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Olay Csa ba

HA TÁS TÖR TÉ NET ÉS ÉR TEL ME ZÉS

„Köny vem té zi se az, hogy a ha tás tör té ne ti moz za nat a ha gyo mány meg ér té sé ben min dig sze re pet 
ját szik, ott is, ahol tért hó dí tott a mo dern tör té ne ti tu do má nyok me to di ká ja, amely a tör té ne ti leg 
létre jöt tet, a tör té ne ti leg örök löt tet »ob jek tum má« vál toz tat ja, me lyet úgy kell meg ál la pí ta ni, mint 
va la mi kí sér let ered mé nyét” (IM 15) – ír ja Gadamer az Igaz ság és mód szer 2. ki adá sá nak elôsza-
vában.1 Pusz tán az a tény, hogy fô mû ve tö mör jel lem zé sé ben em lí ti a ha tás tör té net fo gal mát, azt 
mu tat ja, hogy meg íté lé se sze rint sa ját gon dol ko dá sá nak egyik leg jel lem zôbb alak za tá ról van szó. 
Ezt az ér té ke lést több ér tel me zô oszt ja – így pl. mind azok, akik Gadamer kap csán ha tás tör té ne ti 
hermeneu tikáról beszél nek2 –, és akár né hány elô ze tes uta lás sal is kön  nyen in do kol ha tó. Gadamer 
fi  lo zó fi  ai prog ram já nak egyik lé nye ges ele mét al kot ja a his to riz mus-kri ti ka, ami re konst ru ál ha tó 
olyan lé pés ként, mely a tör té ne ti tu dat im ma nens bí rá la tá tól a ha tás tör té net, ill. ha tás tör té ne ti 
tu dat gon do la tá hoz ve zet. Ez a kri ti ka rész ben olyan ered mé nye ken alap szik, me lyek egy ben a 
mód szer, a mód sze res el len ôriz he tô ség esz mé nyé nek kor lá to zott sá gá ra is irá nyul nak, leg alább is 
bi zo nyos te rü le te ken, köz tük a szel lem tu do mány ok ban. A ha tás tör té net to váb bá, amen  nyi ben a 
his to riz mus-kri ti ká hoz kap cso ló dik, nem füg get len a meg ér tés tör té ne ti sé gé nek Hei deg gertôl szár-
ma zó elem zé sé tôl, Gadamer egyik leg fon to sabb fi  lo zó fi  ai kap cso ló dá si pont já tól. Vé gül a ha tás tör-
té net az alap ja an nak az el sô hal lás ra meg le pô, so kat idé zett meg jegy zés nek, hogy a meg ér tés, 
ér tel me zés in kább tör té nés, mint cse lek vés (IM 22). Az aláb bi ak ban a ha tás tör té net gon do la tát 
vizs gál juk, még pe dig el sô sor ban az ér tel me zés je len sé gé hez va ló vi szo nyá ban. Mint lát ni fog juk, a 
ha tás tör té net Gadamernél több ré te gû, ill. több je len té sû. Ezt a gon do la tot a szisz te ma ti kus át gon do-
lás igé nyé vel ele mez zük, mint Gadamer gon do la ti po zí ci ó já nak alap ve tô, de rész ben prob le ma ti kus 
moz za na tát. Je len ta nul mány így egy részt im ma nens elem zé se Gadamer értelmezés felfogásá nak, 
más részt vi szont Gadamer ál lás pont já nak elem zé sé vel ál ta lá ban vé ve az ér tel me zés je len sé gé re 
irá nyul. Ezen vi szo nyok meg vi lá gí tá sá hoz tisz táz ni kell azo kat az elô fel te vé se ket és hang sú lyo kat, 
me lyek Gadamer ál lás pont ját jel lem zik – er re vé gig tö re ked ni fo gunk.

Té zis sze rû en meg elô le gez ve az aláb bi a kat, Gadamernél a kö vet ke zô prob le ma ti kus moz za na to kat 
mu ta tom meg: egy részt fel fo gá sá ban két, egy más tól el vá laszt ha tó ér tel me zés kon cep ció fe szül egy-
más nak, me lyek lé nye ges vo ná sok ban kü lön böz nek, más részt a ha tás tör té ne ti értelmezés felfogás 
tár gyi ne héz sé gek hez ve zet, amen  nyi ben a ha tás tör té net gon do la ta túl hang sú lyoz za a meg ér tés fo-
lya mat ban a meg ér ten dô ér te lem alak za tot az ér tel me zô ro vá sá ra. Kü lön kér dés, hogy a kü lönb sé gek 
szi go rúbb ér te lem ben el lent mon da nak-e egy más nak, vagy pusz tán el té rô moz za na to kat hang sú lyoz-
nak. Az egyik kon cep ció azt ál lít ja, hogy az ér tel me zés le fo lyá sá ban dön tô sze re pe van a múlt nak, ill. 
an nak, ahogy a múlt az ér tel me zô ben ha tást fejt ki. Az ér tel me zés eb ben az ér te lem ben ha tás tör té ne ti 
ese mény, ahol a hang súly sok kal in kább tör té nés-jel leg re esik, mint a sa ját ak ti vi tás ra. A má sik kon-
cep ció sze rint az ér tel me zés nem más, mint az ér tel me zett mû – szö veg, mû al ko tás, ér te lem alak zat 

– sa já tos pers pek tí vá ból tör té nô meg szó lal ta tá sa, ki fe je zett meg je le ní té se, „szín re vi te le”, ami nél kül

1 Gadamer Igaz ság és mód sze ré re IM rö vi dí tés sel és az ol dal szám meg adá sá val fo gok hi vat koz ni, ese ten ként a 
for dí tás mó do sí tá sá val, mû vei össz ki adás ára GW rö vi dí tés sel, kö tet- és ol dal szám mal.
2 Ld. pl. a „Hermeneutik der Wirkungs geschichte” meg fo gal ma zást (Figal 1996, 23); to váb bá: „Es gibt indes 
in Wahrheit und Meth ode einen Begrif f, der alle anderen an Bedeu tung über ragt... : der Begriff der Wirkungs-
geschichte.” (Grondin, 2000, 144). U. Tietz sze rint a ha tás tör té net fo gal ma „a gadameri hermeneu ti ka szisz te-
ma ti kus mag ja” (Tietz, 76).
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a mû nem vá lik hoz zá fér he tô vé, nem je le nik meg egy ál ta lán. Az utób bi fel fo gás ez zel két lé nye ges, 
ös  sze füg gô té zist kép vi sel, amit a mû vek la bi lis adott ság mód já nak és az ér tel me zés ki ke rül he tet-
len sé gé nek ne vez he tünk. Az el sô ál lí tás ar ra vo nat ko zik, hogy mû vek, szö ve gek, ér te lem alak za tok 
ön ma guk ban mint egy be fe je zet le nek, inkom plet tek, fél ké szek, és be fe je zett sé gük höz, ah hoz, hogy 
szá munk ra hoz zá fér he tô vé vál ja nak, szük ség van az ér tel me zôi erôfeszítésre.3 A má sik té zis az ér-
tel me zô ál lás pont já ról fo gal ma zó dik meg, és azt mond ja ki, hogy az ér tel me zés nem ke rül he tô meg, 
nincs köz vet len hoz zá fé rés a mû vek hez, szö ve gek hez. Lát ha tó, hogy a két ál lí tás egy azon kö rül ményt 
fe je zi ki: egy szer az ér tel me zés tár gyá nak adott ság mód ját, má sod szor az ér tel me zô szá má ra va ló 
hoz zá fér he tô sé get hang sú lyoz va. Már most a Gadamernél ta lál ha tó két kon cep ció szem be ál lí tá sa 
nem je len ti fel tét le nül azt, hogy ér tel me zés-el mé le te nem kon zisz tens, vi szont az a kér dés fel ve tô dik, 
ho gyan in do kol ha tó tar tal mi lag az egy más tól füg get len fel fo gá sok ös  sze kap cso lá sa. Az aláb bi ak ban 
azt a té zist kép vi sel jük, hogy az ér tel me zés, mint ki fe je zett meg je le ní tés fel fo gás, ter mé ke nyebb. Túl 
ezen, ma ga a ha tás tör té net is ne he zen ér tel mez he tô alak zat nak bi zo nyul, ahol a ne héz sé gek egy cso-
port ja a tra dí ció, il let ve a tör té ne lem fo gal má nak ne he zen át te kint he tô al kal ma zá sá val kap cso la tos, 
egy má sik cso port ja pe dig az zal a pri má tus sal, amit a he ge li á nus kon cep ció a múlt nak tula j donít4

A ha tás tör té net gon do la ta az Igaz ság és mód szer köz pon ti ré szé ben me rül fel, mely a „hermeneu tikai 
ta pasz ta lat el mé le té nek alap vo na lai”-t tár gyal ja. A hermeneu tikai je len ség, az ér tel me zés je len sé gé nek 
elem zé se ön ma gán túl mu ta tó an is fon tos Gadamernek. Köz vet len je len tô sé ge ab ban áll, hogy a szö-
ve gek ér tel me zé se ele mi szin ten tar to zik az em be ri élet élé sé hez, amen  nyi ben az élet szem pont já ból 
re le váns szö ve gek egy ál ta lán lé tez nek. Ilyen szö ve gek rôl leg ké sôbb ak kor tól be szél he tünk, ami kor 
iro dal mi, val lá sos és jo gi szö ve gek meg je len nek; és a szö ve gek e há rom faj tá ja ha gyo má nyo san ösz-
tö nöz te is a szö veg ér tel me zés te vé keny sé gét. Je len ös  sze füg gés ben nem szük sé ges tár gyal ni azt a 
kü lön ben ér de kes kér dést, men  nyi ben el té rô az a mód, ahogy az em lí tett szö ve gek re le ván sak az élet 
szem pont já ból. Az ér tel me zés ön ma gán túl mu ta tó je len tô sé ge az, hogy Gadamer sze rint olyan mo dellt 
nyújt, amely ké pes meg vi lá gí ta ni bi zo nyos te rü le tek igé nyét ar ra, hogy „is me ret”-nek, „igaz ság”-nak 
te kint sük ôket, még ha el té rô ér te lem ben is, mint a ter mé szet tu do má nyos meg is me rés ese té ben. Ennyi-
ben Gadamer tö rek vé se a mo dern ter mé szet tu do má nyon kí vül esô meg is me rés-, il let ve „ta pasz ta lás-
mó dok” le írá sa és fi  lo zó fi  ai iga zo lá sa (IM 21). Pél da ként fel me rül a mû vé szet, a szel lem tu do mány ok, a 
fi  lo zó fi a és a tör té ne lem. A mo dern ter mé szet tu do mány ál lás pont já hoz ké pest ez a prog ram kor lá to zó: 
olyan igaz ság ról van itt szó, „me lyet más úton nem le het el ér ni, [ak kor is ], ha ez el lent mond a ku ta tás 
és ha la dás mér cé jé nek” (IM 22). Je len ös  sze füg gés ben ke vés bé fon tos, hogy az el múlt negy ven év tu-
do mány fi  lo zó fi  ai fej le mé nyei után egy ilyen gon do lat már a ter mé szet tu do mány ra vo nat koz tat va sem 
túl for ra dal mi – ezt ké sôbb Gadamer is lát ta, és ér tel me zôk is hangsú ly ozták.5 En nek az idô szak nak 
az egyik dön tô ered mé nye ugyan is a ha la dás gon do la tá nak meg ren dü lé se, leg alább is kér dé ses sé 
vá lá sa. Mind ez vi szont nem fel tét le nül érin ti az em lí tett te rü le tek is me ret ként, ta pasz ta lás mód ként 
va ló ér tel me zé sét, az az Gadamer cél ki tû zés ének po zi tív ré szét.

A ha tás tör té net tár gyi kon tex tu sa te hát a szö veg ér tel me zés je len sé gé nek elem zé se. Ma gát a 
ki fe je zést nem Gadamer al kot ja meg, ha nem egy be vett szó hasz ná lat hoz kap cso ló dik. Ha tás tör té-
net mel lett hasz nál ja még a „ha tás tör té ne ti tu dat” ki fe je zést is, ami sa já tos kap cso lat ban van az 
elôb bi vel – er re alább vis  sza té rünk. Szo ká so san, amint utal is rá, a ha tás tör té net egy mû, ese mény 

3 Ezt az alap ve tô meg lá tást nem ré gi ben Kis bali Lász ló tet te szó vá nem túl jó in du la tú ta nul má nyá ban, ab ban a 
for má ban fél re ér tel mez ve Gadamer ál lás pont ját, mint ha az fel ha tal maz ná az ér tel me zôt ar ra, hogy nyu god tan 
költ het, ki ta lál hat szö veg he lye ket. Mind eh hez ld. „Meg jegy zé sek Kis bali hermeneu ti ka ta nul má nyá hoz” c. írá-
somat (Olay, 1999).
4 Je len ta nul mány így ki egé szí té se a „Gadamer értelmezés felfogása” c. dol go za tom nak, mely fô ként a pla u zi bi li-
sebb értelmezés felfogás ra kon cent rált.
5 Ld. ös  sze fog la ló an: Wein sheimer, 1–59. o.
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fo gad ta tá sá nak, re cep ci ó já nak ala ku lá sát je len ti kü lön bö zô ko rok ban, ami nek vizs gá la tát má sod-
la gos nak, de min den kép pen kü lön bö zô nek kell te kin te ni ma gá nak a mû nek, ese mény nek a vizs gá-
la tá hoz ké pest. A fo ga lom be ve ze té sét Gadamer gon do lat me net ében köz vet le nül a his to riz mus sal 
szem ben meg fo gal ma zott el len ve tés elô zi meg: mely sze rint az meg fe led ke zik sa ját tör té ne ti sé gé rôl. 
Az ez zel szem be ál lí tott „va ló ban tör té ne ti gon dol ko dás” szá mot vet sa ját tör té ne ti sé gé vel, és eb bôl 
adó dik az a kö ve tel mény, amit Gadamer „ha tás tör té net”-nek ne vez: „A do log jel le gé nek meg fe le lô 
hermeneu ti ka ma gá ban a meg ér tés ben kel le ne hogy ki mu tas sa a meg ér tés va ló sá gát” (IM 213). A 
ha tás tör té net esze rint az zal kap cso la tos, hogy az ér tel me zô nem egy tör té nel men kí vü li, ne ut rá lis 
pers pek tí vá ból vi szo nyul az ér tel me zés tár gyá hoz. Eh hez ké pest meg le pô, hogy Gadamer a ha tás tör té-
net be vett je len té sét al kal maz za fej te ge té sé ben. Vo nat ko zó té zi se: té ve dés má sod la gos nak te kin te ni 
egy ha tás tör té ne ti kér dés fel te vést, mi vel ar ra min dig szük ség van, még pe dig egy tor zí tó köz vet len 
vi szo nyu lás kor rek ci ó ja ként. A köz vet len vi szo nyu lás nem más, mint a köz vet le nül a mû re irá nyu ló 
vizs gá ló dás. Gadamer nem fej ti ki, mi a vi szony az ér tel me zô tör té ne ti sé ge ként ér tett ha tás tör té net 
és a mû vek, ese mé nyek fo gad ta tá sá nak tör té ne te kö zött. Tám pon tot ad vi szont, hogy el mé le ti jel le gû 
kö ve tel mény rôl be szél, az az nem olyan elô írás ról vagy sza bály ról, amit min den to váb bi nél kül va ló ra 
le het ne vál ta ni, ha nem in kább bi zo nyos vi szo nyok tu da to sí tá sá ról. A tu da to sí tás itt a meg va ló sít ha tó 
elô írás sal, te en dô vel áll szem ben. Vi szo nyok tu da to sí tá sá nak le he tô sé gé bôl nem kö vet ke zik, hogy 
azok va la ho gyan meg szün tet he tô ek, il let ve meg vál toz tat ha tó ak. A ha tás tör té net fi  gye lem be vé te le 
így nem ré sze a meg ér tés fo lya mat nak, ha nem uta lás a le het sé ges más ér tel me zôi pers pek tí vák ra, 
és ez ál tal hang sú lyo zá sa a sa ját ér tel me zôi pers pek tí va sa ját sze rû sé gé nek. Ez egyút tal azt is je len ti, 
hogy a ha tás tör té net gon do la ta a szel lem tu do má nyos mun ka, a szö veg ér tel me zés ön ér tel me zé sé re 
vo nat ko zik: „ta nul juk meg he lye seb ben ér te ni ön ma gun kat” (IM 214). Ugyan en nek a má sik ol da la 
az, hogy nem kö vet ke zik sem mi elô írás sze rû a ha tás tör té net alap el vé bôl – olyan elv rôl van itt szó, 
ami nek nincs va la mi fé le te en dô for má já ban köz vet len meg fe le lô je az ér tel me zés gya kor la tá ban, 
mint pl. a szö veg ta go lá sa el vé nek vagy a rész és egész egy más ra utalt sá ga el vé nek.

Mind ez azon ban még nem fel tét le nül in do kol ná tar tal mi lag egy új ki fe je zés be ve ze té sét. Ha a 
ha tás tör té net nem je lent töb bet, mint hogy min den ér tel me zés egy sa já tos ér tel me zôi szi tu á ci ó-
ból, pers pek tí vá ból jön lét re, még pe dig úgy, hogy ez a sa já tos ér tel me zôi pers pek tí va, mint olyan, 
nem tu da to sul az ér tel me zô ben, ak kor nem vi lá gos, mi ért nem elég tör té ne ti ség rôl, tör té ne lem rôl 
be szél ni. Leg alább is fel vet he tô, hogy tar tal mi lag nem in do kolt Gadamer fo ga lom hasz ná la ta. Az 
el len ve tés vol ta kép pen a ha tás moz za na tá ra, ér tel mé re kér dez rá. A ha tás a ha tás tör té net ben az 
ed di gi ek alap ján az, hogy az ér tel me zôi szi tu á ció sa ját sze rû sé ge, va gyis az ér tel me zô elô fel te vé sei, 
gon do la ti sé mái, elô í té le tei nem sa ját tel je sít mé nyei, ha nem más hon nan szár maz nak, még pe dig 
szá má ra ja va részt nem tu da to sí tott mó don. Gadamer alap ve tôbb ér te lem ben szól er rôl, fel fo gá sa 
azon ban nem vi lá gít ha tó meg pusz tán az zal, hogy fi  gye lem be ves  szük a „ha tás tör té ne ti tu dat” 
meg fo gal ma zást. E ki fe je zés két ér tel mû ség ét ma ga Gadamer jel zi, és ez zel egyút tal meg ad ja a ha-
tás tör té net hez va ló vi szo nyát is: „a ha tás tör té ne ti tu dat fo gal ma, ahogy én hasz ná lom, bi zo nyos 
két ér tel mû sé get mu tat. Két ér tel mû sé ge ab ban áll, hogy egy részt a tör té ne lem ál tal elô idé zett és 
a tör té ne lem ál tal meg ha tá ro zott tu da tot, más részt pe dig ma gá nak en nek az elô idé zett ség nek és 
meg ha tá ro zott ság nak a tu da tát je len ti.” (IM 15). Ez a ket tôs ség azon ban nem hoz új té nye zô ket az 
ér tel me zôi pers pek tí va tör té ne ti sé gé nek gon do la tá hoz ké pest.

A ha tás tör té net ben a ha tás moz za na tá nak alap ve tôbb ér tel mét ab ban kell ke res ni, amit Gadamer 
egyes he lye ken „ha gyo mány tör té nés”-nek ne vez: ez az újabb és újabb ér tel me zé sek ben min dig más-
ként konk re ti zá ló dó ha gyo mány gon do la ta. „Ma gát a meg ér tést nem an  nyi ra a szub jek ti vi tás cse lek-
vé se ként, ha nem egy ha gyo mány tör té nés be va ló be ke rü lés ként kell el gon dol ni, mely ben szün te len 
köz ve tí tés van a múlt és a je len kö zött.” (IM 207) Ez a gon do la ti alak zat vi szont Gadamernél két fon tos 
és az ér tel me zôi pers pek tí va gon do la tá hoz ké pest új té nye zôt tar tal maz. Egy részt az ér tel me zé sek 
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sok fé le ség ében iden ti tá sát meg ôr zô mû, ill. ér te lem alak zat gon do la tát – ami vol ta kép pen ös  sze tar-
to zik a sa já tos ér tel me zôi szi tu á ci ók sok fé le sé gé vel. Más részt, az ed dig és a nyi tott jö vô ben új ra és 
új ra ér vé nye sü lô klas  szi kus ha gyo mány tar ta lom gon do la tát. Kü lö nö sen az utób bi, az em fa ti kus tra-
dí ció az, ami nincs tár gyi lag ös  sze kap csol va az ér tel me zés tör té ne ti sé ge ként ér tett ha tás tör té net tel, 
vi szont ép pen ezt le het ne mél tán ha tás tör té net nek ne vez ni: így a klas  szi kus szö ve gek bôl ál ló tra dí ció 
új ra- és új ra ak tu a li zá ló dá sa ként len ne ér tel mez he tô. Fon tos lát ni, hogy ez a két moz za nat el té rô össze-
füg gé sek bôl szár ma zik: a sok fé le ér tel me zés ben is ál lan dó mû kon cep ci ó ját Gadamer lé nye gé ben a 
mû vé szet igaz ság igé nyé nek elem zé sé ben, a mû fog alom hoz, il let ve a szín da rab és a ze ne mû be mu-
ta tá sá hoz kap cso lód va fej ti ki. Az ér vé nye sü lô és a kü lön bö zô ér tel me zô je le nek szá má ra ér vén  nyel 
bí ró (klas  szi kus) mû, il let ve ha gyo mány gon do la ta in kább a fel vi lá go so dás-elem zés ke re té ben ala kul 
ki – nem füg get le nül at tól a tö rek vés tôl, hogy a his to riz mus tá vol ság tar tó vi szo nyu lá sa he lyett a je len 
élet vi szonyt ala kít son ki sa ját múlt já hoz. En nek alap ja Gadamer fô prob lé má ja a his to riz mus sal, va gyis, 
hogy az a le het sé ges ob jek ti vi tást ku tat va fel ad ja, meg szün te ti az élet szem pont já ból alap ve tô en 
fon tos vi szo nyu lást a múlt hoz, je len és múlt szer ves ös  sze füg gé sét.

A két gon do lat egy olyan vo nás ban egye zik meg, ami ös  sze mos sa kis sé egyéb kü lönb sé ge i ket. 
Mind két eset ben va la mi lyen más ság hoz va ló vi szony ról van szó, ahol az, ami sa ját, el fe di ezt a más sá-
got. Ta lán ezért nem kü lön böz te ti meg az elem zôk dön tô több sé ge ezt a két kon cep ci ót. Egy to váb bi 
ok le het az, hogy vol ta kép pen egy azon je len ség el té rô as pek tu sa i ról van szó, csak míg az egyik szem-
pont az ér tel me zés le írá sa fe lé ve zet, a má sik ki in du ló pont já vá vá lik egy át fo gó, He gel hez kap cso ló dó 
el mé let nek a szel lem tör té ne ti éle té rôl. Ez utób bi tö rek vés nek vis  sza té rô for mu lá ja a szel lem ön fel-
is me ré se a más lét ben (IM 34; 243). Ez az as pek tus tar to zik a ha tás tör té net em fa ti kus fo gal má hoz. 
Ala po sab ban szem ügy re vé ve, a hely zet még az egy sze rû két ér tel mû ség nél is bo nyo lul tabb: erôs 
ér te lem ben az ér tel me zés, mint a ha gyo mány ér vé nye sü lé se nem ne vez he tô ér tel me zés fo ga lom nak, 
mert alap já ban vé ve nem ar ra vo nat ko zik, hogy az ér tel me zés fo lya mat ban mi tör té nik, ha nem ar ra, 
hogy kí vül rôl néz ve mi vá lik le he tô vé az ér tel me zô te vé keny sé ge ré vén. A ha gyo mány ér vé nye sü lé se 
olyas mi, ami az ér tel me zô szem pont já ból így nem ír ha tó le. Csak ezért tud ja Gadamer elô tér be ál lí ta ni 
a pas  szív moz za na to kat. Az ér tel me zés mint a ha gyo mány ér vény re ju tá sa vol ta kép pen rá te lep szik 
az ér tel me zés fo lya mat ra, anél kül, hogy ez a két szem pont kel lô kép pen meg len ne kü lön böz tet ve. Azt 
a mó dot, ahogy – a he ge li gon do lat ra em lé kez te tô en – a ha gyo mány mint egy fel tét le nül ér vé nye sül, 
ne vez het jük a „ha gyo mány cse lé”-nek. Mind azok a bí rá la tok, me lyek Gadamert azért érik, mert az 
egyén, a kri ti kus gon dol ko dás, az ér tel me zô sú lyát fel ad ja, il let ve csök ken ti az ér vé nye sü lô tra dí ció 
ja vá ra, vol ta kép pen he lye sen ér zé ke lik ezt a moz za na tot, de nem lát ják pon to san a tár gyi ös  sze füg-
gést, amen  nyi ben ezt az ér tel me zés kon cep ci ó ra vo nat koz tat ják. A szo ká sos kor rek ci ós ja vas lat ab ban 
áll, hogy elég meg erô sí te ni az egyén, az ér tel me zô hely ze tét, és már is meg ol dó dik Gadamer túl ka-
pá sa. A fen ti ki fej tést kö vet ve vi szont ez va ló já ban nem érin ti az ér tel me zés el mé le tet. A ha gyo mány 
ér vé nye sü lé se ugyan is csak az ér tel me zô te vé keny sé ge ré vén le het sé ges. En  nyi ben a ha gyo mány 
olyas mi, ami csak ér tel me zôi erô fe szí tés ré vén vá lik egy ál ta lán adott ság gá – ezt a vi szonyt fej ti ki 
az a gon do lat, hogy a mû al ko tás ok be mu ta tás ra van nak utal va. Hogy azu tán az így adott ság gá vált 
ha gyo mány ér vé nye sül-e ab ban a to váb bi ér te lem ben, hogy „igaz”- nak, „re le váns”-nak bi zo nyul, ez 
az a kér dés, amit az em fa ti kus ha tás tör té net fel vet. Hi szen az nyil ván va ló, hogy az ér tel me zô el en-
ged he tet len, ha csak ér tel me zés ré vén vá lik a ha gyo mány je len va ló vá. De az nem nyil ván va ló, mi ért 
kel le ne a ha gyo mány nak min dig fel sôbb ren dû nek bi zo nyul nia. Hogy ez nem így van, azt már egy 
Gadamer ál tal be ve ze tett fon tos elv nek, a „tö ké le tes ség vé lel mé nek” pusz ta lé te zé se is bi zo nyít ja 
(IM 209.). Az elv vol ta kép pen ér tel me zôi jó in du lat ra szó lít fel, még pe dig azért, hogy ez zel is óv ja az 
ér tel me zen dô szö ve get az ide gen ség bôl szár ma zó fél re ér té sek tôl. Eb bôl az lát szik, hogy az ér tel me-
zen dô szö veg ér vé nye sü lé se függ az ér tel me zôi erô fe szí tés tôl, és ezért an nak is le het sé ges nek kell 
len nie, hogy min den erô fe szí tés el le né re az ér tel me zés ku dar cot vall. Bi zo nyos pon to kon to váb bá 
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az újí tás nak is kell, hogy le gyen he lye és sze re pe, bár men  nyi re el is mer jük is a foly to nos sá got. Az 
ér vé nye sü lô ha gyo mány gon do la ta ár nyé kot vet az újí tás, vál toz ta tás szem pont ja i ra.

A meg je le ní tés re, új ra ak tu a li zá lás ra rá utalt ha gyo mány gon do la tá val vi szont el ju tot tunk a tra dí ció, 
a ha gyo mány kér dé sé hez ál ta lá ban, amit már pusz tán azért is fel kell vet ni, mert Gadamer a ha gyo-
mány ki fe je zést több ér te lem ben hasz nál ja. A ha gyo mány ket tôs je len té se ér vé nyes sé gé re vo nat ko zik: 
egyik ér tel mé ben olyan te kin tély, mely el vi leg be lát ha tó, má sik ér tel mé ben vi szont olyas mi, ami meg-
ala po zás nél kül ér vé nyes. Nyil ván va ló, hogy mind ket tô nem vo nat koz hat a szö veg ér tel me zés re.

Mi vel je len ös  sze füg gés ben a fô tö rek vé sünk in kább az ér tel me zés elem zés le vá lasz tá sa a ha tás-
tör té net em fa ti kus gon do la tá tól, ezért csak rö vi den tár gyal juk az utób bi hoz köz vet le nül kap cso ló dó 
prob lé má kat. A ha gyo mány je len sé gét Gadamer szá má ra a szö veg ér tel me zés szem pont já ból a kö-
vet ke zô meg fi  gye lés te szi fon tos sá: „A szel lem tu do má nyi ku ta tás nem gon dol hat ja, hogy el já rá sa 
tel je sen el len té tes az zal a mód dal, aho gyan mi, tör té ne ti leg élô em be rek a múlt hoz vi szo nyu lunk. 
[…] min dig ben ne ál lunk a ha gyo mány ban, s ez a ben neál lás nem tár gyi a sí tó vi szo nyu lás, mint ha azt, 
amit a ha gyo mány mond, va la mi más ként, ide gen ként kép zel nénk el – el len ke zô leg: ele ve a sa já tunk, 
min ta kép vagy el ret ten tô pél da, ön ma gunk új ra fel is me ré se, mely ben ké sôb bi tör té ne ti íté le tünk 
már alig ha le het meg is me rés, ha nem a ha gyo mány tel je sen el fo gu lat lan ma gunk hoz ala kí tá sa” (IM 
201). Ez zel az a mód, ahogy a ha gyo mány lé te zik és to vább adó dik, meg ha tá ro zó ana ló gi á ba ke rül a 
szö veg ér tel me zés sel. A ha gyo mány lé te zé si mód ját vi szont Gadamer olyan ál lan dó új ra ér vé nye sü-
lés ként ír ja le, ami kü lön fel adat ként nem tu da to so dik. Ezen a pon ton lép elô tér be az az in ga do zás, 
amit a ha tás tör té net kap csán em lí tet tünk: a szö veg ér tel me zés így hol a ha gyo mány tör té né se, hol 
pe dig ér tel me zôi erô fe szí tés ré vén egy ha gyo mány tar ta lom ki fe je zett meg je le ní té se.

Az em fa ti kus ha tás tör té net te hát az a gon do lat, hogy a min den ko ri je len va la mi más ha tá sá nak 
te kin ten dô, még pe dig va la mi lyen ér te lem ben a múlt ha tá sá nak, ered mé nyé nek. Eb ben az ér te lem ben 
utal Gadamer He gel azon gon do la tá ra, hogy min den szub jek ti vi tás ban ki kell mu tat ni az azt meg ha-
tá ro zó szub sz tan cial itást. A hermeneu tikai „szi tu á ció meg vi lá gí tá sa, az az a ha tás tör té ne ti refl  e xió is 
be fe jez he tet len, de ez a be fe jez he tet len ség nem a refl  e xió elég te len sé gét je len ti, ha nem a lé nye gé ben 
rej lik a tör té ne ti lét nek, amely mi va gyunk. A tör té ne ti lét azt je len ti, hogy so ha sem ol dó dunk fel az 
ön tu dás ban. Min den ön tu dás elô ze tes tör té ne ti adott sá gok ból emel ke dik ki, me lyet He gel nyo mán 
szubsz tan ci á nak ne ve zünk, mert min den szub jek tív vé le ményt és vi sel ke dést hor doz, s ez zel elô re ki je lö li 
és kö rül ha tá rol ja azo kat a le he tô sé ge in ket is, hogy egy ha gyo mányt a ma ga tör té nel mi más sá gá ban 
meg ért sünk. A fi  lo zó fi  ai hermeneu ti ka fel ada tát ezek sze rint egye ne sen így jel le mez het jük: an  nyi ban 
vis  sza kell men nünk a szel lem he ge li fe no me no ló gi á já nak út ján, hogy min den szub jek ti vi tás ban ki-
mu tat juk az azt meg ha tá ro zó szub sz tan cial itást” (IM 214). A He gel-uta lást Gadamer nem fej ti ki, de a 
szö veg hely töb bek kö zött kí nál egy le het sé ges ér tel me zést ar ra, hogy ho gyan ér ten dô a ha tás tör té net 
ha tás jel le ge: a je len egy faj ta önál lót lan sá gát fo gal maz za meg, amen  nyi ben a min den ko ri je len egy 
olyan múlt, il let ve ha gyo mány ered mé nye, ami vel nin csen vagy nin csen tel je sen tisz tá ban.

Gadamer min den eset re nem kö ve ti He gelt két dön tô moz za nat ban, me lyek egy aránt a fej lô dés 
gon do la tá nak fel adá sá val függ nek ös  sze. Egy részt bi zo nyos mû vek ki tün te tet té vál nak, még pe dig 
az ál tal, hogy ké pe sek tra dí ció kép zô vé vál ni, az az Gadamer ki fe je zé sé vel „klas  szi kus” mû vek. He-
gel nél a fej lô dés re épí tô tör té net fi  lo zó fi  ai konst ruk ció mi att el gon dol ha tat lan ilyes mi, mi vel az 
egyes mû vek az zal egyi de jû leg vál nak meg ha la dot tá, ahogy sa ját ko ruk meg ha la dot tá vá lik. Ez zel 
szem ben Gadamernél a klas  szi kus mû vek klas  szi ci tá sa ép pen ab ban áll, hogy azo kat nem le het 
meg ha lad ni: az ál tal bi zo nyul nak klas  szi kus mû vek nek, hogy ki sza kad nak az egy mást meg ha la dó 
ko rok egy más után ja ként fel fo gott fej lô dés sé má já ból, és így min den el kö vet ke zô kor szá má ra „egy-
ide jû vé” vál nak.6 Más részt a tör té ne lem fo lya ma ta, ami nek He gel nél egy meg ha tá ro zott me ne te van, 

6 Ld. az „Az esz té ti kai idô be li sé ge” cí mû fej te ge té se ket (IM, 100–103).
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Gadamernél nyi tott tör té nés sé vá lik, mely nek nin csen meg ha tá ro zott cél ja és vé ge. A tör té ne lem 
esze rint nem más, mint a tra dí ci ót ké pe zô klas  szi kus szö ve gek új ra- és új ra ér vé nye sü lé se, konk rét 
ér tel me zé sek ben. A tör té ne lem ilyen szem lé le té vel függ ös  sze Gadamer vi szo nya az ab szo lút tu dás 
gon do la tá hoz: He gel prog ram já ból ezt na gyon ha tá ro zot tan fel ad ja. Ezt fej ti ki a hermeneu tikai ta-
pasz ta lat elem zé se, ahol a min den moz za na tá ban át tet szô vé vált tu dás le zárt sá gá val szem ben a 
ta pasz ta lás ra va ló ké pes ség nyi tott sá ga áll. Az ab szo lút tu dás igé nyé nek alap ve tô kor lát ja Gadamer 
szá má ra a tel jes tran sz paren ci a, át tet szô ség el ér he tet len sé ge – ez utób bit a tör té ne ti lét ko ráb ban 
adott jel lem zé sé vel mu tat ja meg. Más részt a ta pasz ta lat ra va ló nyi tott ság meg fe le lô je a má sik más-
sá ga, az az a má sik vé le mé nyé nek le het sé ges igaz sá ga irán ti nyi tott ság.

Gadamer ál lás pont já ra néz ve nem is an  nyi ra a tra dí ció-fo ga lom tá gas sá ga je lent tar tal mi ne héz-
sé get, mint in kább a fo lya ma tos ság erôs fel té te le zé se. Gadamer le írá sa na gyon hát tér be szo rít ja 
az egyes ha gyo má nyok el tû né sé nek, meg tö ré sé nek le he tô sé gét, ugyan ak kor túl hang sú lyoz za a 
kon ti nu i tást. El szórt meg jegy zé sek ben per sze el is me ri ezt a le he tô sé get – „az em ber lé nye gé hez 
nyil ván va ló an hoz zá tar to zik az is, hogy sza kí ta ni tud a ha gyo mán  nyal, ké pes azt bí rál ni és fel ol-
da ni” (IM 17) –, úgy tû nik azon ban, hogy a vég sô szó még is a ha gyo mány ál lan dó, és lé nye gé ben 
vál to zat lan, az az fo lya ma tos to vább tör té né se. 

Ös  sze gez ve el mond hat juk, hogy Gadamert a tör té ne lem el sô sor ban nem mint egy sa já tos tu do-
mány nak, a tör té net írás nak a tár gya ér dek li. Az a meg gyô zô dés mérv adó szá má ra, hogy mind az, amit 
tör té nel mi ese mény ként és fo lya mat ként le tu dunk ír ni, elô fel té te lez egy olyan tár gyi a sí tó vi szo nyu lást, 
ami re sa ját ma gunk kal szem ben tel je sen so sem va gyunk ké pe sek. „Ha tás tör té net” né ven fi  lo zó fi  a i lag 
mind az je len tôs, ami tisz tá zat lan mó don a múlt ból szár maz va ki töl ti azt a je lent, ami szin tén tisz tá zat-
lan mó don mi ma gunk va gyunk. Esze rint a va ló di tör té ne lem so sem az, ami elôt tünk van, ami tárg  gyá 
te he tô, ami re a tör té nész könnyen rá irá nyít hat ja pil lan tá sát, ha nem az, ami ne he zen tu da to sít ha tó 
mó don ben nünk hat. A tu da to sí tás ra más sá ga ré vén kü lö nö sen jó al kal mat ad a ha gyo mány ér tel me zé-
sé nek szi tu á ci ó ja. Eb ben a kvá zi tör té ne lem el kép ze lés ben a tör té ne lem a ha gyo mány ér tel me zé se kor 
je le nik meg mint a ha gyo mány más sá gá nak ér vé nye sü lé sét gát ló sa ját elô í té let.

Lát tuk, hogy Gadamer nem vál lal ko zik ki fej tet ten egy tör té ne lem el mé let meg al ko tá sá ra. A ha-
tás tör té net gon do la tá nak azon di men zi ó ja, mely egy tör té ne lem kon cep ció fe lé mu tat, vol ta kép pen 
csak kon cep ci ó zus ki bon tá sa a szö veg ér tel me zés szi tu á ci ó já ból an nak a moz za nat nak, hogy az 
ér tel me zô nem tab u la rasa, nem egy sa já tos sá gok tól men tes pó lus. Ugyan ak kor az a he ge li á nus 
irány, mely ben Gadamer mind ezt meg fo gal maz za, nem kö vet ke zik min den to váb bi nél kül a szö-
veg ér tel me zés ál ta la meg elô zô leg adott le írá sá ból, sôt a fen ti meg fon to lá sok alap ján in kább at tól 
el kü lö nít ve kell to vább gon dol ni.
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