal szemben 

követelményként állít Gadamer, s aminek az elmulasztását illetve elhomályosulását mint átfogó 

nyelvfeledtséget ró fel a nyugati gondolkodás történetével szemben. 

 

                                                
78 Hans-Georg Gadamer: ‘Szöveg és interpretáció’, in: Szöveg és interpretáció. A. Danto, J. Derrida, H.-G. 

Gadamer, M. Heidegger, P. de Man, P. Ricoeur írásai. (Szerk. Bacsó Béla) Budapest: Cserépfalvi, 1991. 23. o.. 

79 Ibid. 20. o.. 

80 Ezt az általam találónak vélt kifejezést Jean Grondin “A nyelv hermeneutikai intelligenciája” címû 

tanulmányából (in: Sources of Hermeneutics, State University of New York Press, 1995. 141-155.o.) merítettem. 
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