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A HERMENEUTIKAI BEÁLLÍTÓDÁSRÓL 
 
 
Amikor azon gondolkodtam, hogy melyik lenne az az alkalmas téma, 

amelynek kifejtése kapcsán – a mostani alkalomhoz illően – a filo- 
zófiához való viszonyunk értelméről mondhatok néhány szót Önök- 
nek, a hermeneutikai beállítódás kérdése merült fel bennem, s talán 
nem véletlenül. 

A kifejezés mindkét összetevője hangsúlyos. Beállítódásról van szó, 
mivel ott, ahol más kontextusban mondhatnánk egyszerűen szemléletet, 
álláspontot, megközelítési módot, vagy éppenséggel meggyőződést vagy 
hitet, a hermeneutika vonatkozásában inkább, és mindezek helyett, az 
érvényesség és hitelesség igényével beállítódásról beszélhetünk. A her- 
meneutika ugyanis a felsoroltakon túlmenően és lényege szerint: beál- 
lítódás. Az összefüggés a másik irányban is hasonlóképpen szerves: a 
„hermeneutikai” jelző nem pusztán egy bizonyos beállítódás megjelö- 
lése, mivel a beállítódás lényege szerint: hermeneutikai. 

A beállítódás kifejezés már magában hordja ezt az eredeti értelmet. 
Az ember be-áll valamibe, valamire. Behelyezi magát egy összefüggés- 
rendszerbe, de nem egyszerűen passzív odaállásként, hanem ráállva, 
gondolatban, érzésben felkészülve, ráhangolódva erre, hozzáigazítva 
magát, hajlandóságot mutatva irányában és iránta való hajlamot kifej- 
lesztve magában. Ily módon a beállítódás nem önelvesztő belemerülés 
valamibe, nem is szétszóródás, de nem is közömbös mellette-lét vagy 
kívül állás. Többet mond, mint a heideggeri értelemben vett diszpozí- 
ció, mivel a beállítódásban nemcsak egy közös horizont körébe vonó- 
dik be az alany és a tárgy, de megtörténik a berendezkedés az egymás 
felé való megnyílásra és a kölcsönös be-/elfogadásra. A beállítódásban 
aktivizálódik a magam és a másik között elterülő köztes tér, a közöt- 
tiség egész erőtere, amelyben mindig úgy vagyok önmagamnál, hogy 
egyúttal és szükségképpen a másiknál is vagyok. Mindezekből a beál- 
lítódásnak két lényeges jellemzője következik. Valamely beállítódás 
nemcsak aktív, hanem egyúttal reflexív is, azaz még tiszta spontanei- 
tásában is – lásd a gyakorta ily módon jellemzett természetes beállí- 
tódást – magában foglalja az önnön határait kijelölő reflexiót. Ezért 
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minden beállítódásban létünk filozófiai dimenziója válik láthatóvá. 
Ugyanakkor egyetlen beállítódás sem tanítható be tisztán csak tudato- 
san, hanem sokkal inkább fokozatosan, egyéni begyakorlással, önma- 
gam rávezetésével alakítható ki. Ezért minden beállítódás lényegében 
gyakorlati. 

A beállítódás mindezen jellemzői a hermeneutikai beállítódásban 
mutatkoznak meg a maguk lényegi mivoltában. A hermeneutikai be- 
állítódásnak értelemszerűen nyitottság-struktúrája van, lényege önma- 
gunknak a másik felé való megnyitásában, az odaadó-befogadó viszo- 
nyulásra való rákészülésben rejlik. A hermeneutikai beállítódás a szó 
eredeti értelmében vett dia-logosz létállapota, azaz a közöttiség szférá- 
jába való belehelyezkedés, a dologhoz való odafordulás és a másokkal 
való együttlét, az értelemtörténésben való tevékeny részvétel, melynek 
során az önépítés hiteles útjai nyílhatnak meg számunkra. Ennélfogva 
a hermeneutikai beállítódás kivezetést jelent a spontán világba-vetett- 
ség és a szétszórtság állapotából, abból az egyre meghatározatlanabbá, 
megfoghatatlanabbá váló emberi létállapotból, amelyet a jelenkori filo- 
zófia tematizál. Ez a kivezetés egyúttal visszavezetés is önmagunkhoz, 
mivel a racinonalizált-totalizált szubjektum széthullásával szemben az 
autonóm emberi személyiség újbóli magára találásának lehetőségeit 
hordozza. Csakis önmagamhoz el- és visszatalálva nyílhatok meg tény- 
legesen a másik irányába, válhatok aktív partnerré a vele való együtt- 
működésben. Ilyen értelemben a hermeneutikai beállítódás állandó kap- 
csolatteremtést jelent, kapcsolatban állást a másikkal, azzal a másikkal, 
aki nem az önmagadba beépített másik, mint ahogy nem is a másikra 
kivetülő önmagad, hanem az a valós másik emberi lény, akivel együtt- 
működve vehetsz részt az értelemteremtésben. De hasonlóképpen 
kapcsolatteremtést jelent a hermeneutikai beállítódás a dologgal ma- 
gával is. Ez is egy kivezetést jelent egy másik világból, a fenomének 
széthulló, szétforgácsolódó világából, és visszavezetést a dologhoz ma- 
gához, amely ebben a viszonyban már nem puszta adottságként tárul 
fel a tekintetünk és az értelmünk előtt, hanem saját alkotásunkként, 
melynek alakító hatása alól nem vonhatjuk ki magunkat. Életünk lé- 
nyeges csomópontjaiban általában feltesszük a kérdést: Mi dolgunk a 
világon? S a válasz a dolog felől érkezik, mely megszólítva minket, s 
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egyúttal odaszólítva magához tárul fel a mi dolgunkként, a magunk 
dolgaként egy otthonossá váló világban. És végül a hermeneutikai be- 
állítódás állandó kapcsolatban állást jelent a másik kultúrával és a 
hagyománnyal. Segít leküzdeni az idegenséget, úgy a másikban rejlőt, 
mint a sajátban rejlő idegenséget is, miközben hozzásegít ahhoz, hogy 
birtokba vehessük az idegenben meghúzódó sajátot. Megnyitja az utat 
a hagyományhoz mint létünk szerves megalapozójához és alakítójá- 
hoz, enyhítve ezáltal a gyökértelenség gyötrő érzését; az örökös harc- 
ban állás helyett megtanít együtt élni az idővel. 

A hermeneutikával való foglalatosságnak van egy sajátossága. A 
hermeneutikáról sok mindent meg lehet tanulni, számos hermeneutikai 
ismeretet el lehet sajátítani. De bármekkora szorgalommal történjen is 
mindez, még messze esik a hermeneutikai beállítódástól. A hermeneu- 
tikai beállítódást nem lehet egy didaktikai recept szerint elsajátítani. 
Kétségkívül szükségesek ismeretek is hozzá, de sokkal fontosabb a konk- 
rét élethelyzetekben való egyéni begyakorlás, az emberi létmódunkban 
szerves és természetes módon benne rejlő lehetőségek felszínre hozása. 
Épp ezen a lényeges ponton kapcsolódik a hermeneutikai beállítódás a 
filozófiának az életünkben játszott szerepéhez. 

Az alapvető kérdés, amely a tudatunk mélyén mindannyiunkat fog- 
lalkoztat, úgy fogalmazható meg, hogy ki lehet-e mozdítani a mai filo- 
zófiát a tiszta elméletiség bűvköréből. Ez a kérdés magukat a kortárs 
filozófiákat is folyton foglalkoztatja, s mindenik igyekszik megtalálni 
annak a módját, hogy az emberi élethez való közelállását, abban való 
gyakorlati részvételét felmutassa. Ez nem mindig sikerül, s ilyenkor a 
különböző filozófiák az áthárítás mechanizmusaihoz folyamodnak. 
Megállapodnak az emberi élet széttöredezettségének, széthullásának, 
szétszóródásának, gyökértelenségének és elidegenedésének a diagnosz- 
tizálásánál, hogy azután a filozófia értelemfeltáró képtelenségének alá- 
támasztására, egyáltalán szükségtelenségének az igazolására használ- 
ják fel ezt a diagnózist. Mintha a szétszóródó létértelem konstatálása 
mentesíthetné a filozófiát az egyedül hiteles kérdés feltevése alól, 
amely mindenkori létjogosultságát igazolja. Ez pedig az emberi élet 
értelmének a kérdése. Miként, hogyan válik ez a kérdés filozófiai kér- 
déssé? Vajon csak pusztán oly módon, hogy az értelmet mindenkor 
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újból és újból megpróbáljuk definiálni, spekulatív szellemi erőfeszíté- 
seket tenni annak érdekében, hogy fogalmi világosságra hozzuk éppen 
azt, ami természeténél fogva sohasem engedi magát a végső lényegéig 
elgondolni és a maga teljességében kimondani? Vagy van másik meg- 
oldás is? Ha van ilyen, akkor az nem lehet más, mint a filozófiát olyan 
járható útnak tekinteni a magunk számára, amely önnön értelmes létünk 
megalkotása felé vezet. 

Felfogásom szerint a hermeneutikai beállítódás éppen erre kínál le- 
hetőséget. A filozófia sokféleképpen kaphat vagy vállalhat szerepet az 
életünkben. Mint tanulható és tanítható ismeret, tudás, kétségtelenül 
szerepet játszik. De mindig fennáll annak a kockázata, hogy a filozófiai 
ismeret is csupán egy ismeret marad számunkra, mely csekély mérték- 
ben, vagy éppenséggel sehogy sem szólhat bele az életünk alakulásába. 
A hermeneutikai beállítódásban rejlő lehetőség ezzel szemben éppen 
abban áll, hogy a létezésnek az életünkben természetesen benne rejlő 
filozófiai dimenzióját hozza felszínre: az értelemre való nyitottság, az 
önnön értelmes életünk megalkotásában való részvétel képességét és 
lehetőségét. Nem egy mesterségesen és külsődlegesen megalkotott fi- 
lozófiához próbálja hozzáigazítani az emberi életet, hanem a filozófiát 
az emberi életben természetes módon benne rejlő tartalomként mutatja 
fel. 

Életnek és filozófiának ezt az újbóli találkozását az elv sűrítettsé- 
gében így lehetne megfogalmazni: a megértés módján élni. A megér- 
tés hermeneutikai tapasztalata nem pusztán a valamire való irányulás 
tapasztalata, mivel a megértésben élésben a megértett „valami” már 
mindig is megértettként, „értelemként”, „igazságként” tárul fel. A meg- 
értés megélése alapvető beállítódás a világban és a világgal szemben, 
olyan beállítódás, amely csakis a tárgyiasító szemléletmód meghala- 
dása mentén bontakozhat ki. A tárgyiasító szemlélet ugyanis, miköz- 
ben a maga értelmét társítja a dolgokhoz, nem hagyja a dolgot mint 
értelmet feltárulni. Alapvető emberi beállítódás-váltás szükséges ahhoz, 
hogy a hagyni a dolgokat értelemként feltárulni magatartási elv érvé- 
nyesülhessen. A megértés tapasztalata: igazságtapasztalat, értelemta- 
pasztalat. Az életünk a megértésben igazságként tárul fel, ha a nyitott- 
ság létmódjába helyezkedve fordulunk oda magunkhoz, a dolgokhoz, 
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a Másikhoz, s hagyjuk, hogy megszólítson, s mondjon nekünk vala- 
mit, ha hagyjuk értelemként érvényesülni. A megértésként megélt igaz- 
ságban az élet megnyílik az értelemre, melyet nem annyira a birto- 
kunkba veszünk, mint inkább részesülünk belőle. Ez azt jelenti, hogy 
az értelem soha nem a mi kizárólagos értelmünkként, de mindig is a 
mi részvételünkkel tárul fel, olyan közös igazságként, mely egyikünk 
által sem sajátítható ki, de megvalósulása az egymás iránti nyitottsá- 
gunkat és együttműködésünket feltételezi. A megértésnek ebben a her- 
meneutikai perspektívájában a mai filozófia számára megnyílik egy 
lehetőség arra, hogy újból életformává, gyakorlati életvitellé váljon. 
Hiszen a megértésnek ez a „filozófiája” éppen velünk esik meg, a saját 
életeseményünkként éljük meg, miközben mi magunk is átalakulunk, 
mássá válunk általa. 

De az is lehet, hogy ez az egész nem más, mint egy újabb gyönyö- 
rűszép utópia, hasonlóan mindazokhoz, melyeket a filozófiai remé- 
nyeink már annyiszor előrevetítettek. S talán meg is maradhatnánk 
ennél, ha nem éppen a megértés tapasztalata s az őt hordozó herme- 
neutikai beállítódás szembesítene egy másik tapasztalattal, mellyel egy 
tőről fakad: végességünk tapasztalatával. Az utópiák megszokott vele- 
járói, hogy a legszebb törekvéseinket éppen az előfeltevéseikben már 
bennerejlő korlátokkal szembesítik. A megértés módján való élet utó- 
piájának viszont éppen életünk végességének tapasztalata szab határt. 
Ennek horizontjában nem marad számunkra más lehetőség, mint ven- 
dégnek lenni egy számunkra soha meg nem szűnő, mindig tovább- 
haladó történésben. Szép történeteket hallgatunk és mesélünk is mi 
magunk arról, hogy honnan érkezünk és merre tartunk? S eközben az 
ittlétünk, az ittjártunk maga is olyan történetté kerekedik, melyet ké- 
sőbb mások mesélnek majd el, akkor, amikor mi már messze járunk... 
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A MEGÉRTÉS MÓDJÁN ÉLNI... 
 
 
A hermeneutikai problematizálás körén kívül a megértés kérdése in- 

kább csak módszertani kérdésként merül fel. Ebben a megközelítésben 
többnyire a megismerésen belüli vagy legalábbis a megismerés vonat- 
kozásába állított problémaként kezelik. Ez a beállítódás abban az epi- 
sztemológiai tradícióban gyökerezik, melynek képviselői – J. Grondin 
szavaival – „a megértést mint teoretikus intelligeret fogták fel”, vagyis 
számukra „valamilyen értelemmel rendelkező tényállás ésszerű meg- 
ragadása volt a cél”.1 Mindazok, akik a tudományos megismerés ered- 
ményességét az oksági összefüggéseken és a törvényszerűségeken 
alapuló magyarázatokban látják, a megértést a magyarázat szerves 
összetevőjének, kiteljesülési szakaszának tekintik. Úgy vélik, hogy a 
„magyarázni” és a „megérteni” között nincs alapvető jelentésbeli kü- 
lönbség, mivel egyazon intellektuális folyamat egymással összefüggő 
és egymást átható szakaszairól van szó. Gyakorlatilag a magyarázat 
bármely típusa, legyen az oksági vagy teleologikus jellegű, a dolgok 
megértését segíti elő. Ez az álláspont azonban ma már korántsem bi- 
zonyul egyértelműnek, s közelről sem léphet fel olyan univerzalitás- 
igénnyel, mint a természettudományos megismerés egyeduralmának 
korában. 

Attól kezdve, hogy az európai filozófiai gondolkodásban tudatosul- 
ni kezdtek a szellemtudományi megismerés sajátos módszertani prob- 
lémái, fordulat állt be a magyarázat és megértés egymáshoz való vi- 
szonyának elgondolásában. A szellemtudományokra irányuló reflexió 
képviselői a szellemtudományi megértés módszertani eszményét kriti- 
kailag szembeállították a természettudományi megismerésnek a ma- 
gyarázaton alapuló pozitivista modelljével. Droysen, Dilthey, Simmel, 
Croce, Collingwood, Max Weber – s velük rokonságban Windelband, 
Rickert és a neokantiánusok badeni iskolája – egy antipozitivista tudo- 
mányfilozófia képviselőiként a megértés metodológiai álláspontjáról 
helyezkedtek szembe a pozitivizmusnak a magyarázaton alapuló tudo- 
  

                     
1 Grondin, Jean: Bevezetés a filozófiai hermeneutikába. 137. 
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mányeszményével.2 Ők a megértést autonóm megismerési eljárássá 
léptették elő – írja Grondin mely a történeti szellemtudományok 
módszertani sajátszerűségét volt hivatva megalapozni.3 

Itt már nem ugyanazon a szemléleti síkon történő szembeállításról 
van szó. Ebben a megközelítésben ugyanis a magyarázat tiszta logikai 
struktúrájával szemben a megértés pszichológiai aspektusa kerül elő- 
térbe, egyfajta beleérzésként, empátiás viszonyulásként (Simmel), vagy 
a már megtörtént esemény újraéléseként, utánalkotásaként (Dilthey). E 
pszichologizáló megkülönböztetés mentén egyre hangsúlyozottabbá 
válik a magyarázatnak a kauzalitással, a megértésnek az intencionali- 
tással való társítása, s ily módon a magyarázat – megértés oppozíció- 
ban a kauzalitás és intencionalitás szembeállítása.4 

Ezt a pszichologizáló tudományfilozófiai beállítódást a pozitivis- 
tától olykor a hermeneutikai megnevezéssel különböztetik meg,5 nem 
teljesen indokolatlanul, de a hermeneutikai megértés-koncepció ké- 
sőbbi alakulása tekintetében némileg megtévesztő módon. Ugyanis ez 
a megközelítés a hermeneutikát a megértés módszertanának – tehát a 
természettudományok esetében érvényesített hagyományos, raciona- 
lista elveken alapuló módszertani beállítódással szemben egy új mód- 
szertani koncepciónak – tekinti, s ezzel a megértés hermeneutikai prob- 
lémáját mintegy beemeli a megismerés episztemológiai paradigmájába. 
Ebben a perspektívában a megértés egyfajta intellektuális beállítódás- 
ként, egy problémára mint „tárgyra” irányuló értelmi viszonyulásként, 
  

                     
2 Vö. Wright, G. H. von: Magyarázat és megértés. In: Magyarázat, megértés és 

előrejelzés. 46. 
3 Vö. Grondin, Jean: i. m. 138‒139. 
4 „A magyarázat és az intencionalitás között ‒ írja Wright ‒ nincs olyan kap- 

csolat, mint a megértés és az intencionalitás között. Intencionalisztikusan értjük 
meg egy cselekvő közelebbi és távolabbi célkitűzéseit, egy jel vagy szimbólum 
jelentését és egy társadalmi intézmény vagy rítus értelmét. A megértésnek ez az 
intencionalisztikus vagy ‒ nevezhetjük talán így is ‒ szemantikai dimenziója 
fontos szerephez jutott az újabb keletű módszertani vitákban.” Wright, G. H. 
von: i. m. 47. 

5 „Néha az »idealizmus« kifejezést használják ennek a tudományfilozófiának a 
jellemzésére, jóllehet csupán az irányzat néhány vonását nevezhetnénk joggal 
»idealistának«. A magam részéről célszerűbbnek érzem a hermeneutika megne- 
vezést” ‒ írja Wright. Uo. 46. 
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azaz mint valaminek a megértéseként jelenik meg. Ezzel a megértés és 
alkalmazás logikai és gyakorlati szétválasztása is együttjár. Az alkal- 
mazó megvalósítás teoretikus előfeltételeként tekintett megértést mint 
tisztán teoretikus mozzanatot később követi az alkalmazás gyakorlati 
mozzanata, azaz a megértett alkalmazása a gyakorlatban. 

A megértés episztemológiai elgondolása is tartalmaz néhány olyan 
vonást, amelyek a hermeneutikai megértés-koncepció irányába mutat- 
nak. Bár – ebből a nézőpontból tekintve – a megértés megelőzi az 
alkalmazást, illetve az alkalmazás általában követi a megértést, mégis 
a megértés mint intellektuális esemény az, ami megnyitja az utat az 
alkalmazáshoz, s kapcsolatot teremt az alkalmazás mozzanatával. A 
megértett a megértésben nyílik meg az alkalmazásra, s a megértő eb- 
ben válik képessé az alkalmazás végrehajtására. A megértés tehát még 
ebben az episztemológiai vetületében is voltaképpen magában hordoz- 
za a megismerés és az alkalmazás, a teoretikus és a gyakorlati egy- 
ségét. Más szóval: a megértést bármennyire is próbálják a megismerés 
beteljesüléseként beállítani, valójában sohasem marad meg tisztán a 
megismerés teoretikus síkján. Már mindig is valami gyakorlatiként, a 
megismerést az alkalmazás irányába kilendítő alkalomként valósul 
meg, amelyben a megismerés maga válik gyakorlattá. Ezzel a meg- 
értés minden ténylegesen megvalósuló mozzanata az elméleti és gya- 
korlati szétválasztására építő episztemológiai paradigmát kimozdítja a 
maga hagyományából. Az episztemológiai paradigma azonban termé- 
szetszerű ellenállása révén ahelyett, hogy kibontakoztatná a megértés 
valós mozgását, sokkal inkább elrejti azt. 

Mi az, ami a megértés episztemológiai-módszertani fogalmában 
észrevétlen marad, holott valójában a tudományos megismerés során 
megvalósuló megértésben is jelen van? Akkor, amikor a megértést 
valaminek a megértéseként fogják fel, úgy tűnik, hogy a magyarázat 
tárgyra irányultságát a megértésre is kiterjesztik. A magyarázat való- 
ban valaminek a magyarázata, s én a magyarázatot egy tárgyra – a 
magyarázat tárgyára – irányuló cselekvésként hajtom végre. Ezzel 
szemben a megértés velem történik meg, azzal, aki megért; az, amit 
megértek, már – éppen a megértés folytán – nem külső tárgyként, ha- 
nem a sajátommá vált értelemként tartozik hozzám. A megértésben 
  



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 13 

tehát megszűnik a magyarázat tárgyra irányultsága, s minél inkább 
tárgynélkülivé válik, minél jobban feloldódik benne a szubjektum-ob- 
jektum kettőssége, annál teljesebbé válik a megértés. A megértő azt, 
amit megért, a tárgyként megragadható kívülállóból, szembenállóból 
saját alanyiságának részévé, alkotóelemévé változtatja. Addig, amíg a 
magyarázat a tárgyat nyitja meg a kutató irányába, a megértés a be- 
fogadót nyitja meg az igazság befogadására. Az igazság megértő be- 
fogadása nem az egyszerű elhelyezését jelenti az ismeretek, a tudás 
egy adott belső rendjében, hanem a tapasztalatba, az élet egészébe való 
beépítését-beépülését, s ennek az egésznek az átszerveződését. Valamit 
megérteni nemcsak azt jelenti, hogy elsajátítjuk, birtokunkba vesszük, 
hanem azt is, hogy átalakulunk, mássá is válunk általa. A megértésben 
az igazság nem tárggyá, hanem a sajátunkká lesz, életünk alkotóele- 
mévé és alakítójává. S ez nem a megértés valamiféle eredményeként 
következik be, hanem ez a történés maga a megértés. Ezért a megér- 
tést saját átalakulásunknak, velünk megtörténő életeseménynek tekint- 
hetjük. 

A megértésnek ez az egzisztenciális vetülete elfedődik az epi- 
sztemológiai paradigmába való beillesztésével, s úgy tűnik, mintha a 
megértés a magyarázatot kiteljesítő, tisztán megismerő viszonyulás 
lenne. Ezzel szemben az episztemológiain túli tapasztalásmódokat és 
az emberi létezésünk történetiségét is szem előtt tartó szellemtudo- 
mányok a megértésnek éppen ezt az egzisztenciális vetületét állítják 
előtérbe, még akkor is, ha egyelőre inkább a megismerési folyamat 
pszichológiai tartalmaként közelítik meg azt, s törekvésüket egy új 
episztemológiai módszereszmény vezérli. De ezáltal előkészítik a szel- 
lemi talajt a Heidegger által megvalósított ontológiai fordulathoz, amely 
úgy tárja fel a megértés lényegét az egzisztenciális perspektívában, 
hogy ezáltal magát az emberi egzisztenciát lényege és értelme szerint 
a megértés perspektívájába helyezi. 

Erőteljes és eredeti módon szembefordulva a hermeneutika epi- 
sztemológiai tradíciójával, Heideggernél a megértés levetkőzi tisztán 
„episztemikus” jellegét. Heidegger az egyetemesség igényével felvá- 
zolt saját megértés-hermeneutikájában másodlagosnak nyilvánítja az 
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ismeretelméleti értelemben vett megértést.6 Felfogása szerint a jelen- 
valólét olyan létező, amelynek létmeghatározottsága egyformán magá- 
ban foglalja önmaga, a világ, s a világon belül számára hozzáférhetővé 
váló létező dolgok egymással összefüggő, egymást kölcsönösen felté- 
telező megértését. Ennek megfelelően Heidegger a megértésről alko- 
tott koncepcióját az „érteni valamihez” formula révén alakítja ki, ami 
nem annyira valamiféle teoretikus tudást, mint inkább jártasságot vagy 
képességet jelez. „Valamit megérteni” annyit jelent, mint „felnőni” a 
dologhoz, „bánni tudni” a dologgal, tudni boldogulni vele, azaz képes- 
nek lenni valamire.7 Más szóval: valamiféle együttesen kiteljesíthető 
egységben, közösségben tartozni össze a dologgal. Életünk egészét 
ilyen jártasságok szövik át, értünk ehhez, értünk ahhoz, értekezünk az 
emberekkel és megértünk másokat, megértőleg fordulunk önmagunk- 
hoz, „kiismerjük magunkat” a világban, s felismerjük magunkban a 
világot mint velünk együvé tartozót és egységet alkotót. A megértés itt 
tehát nem annyira „megismerési módot” jelent, mint inkább „gyakor- 
lati” életbeállítódást, „létmegértést”. 

Heidegger a megértést létmegértésként fogja fel, s a megértés lét- 
fogalmát a jelenvalólét, amely „mi magunk vagyunk”8 alapvető létdi- 
menzióival – az egzisztenciával és a fakticitással – összefüggésben, 
ezekkel összetartozó és ezeket összetartó alapvető létmódként gondolja 
el. Szerinte a megértés „egzisztenciálé”, azaz a jelenvalólét egzisztá- 
lásának alapmódusza, amely révén tájékozódni s eligazodni próbálunk 
a világban.9 A létmegértés, amelyben „eleve mozgunk”, „a jelenvaló- 
lét lényegszerkezetéhez tartozik”.10 A jelenvalólét ontikus kitüntetett- 
sége azzal jár, hogy „létében önnön létére megy ki a játék”, azaz a 
létszerkezetéhez hozzátartozik, hogy „létében létviszonya van e léthez”. 
Ez pedig annyit jelent, „hogy a jelenvalólét valamilyen módon és 
  

                     
6 Vö. Grondin, Jean: i. m. 137., 138. 
7 Vö. Heidegger, Martin: Lét és idő. 282. 
8 Uo. 105. 
9 Vö. Grondin, Jean: i. m. 138. Ha a megértést „mint fundamentális egziszten- 

ciálét interpretáljuk, akkor megmutatkozik, hogy ezt a fenomént a jelenvalólét 
létének alapmóduszaként fogjuk fel” ‒ írja Heidegger. I. m. 281. 

10 Uo. 95. 
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valamennyire kifejezetten megérti magát létében”, vagyis hogy a lét- 
megértés „a jelenvalólét egyik létmeghatározottsága11 A létmegértés 
a jelenvalólét számára egyszerre és egymással összetartozó módon va- 
lósul meg önmegértésként és világmegértésként, a jelenvalólét egzisz- 
tencialitásával és fakticitásával összefüggésben. 

A jelenvalólét egzisztencia, mert a létéhez viszonyulva a létet min- 
denkor „sajátjaként bírja”, s a jelenvalólét „legsajátosabb létéhez hoz- 
zátartozik ennek a létnek a megértése”.12 Más szóval a jelenvalólét 
mindig egzisztenciájából, önmagának abból a lehetőségéből érti meg 
magát, hogy önmaga vagy ne önmaga legyen. Ily módon a jelenvalólét 
önmegértése egzisztenciális megértés is egyben.13 

A jelenvalólét „a legsajátabb létét éppen abból a létezőből érti meg, 
amelyhez lényege szerint állandóan és mindenekelőtt viszonyul, vagyis 
a »világból«”. A világmegértés mindig „visszasugárzik” a jelenvalólét 
önmegértésére.14 Ez összefüggésben áll a jelenvalólét faktumának tény- 
legességével, azaz fakticitásával.15 A jelenvalólét mindig is olyan vilá- 
gon belüli létező, amelynek a világban való létezése a megértés mód- 
ján való létezés, vagyis aminek a létéhez a megértésben levés eleve 
mint adottság (faktum) tartozik hozzá. Ennélfogva a jelenvalólét már 
mindig is önmagához megértőleg viszonyulóként érti meg magát. Ezen 
az alapon a megértésben képes olyanként is megérteni magát, mint ami 
a világon belül útjába kerülőkkel (kéznéllevőkkel, kézhezállókkal) áll 
kapcsolatban, úgy, hogy e viszonyai alakítják a „történeti” sorsát. 

A megértés módján való létezés alapszerkezete a jelenvalólét saját 
„lenni tudásaként”, azaz a világban-benne-léte kivetülésekben és bele- 
vetettségben való feltárulkozásának a jelenvalólét egzisztencialitása és 
  

                     
11 Uo. 100., 101. 
12 Uo. 101., 105. 
13 Vö. uo. 101. 
14 Vö. uo. 106. 
15 „A fakticitás fogalma ‒ írja Heidegger ‒ magában foglalja: egy »világon- 

belüli« létező világban-benne-létét, mégpedig úgy, hogy ez a létező képes 
olyanként megérteni magát, mint aminek a »történelmi sorsa« annak a lé- 
tezőnek a létéhez kötődik, amely tulajdon világán belül az útjába kerül.” Uo. 
160. 
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fakticitása egységével való összetartozásaként ragadható meg.16 A je- 
lenvalólét mint egzisztencia a világban egyszerre a lehetőségeire kive- 
tülő és e kivetüléseibe belevetett létezés.17 A megértés a jelenvalólét 
világban-benne-léte oly módon, hogy a világ egész alapszerkezetében 
a kedvéért-valóságában és jelentésességében mindenkor feltárul szá- 
mára. A jelenvalólét mint lenni tudás ugyanis mindig valaminek a 
kedvéért van, s létrehoz egy olyan jelentés-teret, melyben a létezők 
jelentésre-jelentőségre tesznek szert. A világban-benne-létként érti meg 
a világot, s mindig is a számára kézhezálló és kéznéllevő létezőkkel, s 
ezek számára való jelentésességével-jelentőségével összefüggésben. 
Ez arra utal, hogy a jelenvalólét létét nem szabad már eleve szigorúan 
meghatározott létként felfogni, hanem sokkal inkább „lenni-tudásként”, 
létképességként,18 amely már a fogalmából adódóan is tartalmazza a 
lehetőség és a szabadság mozzanatát.19 E tekintetben a megértésünk- 
nek sajátos kivetülés-jellege, felvázolás-jellege van. A megértés a vi- 
lágban számunkra kínálkozó, illetve potenciálisan minket fenyegető 
lehetőségeknek mintegy elébe megy, kifejezetten felvázolásokhoz iga- 
zodik, azaz – Heidegger kifejezésével – önmagunk, lenni-tudásunk le- 
hetőségeit testesíti meg. Megérteni annyit tesz, mint képesnek lenni, 
azaz a megértésnek ezt vagy azt a módját valósítani meg a másik he- 
lyett.20  

                     
16 „A megértés ‒ írja Heidegger ‒ a jelenvalólét saját lenni-tudásának egziszten- 

ciális léte, mégpedig úgy, hogy ez a lét önmagán feltárja, hogy hányadán áll 
önnön létével.” Uo. 284. 

17 Heidegger: A jelenvalólét „önmagának kiszolgáltatott lehető-lét, mindenestől 
belevetett lehetőség”; „A jelenvalólét mint megértés lehetőségekre vetíti ki, 
lehetőségekként vázolja fel létét.” Uo. 283; 289. 

18 Vö. Boros Gábor: A bűn hermeneutikai struktúrája a Lét és időben. 62. 
19 „A jelenvalólét olyan lét lehetősége ‒ írja Heidegger amely szabad a maga 

legsajátabb lenni-tudása számára.” I. m. 283. 
20 A megértés ‒ írja Heidegger ‒ kivetülés (felvázolás)-jellege azt jelenti, „hogy 

azt, amire kivetít, tehát a lehetőségeket, nem ragadja meg tematikusan.” A ki- 
vetülés „a kivetésben a lehetőséget mint lehetőséget veti magának előre és 
mint ilyet hagyja lenni”. Ezért a megértés „kivetítésként a jelenvalólét létmód- 
ja, melyben ő nem másként van, mint a maga lehetőségei mint lehetőségek”. 
Uo. 285. 
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A lehetőségeire kivetülő jelenvalólét szabadsága azonban koránt- 
sem meghatározottság nélküli állapot. A lehetőségekre való kivetülés 
mindig egy világban-benne-1étként történik, s az egzisztenciának kive- 
tülésként való megértése a világ megértésével úgy tartozik össze, hogy 
abba a benne-létként való megértés is beleértődik.21 A jelenvalólét 
éppen kivetülései révén belevetett a lehetőségeibe, s egyik vagy másik 
lehetőségébe való kivetülésében alapozza meg magát. Egyszerre fel- 
vázolt a lehetőségeiben, s e felvázoltságában megalapozott. A megha- 
tározottság tehát nem egy szigorú, racionális megtervezettségként, ha- 
nem megalapozottságként érvényesül. A kivetítés „nem egy kigondolt 
tervhez való viszonyulás”, hanem sokkal inkább egy „már mindig is”- 
szerű eleve megértés a lehetőségekből, melyekben a jelenvalólét úgy 
áll benne, hogy nincs semmiféle ezeken kívül helyezkedő léte. A fel- 
vázolásainkat illetően többnyire nem mi döntünk, hanem sokkal inkább 
azokba „belevetettek” vagyunk. A jelenvalólét „belevetettként a kive- 
títés létmódjába van belevetve”.22 Ezért a megértés kivetülés-jellege – 
„A jelenvalólét már eleve lehetőségekből értette meg, és amíg van, érti 
is meg magát”23 – már mindig egy előzetesség-struktúrán alapul, azaz 
az egyik vagy másik lehetőségből való megértés már mindig is a lehe- 
tőségekből való megértés eleve adott létmódjában megalapozott. És 
fordítva, a lehetőségek, melyekhez a jelenvalólét előrenyúl, előrefut, 
mindig is önnön megalapozottságának előzetesség-struktúrái mentén 
rajzolódnak ki.24 A világban való létünk és létünk történetisége a je- 
lenvalólét „fakticitásának” megszüntethetetlen ismertetőjegye. A jelen- 
  

                     
21 Minthogy a megértés ‒ írja Heidegger ‒ „mindenkor éppen a jelenvalólét – 

mint világban-benne-lét ‒ teljes feltárultságát érinti, a megértés belehelyez- 
kedése a kivetülésnek mint egésznek az egyik egzisztenciális modifikációja”. 
Uo. 286. 

22 Uo. 
23 Uo. 
24 Itt mutatkozik meg az idő, „mint a létmegértés horizontja”. Uo. 108. A jelen- 

valólét nem más, „mint önnön múltja saját létének módján, ez a lét pedig, 
durván szólva, mindenkor saját jövőjéből »történik«”. Uo. 111. Azaz, a létét 
lehetőségekben felvázoló jelenvalólét nemcsak önnön létezésének mindig is 
jövőre nyíló-nyitott utánja, hanem egyszersmint a jövőre nyíló lehetőségei 
múltjaként előtte is jár a felvázolódó lehetőségeinek. 
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valólét mindig több, mint ami kéznéllevő tényállásként megragadható 
belőle. De valójában sohasem több, mint ami faktikusan, „mivel fakti- 
citásához lényege szerint tartozik hozzá a lenni-tudás”. De soha nem is 
kevesebb, „mert egzisztenciálisan már az, ami lenni-tudásában még 
nem”.25 A jelenvalólét nem egyszerűen faktum, hanem önmagát meg- 
alapozó, s önnön megalapozottságából lehetőségeire kivetülő faktum. 
A megértés faktikus, ami azt jelenti, hogy előzetesség-struktúrájából 
adódóan mindig már előzetesen adott perspektívák nyílnak meg szá- 
mára, melyek értelemelvárásait vezérlik.26 Fakticitás és belevetettség, 
létalap és létlehetőség, előzetesség és kivetülés összetartozó egysége a 
jelenvalólétnek a megértés módján való lenni-tudásaként valósul meg. 

A heideggeri megértés-koncepció több lényeges vonással rendelke- 
zik. Egyrészt megvalósít egy alapvető ontológiai fordulatot azzal, hogy 
a megértést a jelenvalólét létmódjaként fogja fel, másrészt viszont ez 
az ontológiai perspektíva egzisztenciálisan meglehetősen kitágul azál- 
tal, hogy a megértést mint a jelenvalólét létmódját egyúttal a világ és a 
világban való dolgok használati módjaként értelmezi. Ezáltal a megér- 
tést tematizáló hermeneutikai koncepció nem pusztán egy ontológiai, 
hanem egy alkalmazott filozófiai fordulatot is vesz. De a megértést 
magát még mindig a világhoz és a dolgokhoz való létviszonyunk felől 
igyekszik megértetni, ahelyett, hogy a megértésben levés egyetemes- 
ségéből bontaná ki a létösszefüggéseket, melyek egyszersmind érte- 
lemösszefüggések is. Mindazonáltal Heidegger olyannyira kiterjeszti 
az egyetemesség irányába a megértés fogalomkörét, hogy a megértés- 
nek ebben a hermeneutikai-ontológiai értelmében a megértés episzte- 
mológiai értelmét is felveheti. Teoretikusan megérteni egy tényállást 
valójában nem jelent mást, mint felnőni hozzá, végére járni, tudni vele 
mit kezdeni.27 

Egy másik fontos vonás, amire Heidegger ráirányítja a figyelmet, 
abban áll, hogy a megértés mint „létmód” számunkra, akik benne ál- 
lunk, benne élünk, olyan természetességgel és magátólértetődőséggel, 
hogy azt már nem is szükséges kimondani, nem tematizálódik. Mi- 
  

                     
25 Uo. 285. 
26 Vö. uo. 140. 
27 Vö. Grondin, Jean: i. m. 138. 
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közben dolgokat és igazságokat értünk meg, értelmeket tárunk fel és 
sajátítunk el, azaz a megértés módján élünk, magát a megértést nem 
kérdezzük és nem igyekszünk megérteni, s így úgy tűnik, hogy kifeje- 
zetlenségben marad.28 Ezért merülhet fel a kérdés, hogy vajon egyfaj- 
ta megértés-feledtségben élünk-e voltaképpen. Előfordulhat, hogy úgy 
élünk a világban, hogy létezésünknek éppen ezt az alapvető, megke- 
rülhetetlen módját nem tudatosítjuk kellőképpen? S így, miközben a 
megértés módján élünk valójában – s ez nem is történhet másképp – 
magát a megértés módján való élésünk szükségességét nem értjük meg 
kellőképpen, s ily módon, miközben megértőleg fordulunk a világhoz 
és annak dolgaihoz, éppen a megértést hagyjuk a maga megértetlen- 
ségében? Azaz éppen a megértésünkhöz mint alapvető létmódunkhoz 
nem fordulunk oda kellőképpen megértőleg? 

A heideggeri elgondolás alapján mégsem lehet egyértelműen igenlő 
választ adni ezekre a kérdésekre. Még ha egy külsődleges, episztemo- 
lógiai nézőpontból igenlőleg is válaszolnánk, a faktikus élet nézőpont- 
jából ezt kevésbé meggyőzően tehetjük. A faktikus élet nem valamilyen 
vak folyamat, amely abban az esetben, ha nem biztosítunk számára 
kellő hozzáférést, kifejezést, a maga közvetlenségében kifejezetlen 
marad. Ellenkezőleg, a jelenvalólét fakticitását önmagához való min- 
denkori „közvetlen” odafordulás és hozzáférés jellemzi, a tapasztaló 
életnek az az önreflexív, önértelmező közvetlensége, amely a már 
mindig is megélt (előzetes) tapasztalatokban nemcsak megalapozza 
magát, hanem ezek alapján értelemteli belátásokban – (ön)értelme- 
zőleg – reflektál az újabb tapasztalataira.29 A tapasztalatnak ez a min- 
  

                     
28 Vö. uo. 
29 A faktikus életet ‒ mint ahogy erre különböző szöveghelyeket összevetve 

Nyíró Miklós rámutat ‒ már mindig is valamiféle önmagához való „nem 
szemléleti”, s mégis közvetlen „hozzáférés” jellemzi, azaz bizonyos önmagát 
illető ismertségben zajlik, s valamiképpen már mindig is érti magát, úgyszól- 
ván tapasztaló életként fordulva vissza a már megtapasztalt életre. Amit ta- 
pasztalatnak nevezünk, az már mindig is egy előzetes élettapasztalat újrata- 
pasztalása, s ezt a faktikus élet immanens történetiségeként kell elismernünk. 
Ily módon valamennyi tapasztalatunk, a legközvetlenebbnek tűnőket is bele- 
értve, nyelvileg tagolt, értelmezett, s ennélfogva értelemteli tapasztalat. Vö. 
Nyíró Miklós: Vissza a gyakorlati világtapasztalathoz? 154‒155. 
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denkori önmozgása megértés, folyamatos megértésben levés, aminek a 
nyelviség horizontjában tárhatók fel ténylegesen a belső struktúramoz- 
zanatai. 

A heideggeri elgondolás többek között ezen a ponton hordoz a filo- 
zófiai hermeneutika mint újszerű filozófiai beállítódás számára kijelöl- 
hető filozófiai feladatot. A megértésben való élésünk létmódját feltárva 
kérdezőleg fordít oda nemcsak a megértésben számunkra feltáruló lét- 
értelemhez, hanem e létértelemhez odaforduló megértéshez is, s ily 
módon a megértésben való élésünkkel úgy is szembesít, mint önmeg- 
értésünk mindig továbbhaladó tapasztalatával. Ebben egyszersmind a 
megértés módján való élésünk tapasztalatának mindenkori önmagunk- 
ra való alkalmazottsága – saját lét- és értelemtörténésünkként – tárul 
fel számunkra. Az értelem általi érintettségünk nem enged megrekedni 
a megértés-feledtségben való élés közönyében. A megértés módján 
való élés mindenkori lehetősége ezért nem pusztán a filozófia témája, 
hanem sokkal inkább a filozófia forrása. Nem annyira a filozófiától 
jutunk el hozzá, mint inkább ez maga vezet minket a filozófiához. 

A heideggeri megértés-koncepciónak a filozófiai hermeneutika pers- 
pektíváit megnyitogató tanulsága leginkább abban a világossá váló be- 
látásban összegezhető, hogy a megértés és az értelmezés maguk sem 
vonhatók ki a megértés és az értelmezés köréből.30 Ez a belátás a fi- 
lozófiai hermeneutika számára is túlvezet a megértés módszerfogal- 
mán, s kiindulópontját a megértésnek éppen abban a heideggeri lét- 
fogalmában találja meg, amelyből a hermeneutikai tapasztalat átfogó 
egyetemessége irányában nyílik meg a továbbhaladás útja.31 

A gadameri megértés-koncepció – a filozófiai hermeneutika ki- 
bontakoztatása irányában – több lényeges ponton meghaladja a hei- 
  

                     
30 Vö. Fehér M. István: Hermeneutikai tanulmányok I. 106. 
31 A megértés ‒ írja Fehér M. István ‒ „Gadamer számára immár nem mód- 

szerfogalom, hanem sokkal inkább ‒ Heideggert követve ‒ az emberi »ittlét 
végbemenésének eredeti formája«, »magának az emberi életnek az eredeti lét- 
jellege«”. A heideggeri-gadameri filozófiai hermeneutika számára a megértés 
annyira „középponti jelentőségű”, hogy mint filozófia, „tulajdonképpen ezen 
átértelmezett megértésfogalom eredményeképpen jött létre, neki köszönheti 
létét, s ezáltal formálhat jogot arra, hogy e hermeneutikai kiindulópontot 
filozófiaiként vagy ontológiaiként jelölje meg”. Uo. 107. 
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deggerit. Átfogó íve Gadamernek abban a belátásában rajzolódik ki, 
miszerint a megértés egyetemes tapasztalat, amely az emberi egzisz- 
tenciát a maga egészében és teljességében átfogja, nemcsak faktikus 
létállapotként, hanem szüntelenül zajló lét- és értelemtörténésként. Ez 
leginkább a megértés és alkalmazás egységének gadameri gondolata 
felől vázolható fel és érthető meg. Ebben a megközelítésben az alkal- 
mazás a megértéshez képest egyáltalán nem utólagosan végbemenő 
folyamat. Nem úgy áll a dolog, hogy létezne először egy tiszta objek- 
tív értelemmegértés, mely azután a kérdéseinkre való alkalmazásban 
tenne szert sajátos jelentőségre. A megértés során a kérdéseinkre, a 
szituációnkra alkalmazunk valamely értelmet, de nem mint előzetesen 
meglévő kész értelmet, hanem mint olyant, amely éppen a kérdéseink 
megnyitotta úton és módon konstituálódik, s amely értelemképződés- 
be mi magunkat is bevonjuk, s így velünk megtörténőként, saját lét- és 
értelemtörténésünkként éljük meg azt. A megértésbe olyannyira bele- 
vonjuk magunkat, hogy a megértés és az alkalmazás a hermeneutikai 
tapasztalatban egybeesnek.32 Gadamer ily módon nem a megértés lé- 
nyege felől közelíti meg az alkalmazás valós viszonyát az emberi léte- 
zéshez, hanem a megértés és az alkalmazás alapvető, eredendő egysé- 
géből érti/érteti meg a megértés lényegét, amely az emberi létezést 
minden vonatkozásában átfogó és egyetemes lét- és értelemtörténés- 
ként gondolható el. 

Gadamer számára – az előbbi tétellel szerves összefüggésben – a 
megértés a hagyománytörténésben való benneállást és részvételt je- 
lent, valójában hatástörténetként valósul meg. A hatástörténet inkább 
lét mint tudat, azaz nem annyira a megértettek tudatosítása, mint in- 
kább a megértésben levőnek a megértés folyamatában és hatására való 
mássá válása, létében való megváltozása. Más szóval: a megértésnek 
magára a megértésben levőre való alkalmazása.33 Az alkalmazásnak a 
  

                     
32 Vö. Grondin, Jean: i. m. 163‒164. 
33 A megértés ‒ írja Gadamer ‒ „sohasem egy adott »tárgyhoz« való szubjektív 

hozzáállás, hanem a hatástörténethez tartozik, s ez azt jelenti: a létéhez tartozik 
annak, amit megértünk”. Gadamer, Hans-Georg: Igazság és módszer. Egy 
filozófiai hermeneutika vázlata. 13; A megértés tehát „egyfajta hatásnak bi- 
zonyul, s ilyen hatásnak tudja magát”. Uo. 240. 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 22 

hatástörténetben feltáruló mindenkori történetisége kizárja a megértés 
valamiféle kezdetét. A megértés Gadamer szerint sokkal inkább „ben- 
neállás valamilyen hagyományfolyamatban”, s mint ilyen, maga a meg- 
értés is „történésnek bizonyul”.34 Akkor értünk meg valamit, ha úgy 
alkalmazzuk magunkra, hogy közben valamilyen választ fedezünk fel 
benne a mi kérdéseinkre. De ezek is oly módon a „mieink”, hogy már 
valamely hagyományból jőve tesszük fel és alakítjuk őket, a hagyo- 
mánynak az életünkben élő és arra kiható hatásaként.35 

A gadameri megértés-koncepció egy másik fontos vonása a meg- 
értés lényegi nyelvisége. Hermeneutikailag szemlélve az egész emberi 
univerzum nyelvi szerkezetű, nyelvi konstitúciójú.36 Mivel a megértés 
az ember alapvető létmódja, nem is lehet más, mint kezdettől fogva 
fogalmiságra, nyelviségre vonatkoztatott. A nyelvi történésben találja 
meg lét és értelem a maga szétválaszthatatlan egységét. 

A megértés nyelviségének problémája a birtokbavétel kérdésével is 
összefügg. A megismerést a birtokbavételre kifuttató, a modernitás 
episztemológiai hagyományában mélyen bennegyökerező kérdés így 
tevődik fel: birtokbavétel-e és önbirtoklás-e a megértés? Vagy: azért, s 
annyiban értünk-e meg, amiért, s amennyiben uralkodunk? A filozó- 
fiai hermeneutika nézőpontjából tekintve éppen a megértés nyelvisége 
mutatja meg, hogy a megértés nem valamiféle objektiválható tárgyi 
tartalom szubjektum általi intellektuális megragadása. A megértés sok- 
kal inkább valamely magát továbbépítő tradícióhoz, tehát egy beszél- 
getéshez való tartozás folyamata, az a mód, ahogyan részt veszünk a 
hozzánk tartozók értelemképzésében, s ahogyan részesülünk ebből az 
értelemből, miközben ők is értelmet nyernek. Sokkal inkább azért ér- 
tünk meg, mert valami képes bennünket megszólítani egy tradícióból, 
melyhez bármilyen laza kötelékkel is, de hozzátartozunk.37 

Hasonlóképpen, a megértés nem is valamiféle belehelyezkedés a 
másik szubjektivitásába, sem pedig e szubjektivitásnak valamilyen 
módon való újraélése, utánalkotása. Gadamer álláspontja szerint a meg- 
  

                     
34 Uo. 219. 
35 Vö. Grondin, Jean: i. m. 165. 
36 Vö. Fehér M. I.: i. m. 108. 
37 Vö. Grondin, Jean: i. m. 167. 
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értés során mindig valamilyen értelemnek a dimenziójában mozgunk, 
amely magában véve érthető, s nem a saját vagy a másik szubjek- 
tivitásából tárul fel. Az egyes szubjektivitások inkább részesülők és 
résztvevők ennek az értelemnek a közös megalkotásában, ami ugyan- 
csak a megértés nyelviségében tárul fel a leginkább.38 Gadamer a 
kérdés és a válasz hermeneutikai logikája felől nézve a megértést ré- 
szesedésként érti, mint részesedést egy értelemben, egy tradícióban, 
végső soron mint részvételt egy beszélgetésben, amelyben nincsenek 
végső kijelentések, csak a történést mindig továbbgörgető kérdések és 
válaszok, melyek folyton keresik és teremtik a nyelvet az értelem 
teljesebb kimondásához. A nyelvileg történő megértés a „szóba hozás” 
soha le nem záruló folyamataként, s egy közvetítő nyelv állandó kere- 
sésének folyamataként megy végbe.39 

A régebbi hermeneutika a „megértés művészettanaként”, a meg- 
értés módszertanaként szemlélte saját magát.40 A filozófiai herme- 
neutika nemcsak a hagyományos megértés-koncepciókat bontja le 
kritikailag, hanem azt a hermeneutikai tudatot is, amely – mint tudat – 
a módszertudat szintjén marad. Ezzel szemben a filozófiai herme- 
neutika a megértés tudata helyett a megértés tapasztalatát, a megértés 
módján megvalósuló emberi élet tételét állítja középpontba. Ez a be- 
állítódás-váltás magában hordozza annak a lehetőségét, hogy a filo- 
zófiai hermeneutika ténylegesen alkalmazott filozófiává válhat. 

A megértésre irányuló hermeneutikai vizsgálódást olyanszerű kér- 
dések motiválják, mint: Van-e a filozófiai hermeneutikának mint filo- 
zófiai koncepciónak az elméleti horizonton túlmutató, az emberi életet 
mint valós életfolyamatot, mint gyakorlati életvitelt meghatározó sze- 
repköre? Megérthető-e maga a megértés? Lehetséges-e olyan viszo- 
nyunk a megértéshez, amely nem tárgyiasító viszonyulás? Az ilyen 
jellegű kérdések horizontjában a filozófiai hermeneutika vállalkozásai 
  

                     
38 „A hermeneutikának ‒ Gadamer meglátása szerint ‒ az a feladata, hogy 

megvilágítsa a megértésnek ezt a csodáját, mely nem a lelkek titokzatos com- 
muniója, hanem részesedés a közös értelemben.” Gadamer, Hans-Georg: i. m. 
208. 

39 Vö. Grondin, Jean: i. m. 169. 
40 Vö. Gadamer, Hans-Georg: i. m. 11. 
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már meghaladják a megértés puszta leírására, illetve a hagyományos 
megértés-koncepciók tisztán kritikai újragondolására irányuló törekvé- 
seket. A filozófiai hermeneutikának ezeket a kísérleteit valójában filo- 
zófiai szándék vezérli.41 Mit jelent itt a „filozófiai”? Semmiképpen 
sem valamiféle pusztán teoretikus beállítódást, nem a cselekvés lehe- 
tőségfeltételeinek, maximáinak és elveinek a spekulatív irányú tisztá- 
zását, hanem inkább annak a belátását, ami velünk történik. S a meg- 
értés történése velünk már azelőtt is történik, még mielőtt ennek az 
elveit sikerülne tisztázni, sőt a tisztázási folyamat is e történéshez 
tartozóként válik ténylegesen lehetővé. Ahhoz, hogy megérthessük a 
megértést, már benne kell élnünk valamiféle megértésben, azaz már 
élnünk kell a megértést, vagyis a megértés módján kell élnünk. Ebben 
a perspektívában a megértés megértése és a megértés módján való élés 
egyazon életfolyamat egységében szétválaszthatatlanul összetartozó 
dimenzióknak bizonyulnak. Más szóval: a megértés megértése élet- 
gyakorlat, benne élés a megértésben, és megélése a megértésnek, s 
nem a megértésre irányuló teoretikus viszonyulásmód. A megértés 
módján megélt, s ilyenként önmagához is megértőként odaforduló élet 
gyakorlata egyúttal olyan filozófiai feladat, amely a filozófiát tény- 
legesen alkalmazottá változtatja. 

Mindezek alapján belátható, hogy a megértésnek a filozófiai her- 
meneutikában feltáruló tapasztalata csakis mindenféle tárgyiasító-el- 
tárgyiasító szemlélet meghaladása révén lehetséges. A megértés her- 
meneutikai tapasztalata nem a valamire való irányulás tapasztalata. A 
megértésben élés nem valaminek a megértésében merül ki, mivel a 
megértésben élésben a megértett „valami” már mindig is megértett- 
ként, „értelemként”, „igazságként” tárul fel. A dolgok nem pusztán a 
maguk dologszerűségében, eszközmivoltában, tárgyiságukban tárulnak 
fel, hanem értelmükben, értelemként. A megértés megélése tehát alap- 
vető beállítódás a világban és a világgal szemben, olyan beállítódás, 
amely csakis a tárgyiasító szemléletmód meghaladása mentén bonta- 
kozhat ki. A tárgyiasító szemlélet ugyanis, miközben a maga értelmét 
  

                     
41 „Igazi szándékom ‒ írja Gadamer ‒ azonban filozófiai: a kérdés nem az, hogy 

mit teszünk, és mit kellene tennünk, hanem az, hogy akarásunkon és tevé- 
kenységünkön túl mi történik velünk.” Uo. 11. 
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társítja a dolgokhoz, nem hagyja a dolgot mint értelmet feltárulni. 
Alapvető emberi beállítódás-váltás szükséges ahhoz, hogy a hagyni a 
dolgokat értelemként feltárulni magatartási elv érvényesülhessen. A 
dolgokon túlmenően a megértés nem-tárgyi tapasztalatának hasonló- 
képpen fontos, talán a minket érintő-bevonó legfontosabb dimenziója 
éppen a Te tapasztalata. De ez sem a Te eltárgyiasításának a gyakorla- 
taként, hanem a megértésben való élés Te általi mindenkori feltéte- 
lezettségének a közös tapasztalataként.42 S végül éppen a megértés 
nyelvisége révén mutatkozik meg, hogy a hagyománnyal való össze- 
tartozásunk sem alapulhat a történelmi hagyomány egyoldalú eltár- 
gyiasításán.43 A hagyománnyal való tényleges összetartozásunk olyan 
átfogó lét- és értelemtörténésként valósul meg, melynek során a létet 
nem tárgyi megragadásában tapasztaljuk, hanem mindannak, amit 
megérteni lehet, a megértésben való feltárulásaként, azaz a megértés 
módján való élés történeti folyamataként, s a benne/általa történő ér- 
telemként. 

Mindezek alapján felmerül a kérdés: mi az, amit megértünk? A 
megértés tapasztalata: igazságtapasztalat, értelemtapasztalat. Az életünk 
a megértésben igazságként tárul fel, ha odafordulunk magunkhoz, a 
dolgokhoz, a Másikhoz, s hagyjuk, hogy megszólítson, s mondjon ne- 
künk valamit, ha hagyjuk értelemként érvényesülni. Ez a nyitottság 
létmódja. Az így felfogott igazság nem korlátozódik az episztemo- 
  

                     
42 Mert ‒ írja Gadamer ‒ „a Te tapasztalatát is az a paradoxon jellemzi, hogy 

valami, ami velem szemben áll, saját jogát érvényesíti, és teljes elismerésre 
kényszerít ‒ s épp ezáltal »értem meg«. De úgy gondolom, sikerült helyesen 
kimutatnom, hogy 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”. Uo. 16. 

43 „Éppen ez a helyzet a történeti hagyománnyal is ‒ írja az előbbiek folytatá- 
saként Gadamer. ‒ Egyáltalán nem érdemelné meg iránta tanúsított érdeklődé- 
sünket, ha nem tudna tanítani nekünk valami olyasmit, amit magunktól nem 
volnánk képesek megismerni. A tételt, mely szerint »a megérthető lét – 
nyelv«, így kell érteni. Nem azt jelenti, hogy a megértő korlátlanul uralkodik a 
léten, hanem ellenkezőleg: azt jelenti, hogy a létet nem ott tapasztaljuk, ahol 
valamit elő tudunk állítani, s ennyiben képesek vagyunk megragadni, hanem 
ott, ahol azt, ami történik, csupán megérteni lehet.” Uo. 
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lógiai igazságra, melyet a megismerés útján nyerünk. Az episztemoló- 
giai igazságban lezárul a megismerés. A megértésként megélt igazság- 
ban viszont megnyílik az élet; megnyílik az értelemre, melyet nem 
birtokba veszünk, hanem melyből sokkal inkább részesülünk. 

Innen két következmény adódik. Egyrészt az, hogy a megértés nem 
a Te megértése, de a Te nélkül nem lehet a megértés módján élni. 
Odafigyelőleg odafordulni a másikhoz – a megértés módján való élés 
minimumának tekinthető. Másrészt az, hogy az értelem feltárulni ha- 
gyása azt jelenti, hogy az értelem soha nem a mi kizárólagos értel- 
münkként, de mindig is a mi részvételünkkel tárul fel. A megértés 
módján való élés részesülő részvétel az értelemben, amely közös igaz- 
ságunkként történik meg és tárul fel. Ez az igazság egyikünk által sem 
sajátítható ki, de megvalósulása az egymás iránti nyitottságunkat és 
együttműködésünket feltételezi. Nem jelenti az egyéniségek valami- 
féle feloldódását a közösségben, de megnyitja a részvételünk lehetősé- 
geit a közösség életében, amely egyéniségünk építője lehet. 

A megértésnek ilyenforma hermeneutikai megértése a mai filozó- 
fia számára új perspektívát nyithat meg: olyant, amelyben a filozófia 
maga ténylegesen életformává, igazán gyakorlativá válhat. A megértés 
hermeneutikai megértése már nem lehet tisztán elméleti síkon lefutó 
művelet. Miközben odafordulunk a másikhoz, s hagyjuk feltárulni az 
értelmet, a megértés megértése is megtörténik velünk: abban és az- 
által, hogy valamit megértünk, magunkat mint mindig is megértésben 
levőket értjük meg. 

A megértésnek ez a filozófiája velünk esik meg, a saját életesemé- 
nyünkként éljük meg, miközben mi magunk is átalakulunk, mássá 
válunk általa. 

Gadamer szerint a megértés végrehajtásában igazi horizontössze- 
olvadás történik. A megértés módján való élés esélyt kínál a filozófiai 
hermeneutika filozófiai horizontjának és a valós élet gyakorlati hori- 
zontjának a megértés és az alkalmazás összetartozó egységében való 
találkozására, összeolvadására. 
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„A DOLOG MAGA...” 
 
 
Konferenciánk témája arra irányítja figyelmünket, „ami állítható”. 

Vagyis arra, ami egy állításban az állított, illetve az állítható, amire az 
állítási intenció irányul, azaz az állítás tárgyára, a kijelentés tartal- 
mára. De ezzel még korántsem nyert választ a kérdés: Mi is az, ami 
állítható? Állításainkban miről állíthatunk és mit állíthatunk? S az 
állítás hogyan vonatkozik az állíthatóra, és az, ami állítható, hogyan 
vonatkozik az állításra magára? 

Az, ami állítható, állításban, állítással állítható. Tehát az arra irá- 
nyuló vizsgálódás, ami állítható, óhatatlanul a figyelem középpontjába 
helyezi magát az állítási eljárását és az állíthatóság lehetőségfeltételeit. 
Az állításnak és az állíthatóságnak a megismerésben betöltött szerepé- 
re összpontosító episztemológiai hagyomány horizontjában így inkább 
a logikai-nyelvi oldaláról világítódik meg ez a kérdés, s mintegy 
háttérben és homályban marad annak a problémája, ami állított és 
állítható. Hajlamosabbak vagyunk inkább a problémafeltevés episzte- 
mológiai kontextusára és nyelvi-logikai vetületeire figyelni, mint ma- 
gára a dologra, ami állítható. 

Ugyanis annak a szerepkörében, ami egy logikai-nyelvi horizont- 
ban állítható, maga a dolog tűnik fel, de korántsem egy megélt tapasz- 
talatként, hanem inkább homályos és absztrakt mivoltában. Akárcsak 
a rá irányuló állítás, amely ebben a kontextusban nem annyira ta- 
pasztalati történésként, mint inkább a megtapasztaltra irányuló kijelen- 
tés formájában mutatkozik meg. Ily módon a logikai-episztemológiai 
hagyomány kontextusában az állító állítás és az állított dolog szét- 
választottakként, két egymással szembenálló univerzum – egy nyelvi- 
logikai és egy ontológiai univerzum – egymásra vonatkoztatott szerep- 
lőiként jelennek meg: az állítás mint a dolog leíró kifejezése, a dolog 
mint az állítás tárgya. 

Ebből a szembenállásból most minket éppen az érdekel, ami állít- 
ható, vagyis „a dolog maga”, amint egyaránt magában hordozza az 
állítástól való különbözőségének és a vele való összetartozásának le- 
hetőségfeltételét. Hol és miként kezdődik el ennek a különbözőségnek 
  



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 28 

és összetartozásnak a játéka? A kortárs filozófia meglátásai szerint 
ennek kutatásában legalább Platónig és Arisztotelészig kell vissza- 
mennünk, mivel az állító kijelentések itt tesznek szert tényleges filo- 
zófiai relevanciára. 
 
 

A dolog kétarcúsága 
 
Az állító kijelentéseknek a nyelven belüli strukturális elkülönülése 

és az a mód, ahogyan kitüntetett logikai jelentőségre tesznek szert, egy 
olyan differenciálódási folyamat kiteljesedését jelzi, amelyben nem- 
csak a dolgok, gondolatok, szavak eredendően összetartozó egysége 
különül el önálló és egymással szembenálló entitásokra, hanem az ál- 
taluk képviselt tapasztalati univerzum természetes egységének szétta- 
golódása is végbemegy. E folyamat gyújtópontjában az arisztotelészi 
logika áll, szerves összefüggésben a tudományos megismerés norma- 
rendszerének kialakulásával. A differenciálódási folyamat végtermé- 
keiként pedig az egyik oldalon a magánvaló létezőként felfogható és 
elgondolható dolog, a másik oldalon a logikai-grammatikai követel- 
mények szerint konstruált állító kijelentés jön létre. Miközben egyre 
erőteljesebben kirajzolódik e folyamat során egy, a gondolatoktól és 
az ezeket kifejező nyelvi kijelentésektől függetlenül létező dologi 
világ ontológiai képe, vele párhuzamosan ugyancsak egyre élesebb 
körvonalakat nyer e világ megismerésének a logikai-nyelvi instrumen- 
tumokra építő episztemológiai szemlélete is. Ennek horizontjában 
egyre határozottabban különválik az élettapasztalat közösségétől a 
tudomány nyelvi-logikai absztrakciókon alapuló általánossága, mint a 
megalapozott, hiteles, igaz ismeret – az igazság – egyedüli hordozója. 
Mindez azt feltételezi, hogy a nyelv – kivonódva a természetes beszél- 
getés eleven valóságából – a dolgokat kifejező ismeretek eszközévé 
minősüljön át, maguk a dolgok pedig – kiszakadva a nyelvi kifejezé- 
seikkel alkotott természetes tapasztalati egységükből – ontikus magá- 
nyukba záruljanak, ahonnan a megismerés tárgyaként való feltárulko- 
zásuk jelentheti az egyedüli kivezető utat. Azonban abban a szemben- 
állásában és egymásravonatkozásában, amelyben egyfelől a nyelvi 
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logikai absztrakciók, másfelől a magánvalóságukban tételezett dolgok 
találkoznak egymással a megismerésben, a nyelv valós természetével 
együtt a dolgok valós természete nemcsak feltárul, de el is rejtődik 
egyben. 

Arisztotelész a hermeneiát úgy határozza meg – írja R. Palmer ‒ 
mint állítások megtétele közben végbemenő értelmi műveletet; az állí- 
tások pedig egy dolog igazságával vagy hamisságával kapcsolatosak. 
Ebben a vonatkozásban az „értelmezés” – enunciáció – az értelemnek 
az az alapművelete, amely során igaz ítéletet hozunk egy dologról.44 

Az enunciáció tehát egyrészt még kapcsolatban áll azzal az eredeti 
jelentéssel, miszerint mondás, kimondás, kinyilvánítás, kijelentés, de 
már egy meghatározott nyelvi megnyilvánulás formáját ölti, mint az 
igaz állítások megfogalmazódásának értelmi folyamata. A nyelv szint- 
jén mozog, de már nem a dolog igazságát a kimondásban, a ki- 
fejezésben közvetlenül felmutató értelmezésként, hanem inkább a 
dolgot gondolatilag megragadó, s a dolog igazságát propozicionális 
állítás formájában kijelentő logikai műveletként. Ahhoz, hogy valaki 
egy állítás igazságát megtalálja – írja Palmer –, már az összeren- 
dezés és a szétválasztás műveleteit kell végrehajtania. Ilyenformán 
az enunciáció szinte észrevétlenül változik át értelmezésből magya- 
rázattá. Másrészt az enunciáció mégsem tisztán logika, mivel még 
nem terjed ki az ismert dolgokból az ismeretlenekre való következ- 
tetésnek, az igazság tisztán diszkurzív gondolati úton való leveze- 
tésének a logikai folyamatára.45 Valahol középúton áll a tapasztalat 
nyelvi és logikai struktúráinak különválási folyamatában. Még őriz 
magában valamennyit a szó és a dolog eredendő összetartozásának 
egységéből, de már feltételezi a dolgoknak, melyekről az állítások 
szólnak, a dolgokkal kapcsolatos gondolatoknak mint lelki tartal- 
maknak, s a beszédben elhangzó kijelentéseknek, mint e lelki tar- 
talmak jeleinek, illetve a dolgokra vonatkozó állítások hordozóinak a 
strukturális különválasztását és önállóan szerveződő univerzumok- 
  

                     
44 Vö. Palmer, Richard E.: „Hermeneuein‒hermeneia” ‒ ókori szavak 

használatának mai jelentősége. 82. 
45 Vö. uo. 83‒84. 
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ként való egymásra vonatkoztatását.46 Az állító kijelentésnek ebből a 
kétarcúságából érthető meg a dologi létezők kettős státusza, amelyre a 
tapasztalat természetes egységének e szétválási folyamatában szert 
tesznek. Ugyanis addig, amíg a dologi létezők megléte az állító kije- 
lentések megtételétől függetlenül is tételezhető, a kijelentésekben 
foglalt állítások mindig dolgokra vonatkozók.47 De a dolgok önállóvá 
váló ontológiai szemléletével párhuzamosan és azzal kölcsönhatásban 
nemcsak egy, a nyelvet a gondolatokat kifejező jelrendszerként fel- 
fogó instrumentális nyelvszemlélet formálódik, hanem az egyre erő- 
teljesebben önállósuló megismerésre irányuló episztemológiai kon- 
cepció is, melynek horizontjában a megismerés – miközben a dolog 
igazságáról a dologra vonatkozó igazságot, mint a kijelentések által 
hordozott igazságot leválasztja – a dolgot az állító kijelentések tár- 
gyaként továbbra is a nyelvi-logikai kontextusba bevontan tartja.48 Ily 
módon, miközben egy önállósuló ontológiai szemléletben a dolgok 
  
                     
46 „Nos, amik a beszédben elhangzanak ‒ mondja Arisztotelész lelki tartalmak 

jelei, amiket pedig leírunk, a beszédben elhangzottak jelei. És mint ahogy nem 
mindenkinek az írása azonos, úgy a beszéde sem. Viszont a lelki tartalmak, 
amelyeknek ezek közvetlen jelei, mindenkinél ugyanazok; s azok a dolgok, 
amelyekről e tartalmak képet adnak, szintén ugyanazok.” Aristotelés: Orga- 
non. Herméneutika. 16a. 1‒10. 

47 „Az állítás ‒ Arisztotelész definíciója szerint ‒ pedig olyan kijelentés, amely 
valamit valaminek tulajdonít, a tagadás pedig olyan kijelentés, amely valamit 
valamitől elvesz.” ‒ Uo. 17a. 25‒30. A kijelentés dolgot, illetve dolgok kap- 
csolatát fejezi ki, tehát mindig is dolgokra vonatkozó, dolgokkal kapcsolatos, 
amint ez a következő megállapításokból is kiderül: „Az a kijelentés egy, amely 
vagy egy dolgot, illetve tényt fejez ki, vagy kapcsolás révén egy...” (17a. 15‒ 
20); „Egy pedig az az állítás és tagadás, amelyik egy dolgot fejez ki egy 
dologról...” (18a. 14‒15). A dolgok viszont a rájuk vonatkozó állításoktól 
függetlenül is léteznek: „Hiszen világos, hogy a dolgok akkor is úgy vannak, 
ha nincs az, hogy valaki állítja, valaki meg tagadja. Mert nem az állítás vagy 
tagadás révén lesz vagy nem lesz valami...” Uo. 18b. 35‒19a. 

48 „Miként a lélekben van olyan gondolat ‒ mondja Arisztotelész –, amely se nem 
igaz, se nem téves, máskor pedig e kettő közül valamelyik feltétlenül vonat- 
kozik rá, úgy van a beszédben is. Hiszen az igazság és a tévedés a kapcsoláson 
és szétválasztáson múlik.” ‒ Uo. 16a. 10‒15. Az igazság és a tévedés tehát a 
kijelentés sajátja, de nem úgy, hogy a dolog igazsága tárul fel benne, hanem 
úgy, mint a dologra irányuló állítás, amely vagy megfelel, vagy nem felel meg 
a dolognak magának. 
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teljességgel leválnak a nyelvi kifejezésekről, a nyelv az állító kijelen- 
tések formájában továbbra is megőrzi – még ha leíró, instrumentális 
módon is – kapcsolatát a dolgokkal. A magánvaló dolog ezért soha 
nem képes úgy magánvaló lenni, hogy egyszersmind ne lenne a rá 
vonatkozó állító kijelentés dolga is. Éppen a dolognak e kétarcúságá- 
ban rejlő kérdésessége tartja mindig is nyitva a tapasztalat egységéhez 
(vissza)vezető utat. 

Gadamer az arisztotelészi logikai ideál érvényesítésében ellent- 
mondásos tendenciákat vél felfedezni. Egyrészt Arisztotelész külön- 
leges jelentőséget tulajdonít a természetes fogalomalkotás folyama- 
tának, annak a módnak, ahogy „a dolgokról való beszélésben láthatóvá 
válik a dolgok rendje”, s ahogy megjelennek a „kategóriák”, mint a 
„kijelentés formái”.49 Azonban Arisztotelész számára világossá válik 
– amint ezt maga Gadamer is kimutatja az arisztotelészi tapasztalat- 
koncepció elemzése során50 –, hogy a tapasztalati (közös) általános 
még nem tudomány, csupán a tudomány kezdeténél van jelentősége. 
Vele szemben a tudomány a definíciókon alapuló fogalomalkotást és a 
bizonyítás kényszerítő erejét tekinti követendő eszményének, a foga- 
lom és az elv általánosságát. De Gadamer arra is rámutat, hogy a logi- 
ka bizonyítási ideáljához való igazodással Arisztotelész megfosztotta a 
„nyelv logikai teljesítményét” (a természetes fogalomalkotást) tudo- 
mányos legitimációjától. A logika mintegy kiválik a természetes nyelv- 
használatból, és különálló mesterséges építményként önállósul és in- 
tézményesül egy olyan megismerési folyamatban, amely éppen az így 
kikristályosodott logikai eszmények jegyében szerveződik meg. Ezzel 
együtt jár az a folyamat, ahogy a fogalmak fölé- és alárendelésének 
logikai ideálja eluralkodik a „nyelv eleven metaforikája” felett. Azt, 
ami eredetileg a nyelvi élet alapját képezi és logikai produktivitását 
alkotja, „a közös mozzanatok zseniális-felfedező meglátását”, melyek 
szerint a dolgok elrendeződnek, „azt most mint metaforát a perifériára 
szorítják és retorikai alakzattá instrumentalizálják”.51 Éppen a logika 
  

                     
49 Gadamer, Hans-Georg: Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika váz- 

lata. 300. 
50 Vö. uo. 246‒247. 
51 Vö. uo. 301. 
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felé tájékozódó grammatika válik képessé arra, hogy a szó „igazi 
jelentését” megkülönböztesse az „átvitt jelentéstől”. Ebből kifolyólag 
a szó puszta jelfunkciót vesz fel, s a beszéd és a gondolkodás eredeti 
összefüggése mindenütt instrumentális viszonnyá válik. Gadamer is- 
mételten hangsúlyozza, hogy a tudomány keletkezése az, ami elindí- 
totta ezt a folyamatot, melynek során logika és retorika, kijelentés és 
metafora, igazi jelentés és átvitt jelentés, fogalmi általánosság és kö- 
zös tapasztalat különválása és szembeállítódása bekövetkezett. A szónak 
és a jelnek ezen a megváltozott viszonyán alapul az egész tudomány 
fogalomalkotása, amely mellett azonban „változatlanul folyik tovább 
magának a nyelvnek az élete.”52 

Gadamer Platón Kratüloszára hivatkozva belsőleg is felvázolja azt 
a folyamatot, amely e széttagolódáshoz és szembenálláshoz vezet. A 
probléma tényleges okát abban látja, hogy a görög gondolkodás szá- 
mára ott, ahol a beszéd természetes folyamatát a maga összefüggő 
egész mivoltában kellett volna belátni, a beszéd helyébe a szót, még 
pontosabban a nevet állította, s így az élő nyelv természetes egysége 
és történési folyamata helyett a szó és a dolog, a név és a dolog kap- 
csolatát vizsgálta. Holott valójában – mutat rá Gadamer – a dolgok 
  

                     
52 Uo. 302. Azt, hogy a tudományos megismerés logikai ideálja az európai kultú- 

rában mennyire beivódott a mindennapi nyelvhasználatba is, jól szemlélteti J. 
Habermasnak a kommunikatív kompetenciáról kialakított elmélete is. Az élő 
beszélgetés különálló strukturális egységének tekinti az állító kijelentések „tár- 
gyi” szintjét, amely az episztemológiai beállítódás nyelvi instrumentalizmusa 
szerint szerveződik, hasonlóan a tudományos megismerés nyelvezetéhez. Ab- 
ból indul ki, hogy a beszélők/hallgatók megnyilatkozásaik során „azért hasz- 
nálnak mondatokat, hogy tényállásokkal kapcsolatos nézeteiket egyeztessék.” 
Ily módon a köznyelvi kommunikációnak kettős szerkezete van, amely „a be- 
szédaktus és a propozicionális tartalmú mondat összekapcsolásában mutatkozik 
meg”. Nézetegyeztetés csak úgy jöhet létre, ha a beszélők/hallgatók megnyil- 
vánulásaiban a beszélésnek a személyközi és tárgyi szintje összekapcsolódik. 
A tárgyi szinten tényekre vonatkozó állítások fogalmazódnak meg. „A logika 
értelmében vett állítások ‒ írja Habermas ‒ tényekre vonatkozó mondatok. Az 
állításokkal azt a kettős feltevést kapcsoljuk össze, hogy a tárgy, amelyről 
kijelentést teszünk, létezik, s elvileg azonosítható, valamint, hogy az állítmány 
ténylegesen meg is illeti a tárgyat. Csak állításokról mondhatjuk, hogy igazak 
vagy hamisak.” Habermas, Jürgen: Előkészítő megjegyzések a kommunikatív 
kompetencia elméletéhez. 60‒61. 
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igazsága a beszédben, tehát végső soron a dolgokról alkotott egységes 
gondolat gondolásában rejlik, nem pedig az egyes szavakban, s nem is 
valamely nyelv teljes szóállományában. Ezért a beszéd igazságfunk- 
cióját szükséges megkülönböztetni a szavak jelentésjellegétől. Ha ez 
nem történik meg, akkor gondolhatjuk úgy, hogy a szóban magát a 
dolgot bírjuk. Ekkor keletkezhet az a látszat, hogy amikor a szóhoz 
tartjuk magunkat, a megismerés legitim útján járunk. De ha csakugyan 
igaz lenne, hogy a szó a megismerés forrása, akkor a fordított viszony 
is igaz kellene hogy legyen: ahol ismereteknek vagyunk a birtokában, 
ott a beszéd igazságának a szavak igazságából, mint összetevő ele- 
mekből kellene felépülnie.53 Paradox módon az a hipotézis ugyanis, 
hogy a dolgok igazi létét „a nevek nélkül” kell kutatni, miközben ér- 
vényt szerez annak az előfeltevésnek, hogy az igazsághoz vezető út 
nem a szavak saját létében mint olyanban rejlik, épp ezt a látszatot 
igyekszik cáfolni. De felmerülése valójában mégsem a beszélgetés 
természetes folyamatához vezet vissza, hanem inkább arra utal, hogy a 
gondolkodás annyira különvált már a szavak saját lététől, hogy a szó 
teljesen másodlagos viszonyba került a dologgal. Ettől kezdve a szót 
jelnek tekintik, a közlés puszta eszközének, melynek révén a jelölt 
mint gondolat válik láthatóvá.54 

Gadamer észreveszi azonban ennek a problémának egy másik as- 
pektusát is. Ebben a szétválásban és szembenállásban voltaképpen az 
értelmezésként megvalósuló megértés és a módszeresen megalapozott 
megismerés szembesül egymással. Az értelmező – mondja Gadamer – 
nem úgy használja a szavakat és a fogalmakat, ahogy a kézműves 
teszi-veszi a szerszámait. Ellenkezőleg: „azt kell felismernünk, hogy a 
megértést mindig belsőleg szövi át a fogalmiság, s el kell utasítanunk 
minden olyan elméletet, amely nem akarja észrevenni a szó és a dolog 
belső egységét”.55 Ahhoz, hogy a logikai-episztemológiai hagyománnyal 
szemben/mellett érvényt szerezhessünk az értelmezés révén megvaló- 
suló megértés hagyományának is, újból oda kell fordulnunk az élő 
nyelv életéhez s magukhoz a dolgokhoz, ahogyan életre kelnek benne. 
 
  
                     
53 Vö. Gadamer, Hans-Georg: i. m. 288. 
54 Vö. uo. 289. 
55 Uo. 282. 
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Az állító kijelentésben és mindenkori kapcsolatában a dologgal e két 
hagyomány még találkozik egymással, s rajtunk áll, a beállítódásunk 
egyoldalúságán vagy kellő nyitottságán, hogy kioltják-e avagy kölcsö- 
nösen felerősítik egymást. 
 
 

A dolog dologszerűsége 
 
A dolog dologszerűségéhez való megértő odafordulást a kortárs 

filozófiában Heidegger kezdeményezi. Úgy véli, hogy a filozófiai ku- 
tatásnak le kell mondania a „nyelvfilozófiáról”, hogy „magukra a dol- 
gokra” kérdezzen rá, s fogalmilag tisztázza problémáit.56 

Heideggernek a dolog problémájára való rálátását, az ebben rejlő 
hermeneutikai nyitást a Lét és idő következő szöveghelye igen ponto- 
san érzékelteti: „Mások beszédének a kifejezett hallgatásában is min- 
denekelőtt a kimondottat értjük meg, pontosabban már kezdettől fogva 
a másikkal együtt annál a létezőnél vagyunk, amelyről szó van.”57 A 
létező, amelyről a beszélgetésben szó van, vagyis amely a másikkal 
való beszélgető együttlétben a maga kimondottságában felmerül, ép- 
pen a dolog maga. A nyugati metafizika bevett és állandósult szemlé- 
leti horizontjában a világon belüli létezőket nem is gondolhatjuk más- 
egyebeknek, mint dolgoknak.58 Ez a gondolkodásmódbeli megszokás 
azonban korántsem mentesít attól, hogy feltegyük a dolog mibenlétére 
és mikéntjére vonatkozó kérdést. Heidegger is ekként jár el, amikor 
felteszi a kérdést: „Valójában mi is egy dolog, ha egyáltalán dolog?”59 

Amikor így kérdez, ő maga jelzi, hogy a dolgot a „dologléte”, a 
  

                     
56 Vö. Heidegger, Martin: Lét és idő. 313. 
57 Uo. 310. 
58 Erre maga Heidegger is több rendben utal: „A világon belüli létező nem egyéb, 

mint a dolgok.” ‒ Uo. 170; „Mivel a »dolog« szó a nyugati metafizikában azt 
jelenti, ami valamilyen módon létezik, a »Ding«, a dolog jelentése is követi ezt 
a szóhasználatot és így azt fejezi ki, ami van, a létezőt ‒ (Seiende).” Heidegger, 
Martin: A dolog és A nyelv. 36. 

59 Vö. Heidegger, Martin: A műalkotás eredete. 38. 
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„dologszerűség” tapasztalata felől kérdezi.60 Tehát mindjárt az első 
kérdésben felmerül az a belátás, hogy bármennyire is puszta magán- 
valóságában igyekezzünk tekinteni a dolgot mint létezőt, a rákérdezés- 
ben mégsem kerülhetjük meg a dolog tapasztalatát, azaz a tapasztala- 
tot, amelynek közegében egyáltalán a dolog dolog lehet. A dolog tehát 
mégsem egyszerűen csak úgy van, hanem valamiképpen tapasztalati- 
lag lehet. 

Heidegger több-kevesebb szisztematikussággal át is tekinti a feltett 
kérdésre a nyugati metafizika horizontjában adható válaszokat. A leg- 
szélesebb körben minden, ami létező – dolog.61 Szűkebb körben – s itt 
már megint a dologszerűség tapasztalatánál vagyunk – a dolog „puszta 
dolog”, azaz olyasmi, amit egyszerűen dolognak tapasztalunk és semmi 
többnek, illetve „már csak dolog”,62 azaz valami olyasmi, ami kiszo- 
rult minden rajta túlmutató értelem tapasztalati horizontjából, illetve 
ami már nem is akar másegyéb lenni, s kitartóan ellenáll a közvetlenül 
maga-magára mutató értelmén túli minden más értelemnek. A dolog- 
nak éppen ez utóbbi tapasztalati értelme villantja fel azt a lehetőséget, 
hogy a dolog olyasmi és úgy dolog, hogy egyúttal más is lehet, több is 
lehet annál. A dolog mibenlétére való rálátásnak ez a sajátszerűsége 
Heideggernél még egy másik lényegi észrevétellel is kiegészül: „Az 
ember nem dolog”.63 

E kettős perspektíva egymásbajátszatásával Heideggernek sikerül a 
dolog-probléma hermeneutikai produktivitását visszanyernie, amit a 
nyugati metafizika dologkoncepciójának kritikájával párhuzamosan 
bontakoztat ki. 

Heidegger rámutat arra, hogy a görögöknek volt egy megfelelő 
terminusuk a „dolgokra”: pragmata, vagyis az, amivel a gondoskodó 
  

                     
60 „Arról van szó ugyanis ‒ írja Heidegger –, hogy amit tapasztalunk, az a dolog 

dologszerűsége.” Uo. 
61 „...minden létező, ami egyáltalán van, a filozófia nyelvén ‒ dolog.” Uo. 38; „A 

dolog szó itt egészében azt nevezi meg, ami semminek éppenséggel nem 
nevezhető.”; „dolog = res = ens = egy létező”. Uo. 39. 

62 Vö. uo. 40. 
63 Uo. 39. 
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foglalatoskodásban (praxisz) dolgunk van.64 A „dolog” terminus ere- 
deti jelentéstartalma tehát arra utal, hogy a dolog olyasmi, amivel az 
embernek van dolga, ami a jelenvalólét gondoskodó foglalatoskodásá- 
ban jelenlévő. A „dolog” terminus tehát a létező létének a jelenlét 
értelmében vett görög alaptapasztalatát hordozta,65 melyben a dolog 
az emberi jelenvalóléttel való szerves összetartozásában tárul fel. Ez 
az összetartozás nemcsak a dolgokkal való gyakorlati foglalatoskodá- 
sainkban érvényesül, hanem a dolgokra vonatkozó állító kijelentéseink 
és a dolgok egymással való összefüggésében is. Bár a megismerőtevé- 
kenységünkben a dologgal való gondoskodó foglalatosság tapaszta- 
latából egyfelől kiválik a dolgokról való gondolkodás, másfelől az 
absztrakt létezőként elgondolható magábanvaló dolog, mint az elgon- 
dolás tárgya, mégis – Heidegger úgy véli – a dolog dologiságának 
meghatározása (mint szubsztancia, akcidenciával) megfelelni látszik 
a dolgokra irányuló természetes pillantásunknak. Nem csoda tehát, 
„hogy a dolog e szokásos szemléletéhez szabták a dolgokhoz való be- 
vett magatartást is, a dolgok megnevezését és a róluk elmondottakat”.66 

Heidegger arra is rámutat, hogy az emberi jelenvalólét és a dolog 
jelenléte összetartozásának ez a görög alaptapasztalata akkor veszett el 
az európai kultúra számára, amikor a görög neveket „a jelentésüknek 
megfelelő eredendő tapasztalat nélkül” fordították át latinra, s ezzel 
kezdődött el voltaképpen „a nyugati gondolkodás talajtalansága”.67 A 
dolog dologiságának a nyugati metafizikában kialakult értelmezései, a 
  

                     
64 Heidegger, Martin: Lét és idő. 177. 
65 Vö. Heidegger, Martin: A műalkotás eredete. 41. 
66 Vö. uo. 42. Az egyszerű kijelentő mondat szubjektumból és predikátumból áll. 

Felmerül a kérdés: vajon az egyszerű kijelentő mondat szerkezete (alany és 
állítmány kapcsolódása) a dolog szerkezetének (a szubsztancia akcidenciákkal 
történő egyesítésének) tükörképe lenne? Vagy éppenséggel a dolog így elkép- 
zelt szerkezete a mondat váza szerint lenne megtervezve? Mi is lehetne kézen- 
fekvőbb annál ‒ kérdezi az előbbi kérdések megválaszolásán töprengve Hei- 
degger mint hogy a kijelentésben az ember a dolog megragadásmódját átviszi 
magára a dolog szerkezetére? Ezért a kérdés, hogy vajon a mondatszerkezet 
vagy a dologszerkezet lenne-e az első és mértékadó, mind a mai napig nem 
eldöntött. Vö. uo. 42‒43. 

67 Vö. uo. 42. 
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dologiság meghatározásának három bevett módja – a dolog ismertető- 
jegyeinek hordozója; a dolog az érzetsokféleség egysége; a dolog 
megformált anyag – ahelyett, hogy megnyitnák, inkább elzárják a do- 
log dologszerűségének feltárásához vezető utat,68 mivel a dolgot – 
többnyire tárggyá téve – kivonják az emberi világgal való természetes 
összetartozásából. S ez éppen a dolog dologszerűségével kapcsolatos 
alaptapasztalatoknak mond ellent. 

Melyek ennek az alaptapasztalatnak a fontosabb mozzanatai a hei- 
deggeri megközelítésben? 

Heidegger többször is igen hangsúlyosan a dolog gyűjtő jellegére, 
összeszedő, maga köré gyűjtő természetére hívja fel a figyelmet. Ez az 
alapvonás olykor még az elidegenítő, eltárgyiasító metafizikai megha- 
tározásokban is felbukkan (a dolog mint a tulajdonságok gyűjtőhelye). 
Ebben az összegyűjtő létmódban a különállók összetartozókká válnak, 
s összetartozásuk csomópontja éppen a dolog maga.69 A dolog alap- 
jellemzője tehát az összetartozás, amint a megjelenőket a jelenlét jelen- 
valóságában tartja össze. Ezért a dolog sohasem valamiféle puszta, 
absztrakt magánvalóságában, hanem mindig is egy világ hordozója- 
ként és megjelenítőjeként, a saját világával összetartozóként tárul fel. 
De nem csak. Ugyanis a dolog nem pusztán egy absztrakt jelenlévő a 
mi emberi világunkban, hanem a maga világával van jelen a mi vilá- 
gunkban. A dolog a saját világával a mi világunkat építi, miközben a 
saját világát a mi világunkból is építi. Az összetartozás, mint a dolog 
alapvető létmódja ily módon mindenekelőtt a dolognak mint jelenlét- 
nek az emberi jelenvalósággal való összetartozását jelenti. Más szóval: 
a dologgal való gondoskodó foglalatosságunkban a dolog is végzi a 
maga dolgát a világunkban.70 A dologhoz való gondoskodó odafordu- 
lással együtt jár a lenni hagyás követelménye: hagyni a dolgot a maga 
  

                     
68 Vö. uo. 52‒53. 
69 „Nyelvünk egy régi szóval fejezi ki, mi is ez az összetartozás. Mi más lenne ez, 

mint »dolog« (thing)?” Heidegger, Martin: A dolog és A nyelv. 28. 
70 „De hogyan is van jelen a dolog? Amikor a dolog végzi a maga dolgát (Das 

Ding dingt). A dolog dolga pedig az, amit már leírtunk ‒ összegyűjteni 
mindazt, ami környékéből hozzátartozik.” Uo. 30. 
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világában nyugodni,71 alávetni magunkat „a dolog világalkotó tevé- 
kenységének” – mert ily módon tudja a maga dologiságát a leginkább 
kibontakoztatni és érvényesíteni a mi világunkban.72 A dologhoz való 
gondoskodó, lenni hagyó odafordulás egyszersmind a mi emberi vilá- 
gunk gondozását is jelenti. 

Ennek a szerves és alapvető összetartozásnak a hordozója és megje- 
lenítője éppen a nyelv, s annak a legkonkrétabb vetületében az élő be- 
széd, mint a világban-benne-lét alapmódja, mint a világban-benne-lét 
jelentésegészének tagoltsága, „hangolt érthetőségének artikulációja”.73 

De nem a dolog és a szó, a név és a szó valamiféle differenciálatlan egy- 
sége értelmében. Hanem inkább úgy, hogy a beszédben valami hasonló 
történik, mint a gondoskodó foglalatosságban. A beszédben nem a nyelv 
és a dolog valamiféle differenciálatlan egysége fejeződik ki, s nem is a 
dolog eltárgyiasító leírása. A beszéd mint a jelenvalólét létmódja, akár- 
csak a hangoltság és a megértés, az emberi létezés nyitottság-struktú- 
rájaként valósul meg, amelyben az ember megnyílik afelé, amiről szó 
van, azaz a dolog irányába. E nyitottságban nyílik meg a dolog is fe- 
lénk, úgy, hogy a maga „el-nem-rejtettségébe” kilépve lép be a vilá- 
gunkba és szólít meg. Abban, ahogy a dologról van szó, mindig a dolog 
maga szólal meg.74 A dologról beszélve a dolog értelme tárul fel a 
beszédben, értelemként nyílik meg az őt megszólaltató és szóra bíró 
  

                     
71 „...hagynunk kell a dolgot a maga dologlétében nyugodni. Mi sem tűnik 

könnyebbnek, mint a létezőt annak hagyni, ami? Vagy talán éppen ezen érv 
állítana bennünket a legnehezebb feladat elé, főként ha egy ilyen szándék – 
vagyis a létezőt úgy hagyni létezni, ahogy van ‒ ama közömbösség ellentetjét 
fejezi ki, amely egy ellenőrizhetetlen létfogalom kedvéért hátat fordít a lé- 
tezőnek? A létezőhöz kell fordulnunk, és ezen e létező létére kell gondolnunk, 
de ugyanakkor e lényeget illető momentumban hagynunk kell azt nyugodni 
önmagán.” Heidegger, Martin: A műalkotás eredete. 54. 

72 „A világot a dolog hozza közelünkbe ‒ írja Heidegger. ‒ A közel lényege a 
közeledés.” Uo. 48; „Amiből majd dolog lesz, a világ tükrében bukkan fel 
(ereignet).” Uo. 50; „Majd az lesz csak egy napon dologgá, ami a világhoz 
alázatosan igazodik.” Uo. 52. 

73 Vö. Hüni, Heinrich: Hogyan lép be a történelem dimenziója a fenomenoló- 
giába? Heidegger kijelentés-elméletéhez. 134. 

74 „A szó igazi értelmében mi vagyunk, akik a dolognak megengedjük, hogy szóhoz 
jusson” ‒ mondja Heidegger. Vö. Heidegger, Martin: A dolog és A nyelv. 48. 
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beszélgetésben, melyben az ember a dolgot mindig az értelme felől érti 
meg.75 Ezzel szemben az eltárgyiasító gondolkodás és a leíró nyelvezet 
számára a dolog puszta dolog marad, a maga nyers dologiságát és ér- 
telemnélküliségét kínálva fel a tárggyátevésnek, ellenállva mindenféle 
értelmi provokációnak, magába zárva és elrejtve a valós értelmét.76 Ezért 
a logikai-episztemológiai paradigmába illeszkedő megismerő beállító- 
dásnak meg kell elégednie a dolog puszta leírásával, anélkül, hogy 
valaha is eljutna a megértéséhez; látványos sikereket érhet el a dologra 
vonatkozó igazságok állító kijelentésekben való konstatálásával, de so- 
ha nem tárul fel számára a dolog a maga igazságában. 

A dolog annál inkább az, ami, minél inkább megmutatkozik/meg- 
mutatkozhat a maga dologszerűségében. A dolognak a maga dolog- 
szerűségében való feltárulása a gondoskodó foglalatoskodás és a szóba 
hozás nyitottság-struktúráiban a felmutatás és a szóhoz jutás összefüg- 
géseként valósul meg. A dolog értelmes (értelemként való) felmutatása 
a magától értetődő megmutatkozásából a szóhoz jutásban a megszólító- 
megszólalásban szorosabb meghatározottságot és kifejezettséget nyer.77 
  

                     
75 Heidegger szerint a viszonyba kerülés és az érintettség lehetőségfeltétele az 

emberi létezés alapkonstitúciójában található. Ez az alapkonstitúció a „kinyi- 
tottság” ‒ írja Schwendtner Tibor, a létmegértés heideggeri fogalmát magya- 
rázva. A nyitás, a nyitottság úgy konstituálódik, „hogy mintegy előreugrunk a 
dologhoz, a dolgot juttatjuk szóhoz. Ez az előreugrás, ottlét Heidegger szerint 
sajátosan strukturált = Az ember elsődlegesen a létező létét érti meg, s csak 
ennek a létmegértésnek a talaján találkozhat magával a létezővel”. A létmeg- 
értést (lét és megértés kapcsolatát) „egyfelől a dolog léte, másfelől pedig az 
ember által hordozott értelem-összefüggés” hozza létre. Heidegger szerint „min- 
den emberi tapasztalás transzcendentális feltétele a létmegértés, amely tehát 
nem pusztán az ember által hordozott értelem-összefüggések által konstituáló- 
dik, hanem a dolog léte is döntő szerepet játszik létrejöttében”. Vö. Schwendtner 
Tibor: Heidegger Huserl-kritikája és a létkérdés. 78, 79, 80. 

76 „A jelentéktelen dolog makacs szívóssággal áll ellen a gondolkodásnak.” 
Heidegger, Martin: A műalkotás eredete. 54. 

77 A beszédben már „kimondottként fogjuk fel a felmutatottat, és ezzel a megha- 
tározó léttel kézhezállóságát tekintve valami »leszűkül«. Sajátos folyamat ez: 
Létének tágasságából először is valamit felmutatunk, a meghatározó létet kö- 
zelebb hozva azonban a felmutatott szűkebbre szorul össze, jóllehet kézhezálló 
léte inkább szóhoz jut” ‒ írja H. Hüni, Heidegger kijelentéskoncepcióját a 
fenomenológia felől magyarázva. Vö. Hüni, Heinrich: i. m. 137. 
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A beszélgetésben akkor van szó ténylegesen a dologról magáról, amikor 
a dologra vonatkozó kijelentésekben a beszélgetés a dolog dologszerű- 
ségét mutatja fel, azaz azt mondja ki, ami a tapasztalatban nyilván- 
valóan megmutatkozik;78 a kijelentés ezt a nyilvánvaló megmutatkozást 
mint értelmet mutatja fel, mivel az, ami megszólal benne, amikor a 
dologról van szó, az éppen a dolog dologszerűségének értelme, mint 
ahogy a gondoskodó foglalatoskodásban megmutatkozó értelem nem 
más, mint éppen a dolog maga, a maga kézhezállóságában, alkalmas- 
ságában. Ilyen vonatkozásban a dolog nyelvi megjelenítése a beszéd- 
ben nem annyira a dologról való állításként, s ebben az állításban egy 
másvalaminek (a leírás, a meghatározás vagy éppenséggel a tárgyi 
megkonstruálás célzatával) a dologhoz való hozzárendeléseként, neki 
való tulajdonlásaként valósul meg, hanem sokkal inkább a dolognak, 
már mint meglevőnek, mint készenállónak és kézhezállónak a maga 
értelmével (igazságával) való természetes összetartozásában történő fel- 
mutatásaként és kifejezéseként.79 Abban, ahogy a jelenvalólét nyelvi 
megnyilatkozásaiban a dologról van szó, de mindig úgy, hogy a dolog 
maga jut szóhoz a kijelentésben, az emberi jelenvalólét önmegértése 
mint önmagának és a másikkal való együttlétének a világában meg- 
jelenő dolog felőli megértéseként valósul meg a közlésben,80 mint 
  

                     
78 „A kijelentés elsődlegesen felmutatást jelent.” Ez a logosznak mint apofantisz- 

nak az eredeti értelmére utal: „a létezőt önmagából láttatni”. Heidegger, Martin: 
Lét és idő. 297. 

79 „A kijelentés annyit tesz, mint prédikáció. Egy »szubjektumról« egy »prediká- 
tumot« »mondanak ki«, amazt ezzel határozzák meg.” „A meghatározás ‒ írja 
Heidegger ‒ nem felfedi, hanem a felmutatás móduszaként éppenséggel a 
megmutatkozóra mint olyanra (...) határolja le a látást, hogy aztán a pillantás 
kifejezett lehatárolása által a nyilvánvalót meghatározottságában kifejezetten 
nyilvánítsa ki.” Uo. 298; E meghatározó lehatárolás eredményeként ‒ fűzi 
hozzá Hüni ‒ „a felmutatott kézhezállóságában megerősítve lesz felmutatva, a 
mondat kimondja azt, amit már akkor is jelentett, mielőtt még mondatnak vet- 
tük volna. A kijelentés értelme szűkebben értve az, hogy a nyilvánvalót nyil- 
vánvalóvá tegyük. Így a szó szigorú értelmében teljesen »apofantikus«”. Vö. 
Hüni, Heinrich: i. m. 138. 

80 „A kijelentés közlést, kimondást jelent.” „A közlés a meghatározás módján a 
felmutatottnak az együttláttatása. Az együttláttatás a meghatározottságában 
felmutatott létezőt megosztja a másikkal.” Heidegger, Martin: i. m. 298. 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 41 

ahogy a dolog dologszerűségének, s az általa hordozott világnak a je- 
lenvalólét általi megértése önmaga és önnön világa felőli megértés- 
ként valósul meg. A jelenvalólét világban-benne-léte a dolog tapaszta- 
latával lesz teljes, mint ahogy a dolog a jelenvalólét világban-benne- 
létében bontakoztatja ki a maga világát,81 s ebben válik teljessé az 
értelmével való összetartozásában.82 Az értelemmel, melyben a jelen- 
valólét és a dolog egyaránt részesül, mint a világukat átfogó és egy- 
ségben tartó, s ebben való összetartozásukat mindig is felmutató és 
megszólaltató közös értelemben. E „közösség” révén a jelenvalólét és 
a dolog egyedisége vonatkozásában az értelem mindig objektív és ál- 
talános érvényességgel is bír, mint „a létezőre nézve érvényes értelem 
érvényesülése”.83 

A heideggeri dologfilozófia talán legfontosabb tanulsága: a dolog 
léte sem lehet másmilyen, mint a megértés módján való létezés, akár- 
csak a jelenvalólété, amely már mindig is a megértés módján való lé- 
tezés.84 Az ember és a dolog világát éppen a megértés módján való lé- 
tezés tartja az elszakíthatatlan összetartozás egységében. E felismerés 
révén válik érthetővé, hogy „a kijelentés az értelmezésből és a meg- 
értésből származik” és nem fordítva.85 
  

                     
81 „A kijelentés közölve meghatározó felmutatás” ‒ összegezi Heidegger a kije- 

lentéssel kapcsolatos megállapításait. „A kijelentés nem semmire sem kötelező 
viszonyulás, amely önmagából elsődlegesen feltárhatná a létezőt általában, 
hanem már eleve a világban-benne-lét alapján áll.” Uo. 300. 

82 „A kijelentéshez ‒ írja Heidegger ‒ mint meghatározó közléshez mindenkor 
hozzátartozik a felmutatónak jelentéses artikulációja, azaz a kijelentés egy 
meghatározott fogalmiságban mozog.” Uo. 301. 

83 Uo. 299. 
84 Erre utal Gadamer is, amikor a heideggeri állásponttal kapcsolatban a történeti 

megismerés apropóján megjegyzi, hogy a történeti megismerés Heidegger 
számára sem tervező kivetítés, nem a dolgok hozzáigazítása a vágyakhoz és az 
előítéletekhez, „hanem a dologhoz való igazodás, mensuratio ad rem marad”. 
„Csakhogy itt a dolog nem factum brutum, nem valami csupán meglevő, pusz- 
tán megállapítható és megmérhető, hanem végeredményben neki is ugyanaz a 
létmódja, mint a jelenvaló létnek.” Gadamer, H.-G.: i. m. 188‒189. 

85 Heidegger, Martin: i. m. 304. 
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A dolog nyelvszerűsége 
 
A „dolog” terminus jelentésmezője a természetes beállítódás szá- 

mára kézzelfoghatóan adott dolgoktól az ontológiai értelemben vett 
létezőkön, az episztemológiai kontextusban behatárolható ismerettár- 
gyon, illetve a fenomenológiailag felmerülő adottságon mint a tudati 
intenció tárgyán keresztül a filozófiai hermeneutikában felvázolható 
értelemtörténésig nemcsak hogy igen széles skálán mozog, hanem 
úgy tűnik, hogy e különböző megközelítésekben nem is ugyanarról 
van szó. Pedig mégis mindenik alapvető filozófiai elgondolás végső 
fokon ugyanazt az alapproblémát igyekszik elgondolni a maga szem- 
léleti és terminológiai lehetőségei közepette: a különbözőségek egy- 
ségeként szerveződő és folytonosan újraszerveződő emberi tapasztalat 
játékát, a tapasztalatból kipörgő „dolog mint dolog”-tól (Ding), a ta- 
pasztalatban jelentésként, értelemként feltáruló, alkalmasként kézhez- 
álló dologig, addig, ami a gondolkodás dolga, a nyelv dolga, a vele 
való foglalatoskodás dolga (Sache). 

A filozófiai hermeneutika voltaképpen a dolgot magát állítja az 
értelmezés és a megértés középpontjába. A megértés nem a saját vagy 
a másik ember szubjektív vélekedésének, nem valamely előzetesen 
felkutatott igazságnak, s nem is valamely megélt vagy utánalkotott él- 
ménynek a megértése, azaz nem annak a megértése, amiként és ahogyan 
kifejeződik a világ tapasztalata, hanem annak, ami magában e tapasz- 
talatban, mint történési folyamatban már mindig is történik és feltárul, 
amiről e tapasztalat nyelvi közegében már mindig is szó van.86 Az, 
amit a megértésben megértünk, mint éppen e megértésben formálódó 
értelmet, nem más, mint a „dolog maga”.87 A megértésben képződő 
  

                     
86 A gadameri hermeneutika ‒ írja Fehér M. István ‒ „magát a dolgot tartja szem 

előtt, a dologra összpontosítja figyelmét”. A megértés a dologra, illetve annak 
igazságigényére irányul, s nem a szerző képzeteire, lelkiállapotára vagy szán- 
dékára. Vö. Fehér M. István: Szó, beszélgetés, dolog: A gadameri hermeneu- 
tika nyelvfelfogása. 113. 

87 „A megértés célja a dologban való egyetértés” ‒ írja Gadamer. Vö. Gadamer, 
H.-G: i. m. 208; „A megértés elsődlegesen azt jelenti, hogy a dolgot értjük 
meg, s csak másodlagosan jelenti azt, hogy a másik személy véleményét mint 
olyat elkülönítjük és megértjük.” Uo. 209. 
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értelem egyszerre érvényesül megértettként a megértésből való elkü- 
lönböződésben, és az éppen megértettet a megértéssel egységben tartó 
újraértelmező alkalmazásban; egyszerre jelenik meg az értelmezésből 
különváló másságként és az alkalmazásban vele összetartozó hatás- 
ként. A megértett elkülönülő másságában a megértéstől való dologi 
különállósága, vele való nem azonossága mutatkozik meg, de mindig 
is szerves összetartozásban a megértéssel alkotott egységével az érte- 
lemtörténésben. A megértett értelem egyszerre dolog és történés; a 
megértésből kiváló és önállósuló dolog, s ugyanakkor a megértés ér- 
telemtörténésébe már mindig is beletartozó és abban továbbtörténő 
történés. 

Dolog és történés tehát az értelem két, egymástól folytonosan elkü- 
lönböződő és egyszersmind egymással szétválaszthatatlanul összetar- 
tozó dimenziója, nem úgy, mint két különálló, de strukturálisan és 
logikailag összekapcsolódó alkotóelem, hanem úgy, mint ugyanazon 
egység két oldala, melyek mindenike éppen a másikkal való egységében 
és a másikba való folytonos átjátszásában az, ami: a dolog mint tör- 
ténés és a történés mint dolog. A dolog tehát nem pusztán értelemként 
tárul fel, hanem értelemként képződik, mindig is az éppen tovább- 
haladó értelemtörténésnek egy artikulált, tematizált mozzanataként. 
Éppen a megértett értelem dologi vetülete mutatja, hogy a megértés 
soha nem önmagába bezáruló, önnön meglévő tartalmainál megálla- 
podó eljárás, hanem a megértettben önmagától egy másikként mindig 
is elkülönböződő, a másik irányába nyitott és továbbhaladó történés. 
Hermeneutikailag éppen fordítottja vázolódik fel annak, amit a ta- 
pasztalat köréről ontológiailag és episztemológiailag tudunk: nem két 
előzetesen meglévő létszféra, dologi és szellemi világ kapcsolatterem- 
téseként valósul meg a megértés, hanem a megértés értelemtörténésé- 
ben zajló elkülönböződésként merül fel az egymással szembenálló és 
megismerési kapcsolatba kerülő két világ. Különbségük és szemben- 
állásuk alapját éppen az értelemtörténésben való már mindig is elő- 
zetes összetartozásuk alkotja; sokkal inkább az egységükből érthető 
meg a különbözőségük, mintsem valamiféle eredendő különállóságuk- 
ból lenne logikailag-episztemológiailag megkonstruálható az egységük. 
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A filozófiai hermeneutika felfogása szerint a megértés a nyelv 
közegében zajló lét- és értelemtörténési folyamatként megy végbe. A 
megértés nyelvisége nemcsak a nyelvre irányuló eltárgyiasító-instru- 
mentalizáló szemléletet haladja meg, hanem azt az eltárgyiasító nyelvi 
szemléletet is, melynek horizontjában a nyelv maga is – magáévá téve 
a rá vonatkoztatott logikai-episztemológiai szemléletmódot – leírásai 
tárgyaként kezeli a rajta kívüli tényállások világát. A megértés, herme- 
neutikailag tekintve, nem egy cél-eszköz viszonyrendszerben nyelvi 
eszközökkel megvalósított cselekvés, hanem a nyelv minden tapaszta- 
latot átfogó és befogadó közegében végbemenő történés. Ily módon a 
dologgal, „amiről szó van”, mindig is nyelvi történésként, a nyelv 
közegében közvetített értelemként kerülünk kapcsolatba.88 A dolog nem 
annyira tárgya a nyelvnek, mint inkább szóhoz jut benne.89 Ennek a 
belátása állította előtérbe Gadamer számára a szó és a dolog viszo- 
nyának problémáját mind történeti, mind strukturális vonatkozásaiban. 

A problémakör görög vonatkozásaival kapcsolatban Gadamer rá- 
mutat arra, hogy „a görög ontológia a nyelv tárgyiasságán alapul, mert 
a nyelv lényegét a kijelentés felől gondolja el”. Az, amit ez az onto- 
lógiai gondolkodás létezőként fog fel, „mint kimondható tényállás” 
elkülönül attól az átfogó egésztől, mely „a nyelv világhorizontját” ké- 
pezi, tehát egy beazonosítható dologi létezőként önállósul, de az így 
elgondolt létező „nem kijelentések tárgya, hanem »kijelentésekben 
szólal meg«, s „így kapja meg igazságát, nyilvánvalóságát az emberi 
gondolkodásban”.90 Ehhez kapcsolódik Gadamernek a „teória” görög 
fogalmához fűződő megjegyzése is, miszerint a teória „nem annyira a 
kéznéllevőt ragadja meg, hanem inkább magát a dolgot [Sache], mely 
a »dolog« [Ding] méltóságával is rendelkezik.”91 A „dolog” kifejezés 
kétféle német megnevezésével és értelmével eljátszva Gadamer itt ki- 
  

                     
88 „A mindenkori dolog ‒ írja Fehér M. I. ‒ már mindig is nyelvileg megformált, 

nyelvileg közvetített állapotban jut el hozzánk.” Fehér M. I.: I. m. 113. 
89 A nyelvet megtisztelni nem azt jelenti, hogy „sajátlagos tematizálás, tárgyia- 

sítás tárgyává tesszük. Sokkal inkább azt, hogy a dologra ügyelünk, mely 
szóhoz jut benne, s egyúttal a módra, amiként szóhoz jut benne.” Uo. 117. 

90 Vö. Gadamer, H.-G.: i. m. 310. 
91 Uo. 316. 
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válóan érzékelteti, hogy a teória vonzáskörében92 megjelenő dolog – 
amely sohasem valamiféle pusztán önmagában vett létező, hanem 
sokkal inkább olyasmi, ami az emberi létnek és a világ rendjének átfo- 
gó egészéből részesül ‒, egyúttal mindig rendelkezik a dologi elkülö- 
nültség, önállóság és magánvalóság ontikus jellemzőivel is. A tudo- 
mányos objektivitás kritériumrendszerét érvényesítő episztemológiai 
szemlélet szembeállítja egymással, és úgy vonatkoztatja egymásra a 
nyelv tárgyiasságát és a dolog magánvalóságát. 

De nemcsak arról van szó, hogy a dolog magánvalóságát mindig is 
az emberi lét- és értelemtörténésben feltáruló dolog hordozza magában 
– s ezért az erről leválasztott és ettől függetlenített dolgot, mint „ob- 
jektív valóságot” csak absztrakt tárgyiságként lehet elgondolni –, hanem 
arról is – amint Gadamer mondja –, hogy „a nyelv tárgyiasságát is meg 
kell védenünk a kéznél levőnek az ontológiájával szemben, s így az ob- 
jektivitás fogalmától is”.93 A „kéznél levő” célracionalitása és instru- 
mentális objektivitása a nyelv eszközszerűségét állítja előtérbe, a tár- 
gyiasságnak egy olyan szemléletét társítva hozzá, mely szerint a nyelvnek 
a dolgok és tényállások objektív leírását kell nyújtania. Ezzel szemben 
az emberi tapasztalat nyelviségében a létező soha nem válik a megfi- 
gyeléssel és a méréssel kapcsolatos állító kijelentések tárgyává, hanem 
jelentést hordozó és értelemmel bíró létezőként szólal meg benne.94 A 
  

                     
92 „Úgy látszik ‒ írja Gadamer hogy annak, amit a modern tudományban teó- 

riának neveznek, már alig van köze a szemlélésnek és a tudásnak ahhoz a 
magatartásához, amellyel a görögök fogadták magukba a világ rendjét. A mo- 
dern elmélet konstrukciós eszköz, mely lehetővé teszi, hogy a tapasztalatokat 
egységesen összefoglalják és uralkodjanak rajtuk. (...) Az antik teória nem 
ilyen értelemben eszköz, hanem maga a cél, az emberlét legmagasabb módja. 
(...) Ott nemcsak a fennálló rendeket szemlélik, hanem a teória ezen túlmenően 
részesedés magában a rend-egészben.” Uo. 315; 316. 

93 Uo. 316. 
94 „Hogy a dolog [Ding] tapasztalatának ‒ írja Gadamer ‒ a csupasz kéznél- 

levőség puszta megállapíthatóságához ugyanolyan kevés köze van, mint az úgy- 
nevezett tapasztalati tudományok tapasztalatához, azt később maga Heidegger 
hangsúlyozta. (...) Abból indulunk ki, hogy az emberi világtapasztalat nyelvi- 
ségében nem valami meglevőt mérünk vagy számítunk ki, hanem a létező 
szólal meg benne, ahogy létezőként és jelentősként megmutatkozik az ember 
számára.” Uo. 
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világtapasztalatban „a világ nem válik tárggyá” – hangsúlyozza Gadamer.95 

A nyelv igazi tárgyiassága nem abban áll, hogy tárggyá válnak számára 
a dolgok, hanem abban, hogy a létezők, a dolgok [Dinge] – a világta- 
pasztalatnak „az alkalmasság és a jelentőség révén konstituált egységei”96 

– tárgyi-dologi mivoltukat abból nyerik, hogy megszólalnak benne. 
Ugyancsak a görög alaptapasztalathoz nyúlva vissza mutatja ki 

Gadamer, hogy a szóhoz jutásban és a megszólalásban hogyan nyílik 
lehetőség az absztrakt objektivitás- és általánosság-eszmény meghala- 
dására az összetartozás különbséget hordozó és érvényesítő egysé- 
gében. Ezzel kapcsolatban kimutatja, hogy már az antik dialektika97 

mennyire magában hordozta a nyelv spekulatív struktúráját,98 a ta- 
pasztalat nyelviségének azt a mindenkori sajátosságát, hogy az, ami a 
nyelvben megszólal – bármennyire is a partikuláris dologiság jegyeit 
viselje magán – mindig egy értelemegészként szólal meg. Az antik 
dialektikában „nem a szubjektum módszeres aktivitásáról, hanem ma- 
gának a dolognak a tevékenységéről van szó, melyet a mozgás »el- 
szenved«. A dolognak ez a tevékenysége a voltaképpeni spekulatív 
mozgás, mely megragadja a beszélőt”, mivel magának a dolognak a 
tevékenysége nem más, mint éppen az értelem megszólalása. „A meg- 
szólalás nem azt jelenti – mondja Gadamer –, hogy második létezés- 
hez jutni.” Az, ami megszólal, „az valami más, mint a kimondott szó. 
De a szó csak annak révén szó, ami megszólal benne. (...) S másfelől, 
ami megszólal, az nem valami olyasmi, ami eleve, a nyelv nélkül is 
adva van, hanem csakis a szóban kapja meg saját meghatározott- 
ságát.”99 Az, ami ily módon megszólal, a maga sajátosságában nem 
csupán egy része, hanem résztvevő megjelenítője a nyelv horizont- 
jában kirajzolódó értelemteljességnek. 
  

                     
95 Uo. 
96 Uo. 317. 
97 A dialektika, a logosznak a lét igazságához vezető tevékenysége „a görögök 

számára ‒ mutat rá Gadamer ‒ nem a gondolkodás által végzett mozgás volt, ha- 
nem magának a dolognak a mozgása, melyet a gondolkodás tapasztal” Uo. 319. 

98 A nyelv spekulatív struktúrája azt jelenti, hogy „a nyelv nem valami szilárd 
adottság leképezése, hanem szóhoz jutás, melyben egy értelemegész szólal 
meg”. Uo. 329. 

99 Uo. 
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Ugyancsak a görög tapasztalat egyik lényegi vonásában – a nálalét 
tapasztalatában100 – lelhetők fel az igazi objektivitás jegyei is. Gadamer 
a néző példáján mutatja ki, hogy az önfeledtséggel járó magunkon- 
kívül-lét olyan pozitív állapot, amelyben lehetővé válik a valós oda- 
fordulás a dologhoz magához, a tényleges dolognál levés. A dolog 
nyelvi megszólalásában is voltaképpen a nálalét ilyenszerű állapota, 
pontosabban mozgása valósul meg, s ebben a dolgot a maga tiszta do- 
logiságában lenni hagyó feltárulkozásban érvényesül a legteljesebb 
objektivitás. Az így felfogott objektivitás lényegi jegyei – a nyitottság, 
a visszafogottság, a lenni hagyás – nem a szubjektivitástól való elvont- 
ságként-elvonatkoztatásként, hanem éppenséggel a szubjektivitás tény- 
leges teljesítményeként valósulnak meg. Csakis egy, az önmagára és a 
dologra egyaránt nyitott, önnön előzetes adottságainak kérdésessé té- 
telére, s saját visszafogottságában a másikhoz való odafordulásra és 
nálalevésre leginkább képes szubjektivitás, azaz a leginkább magánál 
levő, tehát a legteljesebb szubjektivitását érvényesítő szubjektivitás 
képes a legteljesebb objektivitás érvényre juttatására is.101  
                     
100 „A nálalét ‒ írja Gadamer ‒ több, mint puszta együttes jelenlét valami mással, 

ami szintén ott van. A nálalét részvételt jelent. Aki ott volt valaminél, az egé- 
szében tudja, hogy tulajdonképpen hogy volt. A nálalét csak származékos ér- 
telemben jelenti aztán a szubjektív magatartás egyik módját, a »dolognál-létet« 
is. (...) A nálalétnek, mint az emberi viselkedés szubjektív teljesítményének, 
magunkon-kívül-lét jellege van. (...) A magunkon-kívül-lét valójában az a po- 
zitív lehetőség, hogy teljesen ott legyünk valaminél. Az ilyen nálalét olyan, 
mint az önfeledtség, s a néző lényege abban áll, hogy önfeledten átadja magát 
valamely látványnak. Az önfeledtség azonban itt egyáltalán nem fosztó álla- 
pot, mert a dolog felé fordulásból ered, mely a néző saját pozitív teljesítmé- 
nye.” Uo. 101‒102. 

101 Csak ha felismerjük – írja Nyírő Miklós, a gadameri felfogás egyik értelme- 
zője –, 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 lehe- 
tősége, 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 feltá- 
rulása 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 
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Mindez általánosabb értelemben összefüggésben áll a nyelv valós 
természetével, közegszerűségével. A nyelv a megszólalás számára soha 
nem áll már előzetesen készen, oly módon, hogy magát érvényesítse a 
megszólalásban. A nyelv közegszerűsége éppen abban érvényesül és 
teljesedik ki, ahogy kivonja magát a dolog megszólalásából, s ezzel a 
megszólaló dologra mutat, s azt a megszólalásában, szóhoz juttatásában 
a legteljesebb mértékben saját mivoltánál lenni hagyja.102 A nyelv 
tényleges tárgyiasságában a nyelv visszavontsága a dolog visszavont- 
ságával találkozik.103 A nyelv nyelvként (nyelvi szubsztancialitásá- 
ban) visszavontan szólaltatja meg a dolgot, miközben a dolog dolo- 
giságában (dologi szubsztancialitásában) visszavontan szólal meg a 
nyelv közegében. A nyelv spekulatív egysége a dolog spekulatív egy- 
ségével találkozik, olyan szerves összetartozásban, amelyben a létezés 
és megmutatkozás különbsége mindkettőnek a saját természetéhez hoz- 
  

                                                
nyitottság követelményét támasztja velünk szemben. Ezek lehetősége azon- 
ban mindenekelőtt egy önmagunkkal szemben érvényesítendő követelmény- 
ben, 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 mon- 
dani valamit«, azaz hajlandó arra, hogy előzetes ítéleteit a mondottakban fel- 
táruló dolog mércéjének valóban kitegye, s hogy »önmagát« ily módon a 
dolgok tükrében mérlegre tegye, az látja már eleve a kérdésesség fényében 
magát, s az elvileg nyitott.” Nyírő Miklós: Vissza a gyakorlati világtapasz- 
talathoz. 165. 

102 A „szóhoz jutás” ‒ írja Fehér M. István ‒ annyit tesz, hogy „a nyelvnek eleve 
az a rendeltetése, hogy a mindenkori dolog szóhoz jutásában önmagát meg- 
szüntesse, hogy a dolog szóhoz juttatásában önmaga eltűnjék, s hogy ezzel 
önmagát ugyanakkor kiteljesítse, küldetését úgyszólván bevégezze. Ami pe- 
dig szóhoz jut, az másfelől nem volt azelőtt is ott ‒ hiszen akkor a nyelv 
éppen hogy »valamely adottság szilárd leképezése« volna, valamely adott- 
ságé, mely már a leképezés előtt is ott volt.” Fehér M. I.: i. m. 114. 

103 A gadameri gondolatok egy másik értelmezője, G. Figal írja: „Nyilvánvalóan 
egy beszélgetés értelemtörténéséhez tartozik, hogy amint egy dolog szóhoz 
jut, egyúttal vissza is vonul.” Így tartozik a szó és a dolog különbsége a be- 
szélgetés értelméhez. E nélkül a differencia nélkül ez az értelem egyáltalán 
nem lenne elgondolható. Vö. Figal, Günter: A dolognak magának a tette. 61. 
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zátartozik. Olyan különbség ez – Gadarner szavaival – „amely ugyan- 
akkor éppen hogy nem akar különbség lenni”.104 

A tapasztalat nyelviségének problémaköre Gadamer számára a kö- 
zépkori keresztény gondolkodásban egy igen lényeges mozzanattal 
egészül ki: ez pedig éppen a szó – általában a nyelv – beszédjellege. 
Aquinói Tamás és a skolasztikus gondolkodás számára a szó kettős 
állapotban jelenik meg, egyszerre tökéletes és tökéletlen. Egyrészt a 
gondolkodásban kiteljesedő szó nem szerszám, mivel a dolgot nem 
állítjuk elő vele, hanem a dolog maga van benne jelen. A szó inkább 
tükör, amely a dolgot láttatja.105 Másrészt a szó tökéletlen, ponto- 
sabban magán viseli az emberi szellem tökéletlenségét, mivel soha sincs 
teljesen önmagánál, hanem mindig az egyes tapasztalati mozzanatok 
elgondolásában szóródik szét.106 Ezért a szó a dologra irányul, de 
sohasem tudja azt teljes egészként tartalmazni; a gondolkodás pedig 
mindig továbbhalad és egyik sem fejeződik be teljesen.107 Amire ez a 
középkori belátás ráirányítja a figyelmet, az éppen a szó egységének 
és sokféleségének dialektikus viszonya. Ennek egyik vetülete abban 
mutatkozik meg, hogy a szó a gondolkodással összefüggésben keletke- 
zik, de nem a szellemet, hanem a gondolt dolgot fejezi ki. Mint ahogy 
a gondolkodás – amely kifejezését keresi a szóban – sem a szellemre, 
hanem a dologra vonatkozik. Ily módon a gondolt tényállás és a szó 
az, „ami a legszorosabb módon összetartozik”.108 A szó egysége és 
sokfélesége dialektikájának másik vetülete az emberi szó beszédjelle- 
gében tárul fel, abban, ahogyan a beszéd „a szavak sokaságának az 
egy berendelése révén juttatja kifejezésre egy gondolat [Meinung] 
  

                     
104 Gadamer, H.-G.: i. m. 329. 
105 A befejezett szó „a gondolkodásban képződik, s ennyiben a szerszámhoz 

hasonló, de amikor már megvan, mint a gondolat teljes perfekciója, akkor 
semmit sem állítunk elő vele. Ellenkezőleg: azonnal a dolog van benne jelen. 
Tehát nem igazi szerszám.” Aquinói Tamás hasonlatával: „A szó olyan, mint 
valami tükör, melyben a dolgot látjuk.” Uo. 296. 

106 „Hiszen a szó teljesen visszaadja azt, amit a szellem gondol [meint]. Inkább 
az emberi szellem tökéletlensége, hogy soha sincs teljesen önmagánál, hanem 
ennek vagy annak a gondolásában [Meinen] szóródik szét.” Uo. 297. 

107 Vö. uo. 
108 Vö. uo. 
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egységét”. A szónak a szavak sokaságában széttáruló egysége ily mó- 
don láthatóvá teszi azt, „ami nem oldódik fel a logika lényegsémájá- 
ban”, vagyis a fogalomalkotás folyamatát, s érvényre juttatja a nyelv 
történésjellegét.109 

Paradox módon, éppen a fogalomalkotás folyamata világít rá a szó 
beszédjellegére. A problémának a középkori hagyományban gyökere- 
ző elgondolása éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy a fogalom- 
alkotás nem valamiféle készenálló tapasztalat gondolati rögzítése és 
szavakban való kifejezése, hanem a tapasztalat fogalmi rögzítésére és 
kommunikálására irányuló egész erőfeszítés éppen e tapasztalat kons- 
truálását eredményezi.110 Mindezzel összefüggésben áll a nyelvnek 
mint nyelvnek az előbbiekben már említett visszafogottsága, elfedett- 
sége is a dolog vonatkozásában, ami Gadamer szerint úgyszintén ma- 
gában a nyelvben, éppen a nyelv beszédjellegében talál magyarázatot; 
abban, hogy a nyelv mindig a másikat, azaz a beszélő embert és a szó- 
ba hozott dolgot jelenti, nem pedig önmagát.111 A másságok ilyetén 
találkozásának nyelvi folyamata nem más, mint éppen a beszélgetés. 

Gadamer sokszorosan kihangsúlyozza, hogy minden megértés és 
minden megértetés (szótértés és egyetértés) beszélgetés formájában 
valósul meg, úgy, hogy egy dolgot tart szem előtt, mely elénk van 
állítva. Nemcsak az élő beszélgetésben történik ez így, hanem minden 
hermeneutikai értelemben vett beszélgetésben, beleértve a gondolkodá- 
sunk folyamatát, vagy a szövegekkel való találkozásainkat is. Ahogy 
beszélgetőpartnerünkkel megértetjük egymást egy dologgal kapcsolat- 
ban, úgy érti meg az interpretátor is azt a dolgot, amelyet a szöveg 
mond neki. A dolognak ez a megértése szükségképp nyelvi formában 
történik, éspedig nem úgy, hogy egy megértést utólag még szavakba is 
  

                     
109 Vö. uo. 298. 
110 G. Vattimo írja, hogy e belátás szerint a szó a dologgal együtt jön létre, és 

annyiban hozzátartozik, amennyiben a dolog előállításának tapasztalata is 
hozzátartozik a szóhoz, és részt vesz az előállításában. Egy dolog fogalmának 
megalkotása, egy adott tapasztalatot helyesen kifejező szó megkeresése, nem 
egy már meglévő tapasztalat rögzítésére és kommunikálására irányuló erőfe- 
szítést jelent, hanem magának ennek a tapasztalatnak a megalkotását segíti 
elő. Vö. Vattimo, Gianni: Éthique de l’interprétation. 217; 218. 

111 Vö. Fehér M. I.: i. m. 117. 
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foglalunk, hanem, akár szövegekről, akár beszélgetőpartnerekről van 
szó, akik a dolgot elénk állítják, a megértés oly módon megy végbe, 
hogy maga a dolog szólal meg. 

A beszélgetésben szóhoz jutó dolog nem tartozik a beszélgető part- 
nerek valamelyikéhez, hanem közös dolog, közös értelem. E közösség 
révén valósul meg a megértést és az egyetértést eredményező horizont- 
összeolvadás, amely a beszélgetés végrehajtási formája. A partnerek a 
sikeres beszélgetésben alávetődnek a dolog igazságának – a megértett 
értelemnek –, mely új közösséggé kapcsolja össze őket.112 A beszél- 
getés, melyben a dolog igazsága szóhoz jut, egymással közösen meg- 
valósított beszélgetés, közös történés, a közösséggé válás folyamata, 
melyben a dolog maga az általa formálódó közösség közös dolgaként 
tárul fel és szólal meg.113 A szó, amely mond valamit, sokak egymás- 
sal való beszélgetésében közös szó, az igazságtörténés helye. 

Éppen a nyelv beszélgetésjellegének felismerésével jár együtt a ta- 
nulság, hogy az értelem nem olyasmi, ami „túl” volna a szavakon, de 
nem is azonos magával a szóval, hanem éppen az, ami megtörténik 
akkor, amikor a beszélés/beszélgetés szavakban megy végbe. Az, ami 
ilyenkor megszólal, nem egyszerűen egy „külső” tárgy vagy a „kül- 
világ” valamely tényállása, hanem valami a maga megérthetőségében, 
a maga értelmében. A beszélgetés azonban, amelyben a dolog szóhoz 
jut, az értelem megszólal, mégsem rögzül/zárul le a megértett dolognál 
magánál, hanem mindig tovább halad.114 A megértés egységében min- 
dig újraalkotódik a szó és a dolog, a beszéd és az értelem különbsége. 
Ezen a különbségen alapul a beszélgetés hermeneutikája. Egyrészt a 
beszélgetés a dologról magáról folyik, tehát a dolog már mindig is 
jelen van a beszélgetésben. Másrészt éppen a beszélgetés folytatása 
  

                     
112 Vö. Gadamer, H.-G.: i. m. 264. 
113 „Ez a »dolog« ‒ írja Fehér M. I. ‒ azonban lényegileg valamely emberi 

együttlét, valamely közösség számára való dolog ‒ s így egyúttal talán 
magának a közösségnek a dolga: a közösségre vonatkozó, a közösséget illető, 
a közösségre tartozó dolog. A dolog igazságának sokak egymással való be- 
szélgetésében kell szóhoz jutnia. A nyelv mint beszéd vagy beszélgetés sokak 
egymással való közösségében, egymással való közösségükben eleven.” Fehér 
M. I.: i. m. 117‒118. 

114 Vö. Figal, Günter: i. m. 56‒57. 
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jelzi, hogy a dolog mégsincs kellő világossággal és érthetőséggel jelen 
a beszélgetésben.115 A dolog jelenléte a beszélgetésben önmagát el is 
rejtő jelenlét, az értelem történése ömnagán túllépő történés. Egyszó- 
val a dolog a beszélgetés folyamán a maga kérdésességében hordozza 
érthetőségét. 

A dolognak és az értelemnek ez az önmagától folytonosan elktilön- 
böződő, s ezáltal a mindig továbbhaladó beszélgetést fenntartó játéka 
tehát a kérdés-kérdezés behatároló, de egyszersmind e határoltságot 
folytonosan nyitva tartó struktúrájában kel (új) életre. Ott, ahol – 
Gadamer szavaival – „egy dolog kérdésességének a megértése már 
maga is kérdezés.”116 

  

                     
115 Vö. uo. 59. 
116 Gadamer, H.-G.: i. m. 262. 
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TEKINTETTEL A MÁSIKRA 
 
 

A toleranciára úgy tekintünk, mint feltétlen értékre, mint egy 
történelmi vívmányra. Mégis, mind a társadalom átfogó intézményi, 
szervezeti, hatalmi berendezkedéseiben, mind a mindennapi életvilá- 
gunk mikrostruktúráiban naponta tapasztaljuk az intoleranciát. 

Az európai filozófia történetét végigkíséri az egy és a sok, az egy- 
ség és a sokaság viszonyának kérdése. Nem véletlenül, mivel ez az 
európai ember önszemléletének is egyik alapvető problémája. Az em- 
beri lény mint autentikus létező olyan egységként gondolható el, aki 
minden egyes egyedében rendelkezik az emberi lény alapvető voná- 
saival. Mégis az emberi lét tényleges tapasztalatai valójában egyedek, 
egyének, személyek, személyiségek sokaságára tagolódik, célok, érde- 
kek, törekvések, viszonyulási és cselekvési formák különbözősége, 
intézményi, szervezeti keretek, kultúrák sokfélesége jellemzi. 

Hogyan lehet ezt a kétféle tapasztalatot összeegyeztetni? Hogyan 
lehet az egységben a sokféleséget érvényre juttatni? Ebben gyökerezik 
a tolerancia problémája. 

 
 

A tolerancia problémája 
 
A tolerancia kérdése a vallási türelem és a lelkiismereti szabadság 

filozófiai, politikai és teológiai problémájaként jelent meg az újkori 
Európa történelmének abban az időszakában, amely a reformáció ki- 
bontakozásával vette kezdetét, s a liberális és a racionalista szellemi- 
ség térhódításával összefüggésben a felvilágosodás kiteljesedéséig el- 
menően végigkövette az európai modernitás kibontakozási korsza- 
kát.117 Bár felmerülése az európai ember vallási, politikai és erkölcsi 
  

                     
117 A korszak és a kérdéskör kiváló ismerője és elemzője, Ludassy Mária szerint 

„Európa nagy esélye volt a reformáció, hogy erkölcsi egységét a szellemi 
sokféleségen, kultúrája egyetemességét az egyéniség jogain keresztül őrizze 
meg.” Ludassy Mária: A toleranciától a szabadságig. Anglia 300 éve egy 
eszme történetének tükrében. 3. 
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viszonyainak az átszerveződéséhez kötődik egy jól körülhatárolható 
történelmi periódusban, mégis ennél sokkal átfogóbb és általánosabb 
kérdés, amely mélyen benne gyökerezik a modern ember önszemléleté- 
ben, élettapasztalataiban. A mai ember életében is jelen van, a tapasz- 
talatok és a szellemi reflexiók szintjén egyaránt. Naponta provokálja 
az ítéleteinket, viselkedésünket, kapcsolatainkat, így mi sem térhetünk 
ki előle. Ha történetileg visszatekintünk, azt látjuk, hogy a tolerancia 
kérdése a vallási, felekezeti megosztottság megjelenése által kiváltott 
türelmetlenség, gyűlölködés, ellenségeskedés megszüntetésére irányu- 
ló elgondolások és politikai gyakorlat összefüggésrendszerében jelent 
meg, elsősorban politikai filozófiai és politikai gyakorlati kérdésként, 
a XVII-XVIII. századi Angliában, Franciaországban, Németországban. 

A probléma filozófiai tartalma „valamely vallási vélemény vagy 
morális magatartás megengedésének” a lehetőségfeltételeire való rá- 
kérdezés köré szerveződik. Felvetődése azokban az elgondolásokban, 
megfontolásokban gyökerezik, amelyek a protestantizmusnak a vallási 
és az erkölcsi élet megújítására, az emberi individuum szellemi és hit- 
béli felszabadítására irányuló törekvéseihez kapcsolódtak. Az olyan- 
szerű eszmék kimunkálása és hangoztatása alapozták meg, mint: a 
szabad lelkiismeretnél semmi sincs hatalmasabb; a kényszer és üldö- 
zés csak képmutatást szülhet, nem teremthet hitet; a hit csupán Isten 
kegyelméből adatik meg az embernek, nem kényszeríthető ki kívül- 
ről, a kultusz által; a hit világa Isten és ember közvetlen kapcsolatának 
az intim szférájába tartozik, s nem szorul semmiféle világi vagy egy- 
házi hatalom gondozására; a szubjektív hitélet, a bensőséges vallásos- 
ság mindenféle erőszakolt egységesítése, külsődleges uniformizálása a 
hit halálához vezet; az egyház a hívek akaratlagos, önkéntes társulása. 
A protestantizmus eszmeisége törekvéseinek megvalósításában a mo- 
rális individuum, a saját értelmére és tapasztalataira hagyatkozó, ön- 
magában megalapozott emberi személyiség belső, lelki, szellemi és 
hitbéli autonómiájának és szabadságának a rejtett premisszájából in- 
dult ki. A körvonalazódó új emberi önszemlélet az embernek Istennel 
való individuális, személyes, bensőséges kapcsolatára épített, s kifej- 
lesztésében meghatározó erővel bírtak az Istenével szemben egymagá- 
ban álló morális individuum fenséges magányosságához, egyediségé- 
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hez, megismételhetetlenségéhez, visszafordíthatatlan egyszeriségéhez 
kapcsolódó képzetek. Mindebből egy sor érv egyenesen következett a 
tolerancia és a lelkiismereti szabadság mellett: egyetlen ember sincs 
felhatalmazva arra, hogy embertársai üdvösségét kikényszerítse; min- 
denki csak a maga meggyőződése szerint üdvözölhet. 

Ludassy Mária felvázolja azokat a fontosabb mozzanatokat, me- 
lyek mentén nyomon követhetők a tolerancia kérdéséhez való viszo- 
nyulás lényeges átalakulásai a modernitás időszakában. Kezdetben az 
egyház és az állam viszonyában merült fel erőteljesen akként a prob- 
lémaként, hogy miként lehet államhatalmi úton vallási toleranciára 
késztetni az intoleráns vallási közösségeket. Később az egyház nem- 
zetivé válásával, a világi, állami hatalomnak való bizonyos fokú alá- 
rendelődéssel a tolerancia egyfajta „reálpolitikai koncesszió”-vá vált, 
majd az egyház politikai szerepének és súlyának további csökkenése 
eredményeként a tolerancia kérdése valláspolitikai koncesszióból fo- 
kozatosan „vallásfilozófiai princípiummá” minősült át. Ezzel párhuza- 
mosan mind tartalmi, mind politikai vonatkozásban a tolerancia- 
probléma kikerült a vallásszabadság kérdésének hatóköréből,118 s át- 
tevődött olyan más tapasztalati szférákba, ahol a sokféleség tapaszta- 
lata és a mások másságához való viszonyulás igénye új tapasztalaiként 
jelentkezett. Az egyház és az állam viszonyából a tolerancia-kérdés át- 
került az állam és a nemzet viszonyába, mivel ott, ahol az államhatá- 
rok nem esnek egybe a nemzeti közösség kiterjedésével, megjelent a 
nemzeti intolerancia jelensége. Ugyanakkor a politikai szférában a mo- 
rálfilozófiai fogantatású érvelést a teljes tolerancia melletti erőteljes 
machiavellista politikai érvelés váltotta fel, belátva az olyanszerű 
észrevételekben rejlő igazságot, mint amire többek között már Locke is 
figyelmeztetett, miszerint a legbiztosabb módja annak, hogy tényleg el- 
lenséggé tegyenek egy embercsoportot az, ha elkezdik üldözni őket.119 

Ez a fajta hozzáállás az intoleranciát elsősorban nem immorális 
  

                     
118 Például Franciaországban, ahol a szkeptikus filozófia és a pragmatikus politi- 

ka témája volt a vallási türelem, „igazából csak akkor győzött a vallásszabad- 
ság eszméje, midőn már a vallástól való szabadságot jelentette: a francia 
felvilágosodásban és a francia forradalomban”. Uo. 

119 Vö. Locke, John: Levél a vallási türelemről. 
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viszonyulásnak, hanem egyszerűen „buta politiká”-nak avagy a „po- 
litikusok butaságá”-nak tekinti.120 

Az autonóm emberi személyiség térnyerésével még egy másik fontos 
átrendeződésre is sor került. A modern ember nemcsak a vallási, egyhá- 
zi, hanem a világi, politikai hatalommal szemben is fokozatosan kieszkö- 
zölte a maga viszonytagos önállóságát és individualitásának az érvénye- 
sítését. A tolerancia problematikája a nagyobb embercsoportokra kiter- 
jedő egyházi és politikai intézményrendszer hatóköréből áttevődött az 
egyén magánszférájába, s a toleráns vagy intoleráns viselkedésmód gya- 
korlása az egyes egyén belátásaitól, döntéseitől vált függővé, tehát úgy- 
mond magánüggyé vált. Az egyén szintjén a toleráns viselkedésmódnak 
az elfogadása vagy elutasítása különböző motivációs alapon történhet. 
Egyaránt indítékául szolgálhat bizonyos külsődleges konformitásköve- 
telmény vagy belső lelkiismereti alapon álló meggyőződés. Az előbbi 
voltaképpen nem más, mint egyfajta meghosszabbítása az egyén irányá- 
ba a fentebb említett reálpolitikai belátásnak, az utóbbi pedig az egyéni 
moralitás szférájában megőriz valamennyit a tolerancia-problémának az 
erkölcsiség szférájával való hajdani szervesebb kapcsolatából. 

Mindezek alapján úgy tűnik, hogy napjainkra a tolerancia egyfajta 
bejáratott életgyakorlattá vált, s a toleráns vagy intoleráns viselkedés 
melleti döntés az egyén kezében van, s egyre kevésbé lehet külső 
kényszerítő erővel kieszközölni. Úgy tűnik, hogy ezáltal a probléma a 
teoretikus érdeklődés köréből is kikerült. Egyes filozófusok – elsősor- 
ban azok, akik a politikai filozófia irányából közelítenek a kérdéshez – 
úgy vélik, hogy filozófiailag magunk mögött hagytuk azt a korszakot, 
melyben a toleranciáról mint valamely vallási vélemény vagy morális 
magatartás megengedéséről teoretikusan értelmes még beszélni.121 

Vajon csakugyan az érdeklődésünk perifériájára kerülhet a toleran- 
cia kérdése? 

Tapasztalataink azt bizonyítják, hogy mégsem tehetjük túl magun- 
kat ilyen könnyen a probléma kihívásain. Ezek a saját közvetlen 
környezetünkből, nemegyszer személyes érintettségünk folytán szólí- 
tanak meg bennünket. 
  

                     
120 Vö. Ludassy Mária: i. m. 32. 
121 Vö. uo. 18. 
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Az intolerancia tapasztalata 
 
A mai ember életvilágában a tolerancia a szemléletmódok és élet- 

formák pluralitásának problémájaként, a többféleség és a különböző- 
ség tolerálásának, jobbik esetben elfogadásának kérdéseként merül fel. 
Általános vonatkozásban úgy tűnik, hogy az egyéni és kollektív életvi- 
lágok és tapasztalatszerzési lehetőségek nyitottabbá válásával, a kom- 
munikációs kapcsolatok kiterjedésével, az emberi cselekvési lehető- 
ségek szabadságfokának növekedésével az egymás iránti, egymással 
szembeni megengedhetőség és elfogadhatóság köre is valamelyest kitá- 
gul. Szaknyelven szólva, fokozódik a tolerancia-készség, az elfogadási- 
készség. Mégis, a mindennapi élettapasztalataink a legkülönbözőbb 
élethelyzeteinkben az intolerancia sorozatos megnyilvánulásairól, mi 
több, folytonos jelenlétéről tudósítanak. A modern tömegkommuni- 
kációs technika ezt még inkább felfokozottá, ugyanakkor kifinomul- 
tabbá és rejtettebbé teszi. A világunkba befészkelő türelmetlenséget 
sokszor éppen a tolerancia- és demokrácia-diskurzus gerjeszti, amely a 
valós egymás iránti türelem megszólaltatása helyett a türelmetlenség 
iránti türelmesség (ál)demokratikus gesztusával valójában az intole- 
ráns megnyilvánulások és gyakorlatok legitimálását szolgálja. A politi- 
kai, az ideológiai és a morális szférában nemkülönben otthonos intole- 
rancia beköltözik az interperszonális kapcsolatainkba, a kommu- 
nikációs viszonyainkba, behálózza minden olyan élethelyzetünket, 
melyet hajlamosak vagyunk hatalomérvényesítésként megélni, egészen 
a magánéletünk intimebb szférájáig elmenően. 

Az életvilágunkban manapság megmutatkozó intolerancia arra utal, 
hogy a polgári társadalom, a civil szféra az intoleranciának épp olyan 
tápláló közegévé válhat, mint a politikai-hatalmi szféra. Minden túlzás 
nélkül megállapítható, hogy a felgyorsult, kapkodó, egyoldalúan a 
hatékonyságra hajtó világunkban meghonosodott az általános emberi 
intolerancia. 

Az intolerancia, mellyel együtt élünk, általában két, egymással el- 
lentétes irányban érvényesül. Nemcsak a globális és hatalmi struk- 
túrák, egyetemes érvényű eljárások képviselői türelmetlenek a helyi, 
partikuláris, provinciális megnyilvánulásokkal szemben, hanem a pro- 
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vincia, a helyi szellem a maga sokszor önmagába bezárt világában 
hasonlóképpen vagy még fokozottabban intoleráns mindkét irányban: 
mind a felette álló hatalmi berendezkedés, mind a másfajta provin- 
ciális és lokális megnyilvánulások irányában. De hogyha magunkba 
nézünk, ott is azt tapasztaljuk, hogy nemcsak elszenvedjük mások tü- 
relmetlenségét, hanem mi magunk sem vagyunk toleránsak másokkal 
szemben. Sokszor képtelenek vagyunk reálisan felbecsülni, hogy mit 
vagyunk készek eltűrni és mit nem, meddig terjed tűrőképességünk 
határa. A legkülönbözőbb körülmények közrejátszhatnak abban, hogy 
az ember intoleránssá váljon. Ha nem rendelkezik kellő ismeretekkel, 
ha érdekeit veszélyeztetve látja, ha az egységet fontosabb egzisz- 
tenciális értéknek tekinti, mint a sokféleséget, ha a saját világának, 
tapasztalatainak, előítéleteinek zártságából nem tud kitömi, ha nem 
képes a nyitottságra, ha az egyetlen igazság csalhatatlan birtokosának 
tekinti magát, könnyen hajlamossá válik a türelmetlenségi megnyilvá- 
nulásokra. A kívülről veszélyeztetett élethelyzetek többnyire befelé is 
intoleránsakká válnak a saját közegükhöz tartozó mássággal, ellenzék- 
kel, s általában mindenféle nyitottsággal szemben. Sokszor a kívülről/ 
felülről érkező pszichológiai nyomás is közrejátszik: valaki egy idő 
után maga is intoleránssá válik, ha kitartóan annak minősítik, vagy ha 
huzamosabb ideig a türelmetlenséget gyakorló csoportban, környe- 
zetben kénytelen élni. 
 
 

A tolerancia és az intolerancia kapcsolata 
 
Nem térhetünk ki a kérdés elől: miben rejlik a fokozódó vagy leg- 

alábbis önmagát magas szinten fenntartó és újratermelő intoleranciá- 
nak a magyarázata? 

Úgy vélem, hogy a probléma lényege: maga a tolerancia. 
A „tolerancia” kifejezést manapság is sűrűn használjuk, de ritkán 

gondolunk bele a tényleges értelmébe. Pedig ha ez történne, észre- 
vehetővé válna, hogy voltaképpen egy olyan helyzet terméke, amely 
lényegében intoleráns, amelyben a másság és annak elfogadása nem 
természetes állapot. Intoleráns – mindkét irányban: kifelé is, befelé is; 
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másokkal szemben is, önmagával szemben is. A tolerancia elve és 
gyakorlata az intoleráns helyzetekben gyökerező megoldáskísérlet. 
Nem választható le tehát az intoleranciáról. 

A tolerancia általában azzal kapcsolatban alakul ki, vagy válik 
szükségessé, ami hosszú ideig valamiért nem volt elfogadott. Sok- 
szor annak az eltűrésére, megtűrésére irányuló egyfajta többlet- 
erőfeszítésként valósul meg, ami önmagában, spontánul, természetes 
módon nem elfogadott. A tolerancia megtörést, eltűrést, a másikkal, 
a mássággal szembeni türelmet jelent és nem feltétlenül elfogadást, 
elismerést. Eltűrni viszont csak azt lehet és kell, amit nem tekint az 
ember magától értetődően természetesnek, jónak, azaz, amit inkább 
rossznak tart az ember, s amitől természetszerűleg inkább szaba- 
dulna, megszüntetné, kiküszöbölné, elkerülné, mintsem hogy vállalja 
a vele való együttélést. Mégis, mi bírhatja rá az eltűrésre, s az ezzel 
járó erőfeszítésre? A toleranciában megvalósuló erőfeszítés a vissza- 
fogás, az öngátíás erőfeszítése a másik és a másság ellen irányuló 
ellenszenv, elutasítás semlegesítésére vagy semlegességre váltására. 
Tehát erőkifejtés az önvisszafogásra, a másikra alkalmazott kényszer 
visszafordítása és önmagunkra való alkalmazása. Ezért a toleranciát 
csak folyamatos erőfeszítéssel lehet fenntartani, s amikor ez meg- 
szűnik, fennáll a lehetősége annak, hogy átváltson intoleranciába. 

A tolerancia gyakorlása tehát a kénytelen kényszerűség, s koránt- 
sem a szabadság állapota. Paradoxálisnak tűnik, de valójában mégsem 
az, hogy az erőszakkal kivívott tolerancia lényegében intoleráns, s az 
erőszakosan gyakorolt tolerancia szükségképpen intoleranciát szül. 
Korántsem könnyű eldönteni, hogy az intolerancia kényszeríti-e ki a 
toleranciát vagy pedig a tolerancia az intoleranciát. Gyakorta kölcsö- 
nösen gerjesztik egymást. 

Továbbá mindig nyitott marad a kérdés, hogy a másság eltűrése, 
megtürése meddig mehet el? Meddig terjedhetnek, hol vonhatók 
meg az eltűrés, a türelem határai? Általános tapasztalatunk, hogy a 
másság a legkülönfélébb módon demonstrálhatja magát. Toleránsabb 
viszonyok között diverszifikálódik, akár szélsőséges formákat is ma- 
gára ölthet, olyanokat, amelyek ténylegesen veszélyeztetik a ki- 
alakult rendet, vagy mások értékeit. A tolerancia megnyitja annak 
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lehetőségét, hogy a másság integrálódjék, megtűrhető, vagy akár el- 
fogadható módon beilleszkedjék az adott rend és életforma kere- 
teibe. De különbözőségével folytonosan ingerlő jelenlétét is állandó- 
síthatja. 
 
 

A megtűrtség tapasztalata 
 
Az előbbiekkel kapcsolatban felvetődik egy további kérdést is: ki a 

toleráns? Az eddigiek szerint úgy tűnik, hogy a tolerancia, akár po- 
litikai gyakorlatként, akár morális vagy filozófiai elvként tekintjük, 
valaki, vagy valakik stratégiája (vagy taktikája) egy helyzet, egy kiala- 
kult állapot kezelésére. Aki toleráns, olyanvalaki, aki lehet (lehetne) 
intoleráns is, de az adott helyzetben értelmesebb, hatékonyabb, célsze- 
rűbb viszonyulási módnak tekinti a toleranciát. Tehát maga a toleran- 
cia is egy hatalmi helyzet kifejeződése. Egy hatalom önmegszilárdí- 
tási, s egyben önigazolási stratégiája, amelynek kettős következménye 
lehet: a) az adott hatalmi helyzet állandósulása, mint legértelmesebb, 
leghatékonyabb, tehát fennmaradásra méltó helyzet; b) a megtűrtek 
helyzetének állandósítása a megtűrtség egy adott állapotában, s a meg- 
türtségnek mint pozitív értéknek a felmutatása. Ebből viszont sem az 
nem következik, hogy az adott helyzet csakugyan elfogadható, sem 
pedig az, hogy a megtűrtek az adott helyzetükben jól érzik magukat. 

A megtűrtség is lényegében megbélyegzettséget, stigmatizációt je- 
lent. A nyilvánvalóan stratégiai jellegű megtűrtség a megtűrtet foly- 
tonosan a megtűrt mivoltára emlékezteti. A megtűrt is állandóan érzé- 
keli a helyzet viszonylagosságát, a tolerancia veszélyeztettségét, mivel 
az bármikor intoleranciába csaphat át. A megtűrtség állapota tehát 
bizonyos és korántsem lényegtelen korlátokat szab a megtűrtek emberi 
kibontakozásának, tehát ellentmondásos, sőt paradox helyzetnek bizo- 
nyul. A megtűrtet egyrészt megfosztja a tényleges emberi jogainak és 
értékeinek a szabad érvényesítésétől, az ezekhez szükséges lehetősé- 
gek kivívásától, érvényesítésétől, másrészt minderre olyan lehetőség- 
keretet biztosít, amelyet nem a megtűrt igényei, hanem a tolerancia 
határai vonnak meg, s a megtűrtet ennek elfogadására készteti. Más 
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szóval, egy olyan léthelyzet elfogadására ösztökéli, amely külsődleges, 
mesterséges határokat szab a tényleges kibontakozásának, s ugyanakkor 
ellehetetleníti az ezekkel szembeni fellépését. A megtűrt létállapota 
tehát egyetemes emberi nézőpontból tekintve az emberhez méltatlan 
létállapot. 

A megtűrtség méltatlansága leginkább a helyzetnek abból a rövidre 
zárulásából adódik, hogy a tolerancia viszonyrendszere a megtűrt tole- 
ranciáját is feltételezi mindazokkal szemben, akik toleranciát gyako- 
rolnak vele szemben. Türelmet igényel tőle a hatalommal, másoknak a 
felette való hatalmával szemben. Ebből áll elő a tolerancia csapdája: a 
megtűrt a saját helyzetének alakításában nem csak a vele szemben- 
állók toleranciájából indul ki, hanem a helyzetéből következő reális 
emberi igényekből, törekvésekből is: a saját értékei, szabadsága és 
méltósága érvényesítésének igényéből. Ezért viselkedése, fellépése az 
őt toleráló hatalmi struktúrákkal szemben alkalomadtán egészen intole- 
ránssá válhat. S ez nagymértékben felfokozza a valószínűségét annak, 
hogy a vele szembeni tolerancia előbb-utóbb intoleranciává alakuljon át. 

Olykor találkozunk olyan elgondolásokkal is, miszerint helyesebb 
lenne a tolerancia terminusát a szabadság szóval helyettesíteni. Való- 
jában azonban mégsem lenne helyesebb. A tolerancia nem jelent tény- 
leges szabadságot sem a türelmes, eltűrő fél, sem a megtűrt számára. 
A tolerancia szabadság irányában történő elmozdulása csupán a kény- 
szer csökkenésében lenne lemérhető. Egy olyan életformában tehát, 
amely toleranciát igényel és teremt, a szabadság legfennebb mint a 
kényszer hiánya érhető el, de ez korántsem azonos egy olyan élet- 
helyzettel, amelyben a szabadság mint pozitív érték bontakozik ki. 

 
 
A másságok problémája 
 
Van-e kivezető út ebből a csapdahelyzetből? 
Manapság nemcsak a tolerancia-intolerancia kölcsönös egymást- 

gerjesztésének lehetünk tanúi, hanem a másságok diverszifikálódásá- 
nak is. Egyáltalán a tömegkommunikáció révén láthatóakká válnak a 
másságok. A globalizációs folyamatok az olyanfajta másságokat is 
  



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 62 

problémává változtatják számunkra, melyek eddig közvetlenül nem 
érintettek. A totalitarizmusok lebomlásával, a partikularitások, régiók, 
sajátosságok megerősödésével mindenki a maga másságának az érvé- 
nyesítésére törekszik. 

A tolerancia kiterjedésével a másságok életre kapnak, felerősöd- 
nek. Ezáltal ugyanakkor nagymértékben megnövekszik a tolerancia- 
intolerancia ütköztetésének felülete is. 

A modern ember alapvető életproblémája abban áll, hogy az ön- 
magában megalapozott individuum, az autonóm személyiség a raciona- 
litás, a modernitás feltételei között a szervezeti-intézményi racionalitás 
közösségi vagy univerzális és egységesítő, homogenizáló struktúráiba 
kell hogy beilleszkedjék. Ezért életét a közszféra és a magánszféra, az 
intézményi struktúrák és az életvilág szétválásának jegyében kell 
megosztania. Az előbbi az uniformizálás, egységesítés irányába hat, az 
utóbbiban az egyéni szubjektív szabadság játékterei, a sokaság és 
sokféleség keresi az érvényesülési lehetőségeit. A két szféra játékának 
közege, köztes állapota – melyben egyik irányban a közszférának a 
magánszférára való kiterjedési törekvése zajlik, a másik irányban a 
magánszférának a közszférával szembeni önérvényesítési törekvése 
folyik – éppen a civil társadalom. A fő probléma onnan adódik, hogy 
a modern európai ember emberi konstitúciója nem egységes, hanem 
kétarcú, kétoldalú: az intézményi kötődései révén konform és intole- 
ráns, a magánjellegű megnyilvánulásaiban teret enged a másságnak és 
a sokféleségnek. A racionalizációs modellek és struktúrák minél in- 
kább leszorítják az életvilágot, annál intoleránsabb lesz a magánszfé- 
rában is. 

A probléma filozófiai és szociológiai vetületeit kimunkáló J. Haber- 
mas hipotézise szerint122 a racionalizációs technikák és eljárások az 
emberi lényt mint absztrakt szubjektumot tételezik. Az ezzel járó 
szubjektumközpontúság az absztrakt szubjektumhoz kapcsolódó ész- 
elvek kiterjesztését, a másságnak az ész körébe való bevonását szor- 
galmazza. Ebben a kontextusban csak az mutatkozik valóságosnak, 
  

                     
122 Vö. Habermas, Jürgen: A cselekvésracionalitás aspektusai; A kommunikatív 

etika. 
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ami ésszerű, ami a szervezésben és a technikákban szétáramló centrá- 
lis észnek rendelődik alá. Ily módon a sokféleség érvényesítésének és 
a toleranciának az esélye nagymértékben az életvilágba helyeződik, s 
annál nagyobb lehet a kibontakozási lehetősége, minél inkább fel lehet 
szabadítani az életvilágot a racionalizáció totalizáló értelmi és hatalmi 
struktúrái alól. Ehhez viszont a racionalitás szerveződési formáinak és 
érvényesülési folyamatainak is át kell alakulniuk. Ennek lehetőségét J. 
Habermas a kommunikatív racionalitás kibontakoztatásában látja, a 
mondanivalónk igazságigényét, normatív követelményeit és hiteles- 
ségét érvényre juttató szabad beszélgetés, s az ezen alapuló emberi 
egyetértés és együttműködés kommunikációs folyamatainak a bejára- 
tásában. 

Ez viszont mégsem oldja meg kielégítően a leglényegesebb kér- 
dést: a máshoz, a Másikhoz való viszony kérdését, a másság problé- 
máját. A másság kérdésének hiteles felvetéséhez szemléletileg ki kell 
lépni a modernitásra jellemző domináns racionalitás totalizáló, min- 
dent egyöntetűen, egyazon észelvek szerint egységesítő szemléletmód- 
jából. Úgyszintén meg kell haladni azt a fajta szubjektumközpontú- 
ságot, amely a mássághoz való viszonyt csak az Énnek, a sajátnak a 
másra való kiterjesztéseként tudja elgondolni, amint ez az emancipa- 
torikus beállítódású diskurzusokban általában történik. 

Mindent egybevetve úgy tűnik, hogy a mai körülmények közepette 
vagy csak újratermelni lehet a toleranciát (s vele együtt az intoleran- 
ciát is), vagy meghaladni magát azt a létállapotot, amely az intole- 
rancia-tolerancia kettősségére épül. 

 
 

A beállítódásváltás lehetősége 
 
A meghaladás lényege egyetlen szóba sűríthető: beállítódásváltás. 

Ennek mibenlétéhez a XX. századi filozófiai gondolkodásnak egy 
másik nagy teljesítménye, a filozófiai hermeneutika nyújt szemléleti 
alapot. 

A másság problémáját ténylegesen a XX. századi filozófia fedezte 
fel és dolgozta ki a maga mélységeiben, de előzményei visszanyúlnak 
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a XIX. század elejére, a hegeli tapasztalat-koncepcióig (a negativitás 
tapasztalata) és a romantikáig, amely egyfajta ellenkezésként, ponto- 
sabban hasonló beállítódásváltásként lépett fel a XVIII. századi fel- 
világosodás racionalizmusának intoleranciájával szemben. 

A másik másságának a kérdése, az én másságommal való össze- 
függésben, az önazonosságom és a mássá válási lehetőségem egységé- 
nek és az ezen alapuló önmegértésemnek és emberi létmegértésemnek 
a kérdéseként a kortárs filozófia különböző irányzataiban majdhogy- 
nem egyidejűleg felmerül. A kérdést az ÉN-Te viszony problémája- 
ként felveti a fenomenológia (A. Schütz), a vallásfilozófia (M. Buber), 
a heideggeri egzisztenciafilozófia, s újabban Lévinas és Ricoeur gon- 
dolkodásában is igen élénken jelen van.123 Mégis a legátfogóbban és a 
leghatékonyabban a H.-G. Gadamer által kimunkált filozófiai herme- 
neutika világítja meg. 

Milyen értelemben nyit egy újfajta perspektívát a filozófiai her- 
meneutika? Ennek újszerűsége és produktivitása talán leginkább abban 
ragadható meg, hogy a probléma lényegét a külvilág, a körülmények, 
a környezeti tényezők és a közvetítésükkel szövődő emberi kapcso- 
latok és épülő intézmények hatóköréből felénk fordítja, a mi saját 
problémánkká változtatja. Még mielőtt az intézményi struktúrákat, 
kommunikációs technikákat és az életvilágbeli interperszonális kap- 
csolatok hálóját sikerülne megreformálni, kellőképpen „humanizálni”, 
velünk, bennünk és általunk kell megtörténnie a változásnak. Az ön- 
magunkkal, a világgal és bennelevő dolgokkal szembeni beállítódá- 
sunknak kell megváltoznia a tolerancia-probléma lényege, a másság 
vonatkozásában. 

A probléma úgy tevődik fel: hogyan értelmezzük és hogyan értjük 
meg a mi emberi valónkat a másság vonatkozásában? Úgy, mint ami a 
rajtunk kívüli és rajtunk túli idegenségből merül fel és úgy lép be az 
életünkbe, hogy ennek az idegenségnek az elfogadására kényszerít, 
akár erőszakkal is? Vagy pedig úgy, mint ami már mindig is velünk 
összetartozik, a világunk, tapasztalatunk szerves része, amit a konkrét 
  

                     
123 Vö. Schütz, Alfréd: Az idegen.; Buber, Martin: Én és Te; Lévinas, Emmanuel: 

Nyelv és közelség; Ricoeur, Paul: Az én és az elbeszélt azonosság. 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 65 

életünkből sehogyan sem tudnánk kiiktatni oly módon, hogy vele 
együtt ne szüntetnők meg önmagunkat is. Maga ez a felismerés és 
megértés is, az, hogy eljuthatunk a mássággal való összetartozásunk 
tudatos belátásához és megértéséhez, a mássággal való összetartozá- 
sunkon alapul, mely azelőtt is, és mindig is fennáll, még mielőtt sor 
kerülne arra, hogy valamiképpen a tudatos belátás és megértés szintjén 
reflektáljunk is erre. 

A hermeneutikai probléma lényegét talán leginkább a „tekintettel 
lenni a másikra” szókapcsolattal fejezhetjük ki. Ugyanis ez értelmileg 
kivonja a problémát az Én-Te, Én-Másik viszony körüli számos fél- 
reértés köréből. Ugyanis az erre irányuló reflexiós törekvések széles 
skálán mozognak az én és a másik egymással való közvetlen és feltét- 
len azonosulásának a lehetőségeitől azokig a körülményekig, melyek a 
másik eltárgyiasító, instrumentalizáló birtokbavételének, kisajátításá- 
nak és elidegenítésének feltételeit és formáit alkotják. A félreértések 
nem a tematizálás tartalmi vonatkozásaival kapcsolatosak elsősorban, 
hanem strukturális és szemléleti jellegűek. Abból adódnak, hogy az én 
és a másik viszonyában egy ilyen valóságos kétszereplős viszonyt lát- 
nak, mintha ez lényege és értelme szerint kimondottan azon fordulna 
meg, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz. Más szóval, az ilyen 
duális strukturális keretben mozgó szemléletmód éppúgy az emberi 
élet és világ konkrétumait teljességgel nélkülöző absztrakt sémára 
redukálja az én és a másik viszonyát, mint ahogyan korábban az ön- 
magában vett individuum absztrakcióját tételezték. Holott bármennyire 
is megkapó legyen a Te személyessége közelségének a hangoztatása, a 
közvetlenség misztifikálása (közelebb lenni a másikhoz mint önma- 
gunkhoz!) és elszánt szembeállítása akár az önmagunk eltárgyiasításá- 
nak, eldologiasításának kegyetlen tapasztalatával, valójában nem visz 
közelebb a probléma lényegéhez. 

Azért nem, mert nem ebben van a probléma lényege. Ahhoz sokkal 
közelebb vezet a „tekintettel lenni a másikra” gondolata. A „tekintettel 
levés” helyzetet teremt, nézőpontot és ebből megnyíló horizontot hoz 
magával, amelyben a másikkal együtt mint közös szituációban és kö- 
zös horizontban találjuk benne magunkat, de nem egymással azono- 
sulva, hanem úgy, hogy mindenikünk a saját konkrét adottságaival és 
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tapasztalataival jelenik meg a másik előtt, és a saját igényeit és el- 
várásait hozza magával abba a köztes mezőbe, amelyben nem másért, 
hanem éppen azáltal és amiatt találkoznak, mivelhogy egy átfogó, 
közös értelemösszefüggésbe bevontán találják magukat. A „tekintettel 
levésben” azért kerülhet be a másik a tekintetem szférájába, mert a 
dologra esik a tekintem, amit végez, az értelemösszefüggésre, amely 
megnyílik felém, s ami úgy érint meg, szólít meg és von be a maga 
hatókörébe, hogy az én odaforduló tekintetem odafordulása és rá való 
kérdező megnyílása már válasz a kérdésre, melyet hozzám intézett. A 
„tekintettel levésben” ebben a közös dologban mint közösen épített 
értelemösszefüggésben találkozunk egymással. Ez azzal a nyereséggel 
jár, hogy a dologra, mint a közöttünk, de a saját tapasztalataink rész- 
vételével megnyíló értelemösszefüggésre eső tekintetünk horizontjá- 
ban mindig távolabb látunk önmagunk közelségénél. Úgy, ahogy a 
másik felé megnyíló tekintet nem a másikra, hanem az általa is „te- 
kintett” dologra esik, úgy arról az önmagunkra való visszaverődésében 
láthatjuk meg a magunk dolgát is igazán. Akárcsak a másik felénk 
megnyíló, de a mi dolgunkra vetülő tekintetében. A másikra való 
tekintettel levés tehát – Gadamer szavaival – „nem egy individualitás 
beleérzése a másikba, s nem is a másik alávetése a mi mércéinknek, 
hanem mindig egy magasabb általánoshoz való felemelkedés, mely 
nemcsak saját partikularitásunkat győzi le, hanem a másikét is.”124 

Ott, ahol a dologra, mint a helyzetünkben, melyben benne állunk, 
megnyíló értelemösszefüggésre eső tekintetünk a másik oda eső tekin- 
tetével találkozik, ott nyílik meg a tisztább, helyesebb arányokban 
való látásnak az a közös perspektívája, melyben egy átfogó értelem- 
egész összefüggéseiben állóként láthatjuk meg és érthetjük meg ma- 
gunkat a magunk értelmével, a saját dolgunkkal együtt, melyet vé- 
gezve mi magunk is, közös alkotásunkként tovább építjük azt. 
  

                     
124 Gadamer, Hans-Georg: Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika 

vázlata. 216. (Kiemelés tőlem ‒ V.K.) 
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A BARÁTSÁG HERMENEUTIKÁJÁRÓL 
 
 

A barátság problémája az európai filozófia visszatérő kérdései 
közé tartozik. Éppen visszatérő mivolta jelzi, hogy az emberi valónkat 
nem egy periférikusan érintő, hanem az alapvető emberi léttapaszta- 
latunkkal lényegileg összefüggő kérdésről van szó. Számos gondol- 
kodó – köztük Platón, Arisztotelész, Kant – kísérletezett azzal, hogy 
feltárja a barátság-probléma filozófiai elgondolhatóságának néhány 
lehetséges és érvényes módját. Eltérő közelítésmódjaik ellenére vizs- 
gálódásaikban egy jól kirajzolódó közös vonás is észlelhető: a barát- 
ságot mindannyian különleges, kitüntetett emberi létállapotként kezelik. 

 
 

A barátságprobléma erkölcsi horizontja 
 
Platón Lüszisz című dialógusában igyekszik körüljárni a barátság ta- 

pasztalatának minden számottevő mozzanatát: felmerül a „közös javak”,125  

a hasonlóság,126 az ellentéteshez való vonzódás,127 a valamire való 
irányultság128 problémája. A barátság tapasztalatának számos részmoz- 
zanata tárul fel, de egyik sem hordozza átfogó módon a barátság lénye- 
gét. Mindenik tapasztalati összetevő a barátsághoz tartozik valamiképpen, 
de egyik sem jelenti a barátság megvalósulását a maga teljességében. A 
beszélgetésnek egy fontos fordulópontján megfogalmazódik az a gon- 
dolat, hogy a barátság olyasmi, ami „sajátunkként” tartozik hozzánk.129 
  

                     
125 „A barátoknak pedig ‒ mondja Szókratész ‒, mint mondani szokás, közös 

javaik vannak, ebben tehát nincs köztetek különbség, ha igaz az, amit a 
barátságotokról mondtok.” Platón: Lüszisz. 207c. (144.) 

126 „...a hasonló a hasonlónak szükségképpen barátja.” Uo. 214b. (156.) 
127 „Minden egyes dolog a saját ellentétére vágyik, nem pedig a hozzá hason- 

lóra.” Uo. 215e. (158‒159.) 
128 A beszélgetés során az a kérdés is felmerül, hogy az, aki barát, valakinek a 

barátja, vajon „valami végett és valami miatt a barátja?” Vö. uo. 218d. (164.) 
129 „Úgy látszik, Menexenosz és Lüszisz ‒ összegez Szókratész –, a szerelem, a 

barátság és a vágyakozás tárgya olyasmi, ami sajátunkként tartozik hozzánk.” 
Uo. 22le. (169.) 
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De ez sem egy végső következtetésként zárja a beszélgetést. Inkább arra 
szolgál, hogy – egy másfajta megvilágításba helyezve – újból játékba 
hozza a már megvizsgált vélekedéseket, mintegy jelezve, hogy a barát- 
ság problémája a filozófiai vizsgálódás számára olyan átfogó kérdésként 
merül fel, melynek minden egyes mozzanata újból továbblendíti a nyug- 
vóponthoz közelítő beszélgetést. Ily módon a vizsgálódás nem zárulhat 
le végérvényesen egyetlen olyan konklúzióban sem, amely a probléma 
egyik vagy másik partikuláris aspektusának, vagy ezek egymással való 
összevetésének az elemzéséből következnék. 

Arisztotelész a Nikomakhoszi Etikában – a vonzalmunkat felkeltő 
dolgok függvényében – a barátság három formáját különíti el: a hasz- 
nosságon, a kellemes érzésen és az erkölcsi jón alapuló barátságot. 
Azok, akik már önmagukban véve is jó emberek, egymás javát is egy- 
formán kívánják. Ők képesek igazi és tartós barátság fenntartására.130 

Ennek szükséges feltétele a jóakarat, azaz a másikra való irányultság, 
mégpedig akként a törekvésként, amely a másik javának a megvalósí- 
tására őérte való módon irányul, úgy, hogy abban a másik lényege 
juthasson érvényre.131 De az egyes ember jóakarata önmagában még 
nem elégséges. Ahhoz, hogy a barátságban öltsön formát, a jóakarat- 
nak kölcsönösségen kell alapulnia.132 Ezzel szerves összefüggésben a 
barátság másik alapfeltétele a hasonlóság, annak a követelménye, hogy 
az említett értékek mind meglegyenek magukban a barátokban.133 

Ami a barátok közötti viszonyt illeti, Arisztotelész különbséget tesz 
az egyenlőségen és a fölényen (egyenlőtlenségen) alapuló barátság 
  

                     
130 Igaz barátságnak ‒ mondja Arisztotelész ‒ „csak a jó emberek barátságát 

nevezhetjük.” Arisztotelész: Nikomakhoszi etika. 1157b. (269.) 
131 „...márpedig aki barátainak a javát csupán őértük kívánja, az legelsősorban 

nevezhető barátnak, mert mindegyik azt szereti barátilag a másikban, ami an- 
nak a lényege, nem pedig azt, ami csak járulékos.” 1156b. (263.) 

132 „...márpedig általános vélemény szerint a barátnak javát kell akarnunk, őérte 
magáért. Aki ilyenformán akarja másnak a javát, azt jóakaratú embernek ne- 
vezzük, de csak abban az esetben, ha ugyanez a hajlam nem nyilvánul meg a 
másik fél részéről is; mert azt a jóakaratot, amely kölcsönösségen alapszik, 
már barátságnak nevezzük.” 1155b. (260‒261.) 

133 Vö. uo. 1156b. (264.) 
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között.134 Az kétségtelen, hogy a hasonlóság és az egyenlőség a tartós 
barátság forrása. Előfordulhat viszont, hogy a barátok különböző mér- 
tékben képesek egymás javának a megvalósítására, de ez nem aka- 
dálya a barátságnak mindaddig, amíg törekvésük nem a vele ellentétes 
felé irányul, hanem arra a középre, amiben a különbségek kiegyen- 
lítődhetnek, s ami ennélfova maga a jó.135 

A hasonlóság, a kölcsönösség, a középre irányuló törekvés révén 
Arisztotelész úgy véli, hogy a barátság alapvető emberi létformája a 
közösség.136 Arisztotelész elgondolásában ez korántsem jelenti az em- 
ber mint egyén valamiféle önfeladását, önmagáról való lemondását a 
másikkal alkotott közösség javára. Ellenkezőleg, éppen az önmagával 
egyensúlyban álló ember képes az igazi baráti közösség megélésére. A 
baráti közösség éppen abban a középben gyökerezik, melyet az em- 
bernek mind az önmagához, mind pedig a másokhoz való viszonyában 
a különbségeket kiegyenlítő, egyensúlyba hozó arányosságra irányuló 
törekvése tart fenn.137 A barátság ugyanis az embernek az önmagához 
való viszonyán alapul: a jóra való képességén és a jó akarásán, az 
erény gyakorlásán, a gondolkodása helyességén és a cselekedetei 
ésszerűségén.138 A közép, amelyben mindezek az értékek találkoznak, 
nem más, mint a becsületes ember, vagyis az az ember, aki az er- 
kölcsösségnek ugyanazt a mércéjét alkalmazza az önmagához és a 
másokhoz való viszonyában, s aki éppen ezért egyszerre és egymást 
  

                     
134 „...a barátok mindegyik esetben ‒ írja összegezőleg Arisztotelész ‒ vagy az 

egyenlőség, vagy a fölény viszonyában vannak egymással: nemcsak erkölcsi- 
leg egyformán jó emberek köthetnek egymással barátságot, hanem köthet az 
erkölcsileg jobb az erkölcsileg rosszabbal is; ugyanez áll a gyönyörűségen 
alapuló barátságra is; sőt még a haszonért kötött barátságban is lehetséges, 
hogy a barátok egyformán vagy különböző mértékben hasznosak egymás- 
nak.” Uo. 1162a‒1162b. (287.) 

135 ,,...a törekvés mindig a középre irányul, mert ez a jó.” Uo. 1159b. (277.) 
136 Csak annyiban lehet szó emberek közti barátságról ‒ mondja Arisztotelész 

„amennyiben ápolják a közösséget”, mivel „a barátság a közösségben nyil- 
vánul meg”, minden barátság „a közösségben gyökerezik”. Uo. 1159b. (277.); 
1161b. (284.) 

137 „...mint mondottuk, az arányosság hozza egyensúlyba és őrzi meg a barát- 
ságot.” 1163b. (295.) 

138 Vö. uo. 1165b‒1166a. (304.) 
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kölcsönösen feltételező módon barátja önmagának és az embertársá- 
nak.139 A másokkal való barátságra képtelen ember önmagának sem 
barátja. A becsületes ember ugyanolyan viszonyban van a barátaival, 
mint önmagával. A barát ugyanis nem egyéb – mondja Arisztotelész ‒, 
mint „önmagunknak a mása”, a hasonmás, aki nem valamiféle járulé- 
kos, külsődleges tulajdonságokban hasonlít hozzánk, hanem a barát- 
ság alapvető meghatározottságában, azaz abban, hogy ő is barátként 
viszonyul.140 Az embernek önmagához való viszonya és a barátjához 
mint a másik emberhez való viszonya ugyanazon viszony két egy- 
mással össztartozó oldalát alkotja. 

Ebben a gondolatsorban Arisztotelész számára visszatér a hasonló- 
ság problémája, de most már nem úgy, mint a közös tulajdonságok 
külsődleges észlelésén alapuló természetes tapasztalat, hanem mint az 
összetartozás ontikus tartalmával telítődő fogalmi meghatározottság. 
A hasonlóság ebben az arisztotelészi megközelítésben nem pusztán 
közös vagy közelálló tulajdonságok együttes birtoklását jelenti, hanem 
alapvető létviszonyt, melyben az emberi létezők akként tartoznak 
össze egymással, hogy mindenikük összetartozik a léttel; s minél telje- 
sebb ez az összetartozásuk, annál hasonlóbbak egymáshoz, s e ha- 
sonlóságukban való összetartozásukban mintegy megerősítik egymást 
a léttel való összetartozásukban is. Ebben a kontextusban a „becsü- 
letes ember” gondolat/kifejezés nem pusztán egy jelzős szerkezetbe 
foglalt partikuláris meghatározottságot hordoz, hanem olyan katego- 
riális rangra emelkedik, amely az alapvető emberi létmód foglalata- 
ként jelenik meg. A becsületes ember létmódjában a jó a léttel, s 
mindkettő az értelemmel szétválaszthatatlanul összetartozó egységet 
alkot. A becsületes ember a lét és a jó összetartozó egységét és az 
ember gondolkodó mivoltát mint lényegi meghatározottságát a leg- 
inkább és a legteljesebben érvényre juttató ember.141  
                     
139 „Mindennek a mértéke (...) az erény, illetőleg a becsületes ember. Mert a 

becsületes ember mindig egyensúlyban van önmagával, s egész lelkével min- 
dig ugyanarra törekszik.” Uo. 1166a. (304.) 

140 Vö. uo. 1166a. (305.) 
141 „...mert a becsületesnek a lét jó” – mondja Arisztotelész. A becsületes ember 

életének az a „része”, melyben a létnek és a jónak ez az egysége a leginkább 
 
 
 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 71 

Ebben – az erkölcsiség konkrét tapasztalati horizontján túlmutató, 
a gyakorlati élet egészére kiterjedő – kategoriális vonatkozásban a 
becsületes ember fogalma olyan emberi alaptapasztalatot hordoz, 
amely az ember egész valóját a maga emberi teljességében átfogja és 
összetartja. Az ember mint becsületes ember ténylegesen és igazán 
ember. Ezzel a hasonlóság és a közösség természetes tapasztalati vi- 
szonya is megfordul. Nem a hasonlóságból származik a közösség, ha- 
nem éppen fordítva: a hasonlóság azon a közösségen alapul, amelyben 
a becsületes emberek a léttel, a jóval és az értelemmel való közös 
összetartozásuk folytán egymással is összetartoznak, s ami éppen ezért 
a tényleges emberi összetartozás, az igazi emberi közösség alakja. 
Ennélfogva a maga életét az erkölcsösség mértékéhez igazító egyén 
nem is létezhet a maga igazán emberi módján másként, mint a be- 
csületes emberek közösségébe tartozóként, abban részesülő résztvevő- 
ként. Az egyénisége teljességének megélésére törekvő egyén és az 
emberi teljességet kibontakoztató közösség természetesen és alapvető 
módon tartozik össze egymással abban a középben, aki éppen a be- 
csületes ember. 

A becsületes ember önnön emberi lényegének folytán önmagával 
és másokkal barátságban él. Ily módon Arisztotelész számára a barát- 
ság az embernek a léttel, a jóval és az értelemmel való lényegi össze- 
tartozását erkölcsi horizontban megjelenítő alaptapasztalatként merül 
fel. A barátság itt nem olyan emberi létállapotként értelmeződik, amely 
csupán külsődlegesen, járulékosan érinti az emberi egyént és a mások- 
hoz fűződő kapcsolatait; nem olyasmi, mint aminek a birtokában 
szebben és jobban lehet élni, de hogyha hiányzik, nélküle is meg lehet 
lenni. A barátság olyan alapvető létállapot, amelyben az ember embe- 
ri mivolta, a lényegi meghatározó vonásai valósulnak meg és tárul- 
nak fel.  

                                                
megvalósul és fennmarad, az éppen a „lélek értelmes része”, amellyel gon- 
dolkodik. Arisztotelész általános meghatározottságként ugyan elismeri, hogy 
„minden ember lényegének a gondolkodó részt kell tartanunk”, de az egész 
itteni érvelése amellett szól, hogy a gondolkodásnak, a jónak és a létnek a 
legteljesebben összetartozó egysége a becsületes emberben valósul meg. Vö. 
uo. 1166a. (304‒305.) 
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Ebben a megközelítésben a barátság és a többi alapvető emberi 
kapcsolatforma viszonya is átértelmeződik. A barátság már nem csu- 
pán a lehetséges emberi kapcsolatok egyikeként, és nem is egy eset- 
legesen vagy alkalmilag kialakuló kapcsolatként tárul fel, hanem az 
emberi életvitelt meghatározó, másfajta emberi kapcsolatoknak is az 
alapjaként mutatkozik meg. A szerződéses, intézményes emberi kap- 
csolatok, mint amilyen a családi, házastársi kötelék, vagy az érzelmi 
vonzalmakon, szereteten alapuló kapcsolatok akkor valósulnak meg 
igazi értelmük szerint, ha a barátságon alapulnak és belőle nyerik 
emberi tartalmukat. A barátság nem tisztán racionális, szubjektív tar- 
talom nélküli kapcsolat, de nem is pusztán emocionális, az ésszerű 
megfontolásokat nélkülöző emberi kapcsolat. A barátság az emberi lé- 
tezés értelmi és érzelmi, tudati és létbeli dimenzióinak összetartozá- 
sán, az ismeretség és az erkölcsiség, a reflexív és a cselekvő beállí- 
tódás dinamikus egyensúlyán alapuló kötődés, az a „közép”, amelyből 
mind az emberi egyének közötti tartós intézményes kötelékek, mind 
pedig a szeretet szubjektív vonzalma kifejlődhet. 

A barátság minden lényeges emberi vonatkozásban „közép”, így az 
egyén-közösség viszonyában is. A barátságban, mint az egyik egyén- 
től a másikig terjedő „köz”-ben mindegyik egyén egyszerre önmagá- 
nál maradóként és a másikkal közösséget alkotóként vesz részt. Az 
emberi létezés az együttlét ténylegesen emberi módján valósul meg 
benne, az emberi egyének olyan összetartozó egységeként, mely az 
egyéniségekben testet öltő különbségek érvényre juttatásában telje- 
sedik ki. Az egyik embernek a másikkal való baráti összetartozásában 
az embernek magának a léttel való szerves összetartozása válik való- 
ságossá és észlelhetővé, az az összetartozás, melynek tapasztalatában 
a lét az emberi életfolyamatokkal való legmélyebb és legátfogóbb 
összefüggéseiben mindig is együttlétként tárul fel, mely a másikkal 
való együttélésben, s a „szóban és gondolatban való közösségben” 
valósul meg.142 A barátság nemcsak a lét, a jó és az értelem szerves 
összetartozását jelenti az ember életében, hanem, éppen ez összetarto- 
zás révén, az ember számára a lét, a jó és az értelem igazi tapasztalatát 
  

                     
142 Vö. uo. 1170b. (322.) 
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is hordozza. A barátságban élő ember tapasztalhatja meg ténylegesen 
életének a léttel és a jóval való összetartozását, s ebben azt, ami igazi 
értelemben van és ami igazi értelemben jó, mint ahogy ennek észre- 
vevésében és elgondolásában tapasztalhatja meg igazán önmagát is 
úgy, mint gondolkodó embert.143 Ezért úgy tűnik, hogy ez az ariszto- 
telészi megközelítés éppen azt mutatja meg a barátság tapasztalatából, 
amit hermeneutikai értelemben e tapasztalat spekulatív struktúrájának 
nevezhetnénk. A lét, a jó és az értelem összetartozó egységeként meg- 
élt barátságban a léttel, a jóval és az értelemmel összetartozó emberi 
mivoltát megtapasztaló ember számára a másikhoz fűződő egyéni, 
személyes kötelékében egyúttal az általános emberivel való alapvető, 
szerves összetartozása is megvalósul és megtapasztalhatóvá válik, a 
belőle való részesülés, s a benne való részvétel tényleges módján. A 
barátság tapasztalatában feltárulkozó igazi emberi lét egyszerre és 
összetartozó módon tudatos, önreflexív lét, értelmes élet; a jóra irá- 
nyuló lét, erényes élet; az egyén és közösség szabad játékaként meg- 
valósuló együttlét, harmonikus élet. 

Szembetűnő az a szemléletbeli és beállítódásbeli különbség, amely 
az arisztotelészi felfogás közép-közösség-harmónia eszményéhez ké- 
pest az újkori filozófia barátságfelfogásának egyik reprezentatív kife- 
jeződéseként megfogalmazódó kanti barátságdefiníciót jellemzi. Kant 
a barátság problémáját egyértelműen erkölcsi kérdésként tárgyalja, s a 
morális kötelességek szférájába utalja. A kanti elgondolásban viszont 
  

                     
143 A barátságban élő erkölcsös és boldog ember az, aki a másikkal való 

együttlétben a leginkább észreveszi önmagán is és a másikon is azt, hogy ő is 
és a másik is van, meg azt is, hogy önmaga és a másik jó, mint ahogy 
önmagát és a másikat észreveszi úgy is, mint észrevevöt, aki nemcsak spon- 
tánul áll benne ebben a közösségben, s éli meg ezt az együttlétet, hanem 
gondolkodólag és értékelőleg viszonyul hozzá úgy, hogy éppen e reflexiója 
révén alakítódik ez az együttlét igazi közösséggé. Mert ‒ mondja Ariszto- 
telész ‒ „ha észreveszünk valamit, akkor észrevesszük azt, hogy észreve- 
szünk, s ha gondolkodunk, akkor észrevesszük azt, hogy gondolkodunk; az a 
körülmény pedig, hogy észrevesszük azt, hogy észreveszünk vagy gondol- 
kodunk, annyit jelent, hogy észrevesszük azt, hogy vagyunk, mert hiszen a 
létezést egynek vettük az észrevevéssel vagy a gondolkodással.” Uo. 1170a. 
(321.), illetve vö. uo. 1170a‒1172a. (319‒328.) 
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egy teljességgel más elvek szerint szerveződő morális mező tárul fel, 
mint Arisztotelésznél. Erre a világra nem az összetartozó egység, ha- 
nem az ellentétes tendenciák széttartó törekvése, versengése jellemző, 
mely törekvéseket mintegy kívülről/felülről igyekszik az egyetemes- 
ség szempontját érvényesítő ész a maga racionális elvei segítségével 
összehangolni, egyensúlyban tartani. A morális világot Kant a fizikai 
világ analógiájára gondolja el. Mivel a fizikai világot a mechanika 
törvényszerűségei uralják, a kanti elgondolás a morális világban is a 
fizikai erőkhöz hasonlóan működő erkölcsi erőket feltételez, amelyek 
a vonzás és a taszítás elvei szerint állnak kölcsönhatásban egymással, 
s az ember morális beállítódásának, erkölcsi lényként való megvaló- 
sulásának fő irányát a kiegyenlítésükre, egyensúlyban tartásukra irá- 
nyuló törekvés jellemzi.144 Ez a követelmény az ész parancsaként 
megfogalmazódó egyetemes emberi kötelesség formáját ölti, melynek 
teljesítése révén válhat bármely emberi lény méltóvá a boldogságra. 
Az ész maximája az erkölcsi mezőben csak azáltal érvényesülhet, ha a 
különböző hatóirányú erkölcsi erőket sikerül kellőképpen racionali- 
zálni, azaz olyan kötelességekként fogni fel értelmileg, melyek telje- 
sítése nem annyira emocionális-érzelmi indíttatásból, hanem az ész 
parancsára történik. 

Emberi egyénekként úgy állunk szemben egymással, hogy minde- 
nikünkben a mindenki másban is jelenlévő emberiség jelenik meg. 
Eltérő individuális törekvéseink az emberi egyformaságunk, az éppúgy- 
ember-voltunk kényszerítő ereje alá rendelődnek, ahhoz hasonló módon, 
ahogyan a természet egyformasága megszabja az egyes jelenségek 
lefolyását. De a külső természet és az ember morális természete kö- 
zötti különbség is lényeges, korántsem hanyagolható el. A természeti 
törvény egyformán érvényesül minden egyes természeti jelenség ese- 
tében, s ezek egyedisége semmilyen módon sem vonható ki az általá- 
nos törvény alól; így nem is lehetséges semmiféle, a törvény ható- 
  

                     
144 „Amikor a kötelesség (és nem a természet) törvényeiről van szó ‒ mondja 

Kant –, mégpedig az emberek egymáshoz való külső viszonyában, akkor egy 
morális (intelligíbilis) világban szemléljük magunkat, amelyben a fizikai világ 
analógiájára, a (földi) eszes lények kapcsolatát a vonzás és a taszítás idézi 
elő.” Kant, Immanuel: Az erkölcsök metafizikája. 567. 
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körén kívül eső létezésük vagy működésük. Ezzel szemben az erköl- 
csiség szférájában nem természeti egyedek, hanem emberi individu- 
mok találkoznak, akik mindenike a maga individualitását szeretné 
érvényesíteni, miközben ugyanaz az ész és ugyanaz az emberiség 
jelenik meg mindenikükben. Ily módon akár az önmagukra, akár a 
másikra irányuló individuális törekvéseik ugyanazt az emberiséget 
érintik, s ugyanolyan módon hatnak ki rá. Itt nem a közép összetartó 
egysége, hanem az emberi általánosságot hordozó törvény szabályozó 
ereje az, ami összehangolja az individualitások versengését. Az egyes 
individuális cselekedet azáltal nyeri el az erkölcsi dimenzióját, hogy a 
maga individuális törekvését megkísérli összehangolni az emberiség 
egyformaságából származó maximával, s úgy valósítja meg önnön 
individualitásának érvényre juttatását, hogy egyszersmind a kötelesség 
általános törvényének a megvalósítójává és hordozójává is válik. 

A barátság kérdését Kant a mások iránti kötelességeink kapcsán ve- 
ti fel, melyek gyakorlását a szeretet és a tisztelet érzése kíséri. A kanti 
elgondolásban azonban a szeretet és a tisztelet mégsem pusztán a 
kötelességeket kísérő „érzések”, hanem maguk is kötelességek, olyan 
gyakorlati jellegű maximák, melyeknek a teljesítésére törekednünk 
kell ahhoz, hogy erkölcsi lények maradhassunk, s e törekvésünk ké- 
pezi a másfajta kötelességeink teljesítésének is az erkölcsi alapját. A 
szeretet a jóakarat maximája, amely a bennem jelenlévő emberiség 
méltóságából kifolyólag a másik iránti jótettre kötelez.145 Csak azzal a 
feltétellel engedi meg, hogy jót akarjak magamnak, ha mindenki más- 
nak is jót akarok. S magamnak is csak annyi jót akarhatok, amennyit 
másoknak is akarok.146 A tisztelet szintén maxima, amely a másik 
személyében jelenlévő emberiség méltóságából fakadóan önértéke- 
lésünk korlátozására késztet. Azt követeli tőlem, hogy ne értékeljem 
magamat többre, mint a másikat, illetve azt, hogy ugyanazon mérték 
  

                     
145 „A szeretetet itt nem érzésnek tekintjük (esztétikai értelemben), azaz nem 

más emberek tökéletessége feletti örömnek, nem a tetszésből fakadó szere- 
tetnek (mert arra nem kötelezhetnek mások, hogy érezzünk valamit), hanem a 
jóakarat maximájának (gyakorlati jellegűnek) kell gondolnunk, amelynek 
következménye a jó tett.” Uo. 567. 

146 Vö. uo. 569. 
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szerint értékeljem a másikat is és magamat is.147 Az egyén indivi- 
duális törekvései irányában mindkét maxima korlátozó jelleggel hat, a 
bennem és a másikban egyformán jelenlévő emberiség érvényesítését 
jelöli meg az önérvényesítés feltételeként. Ugyanakkor a két maxima 
egymás vonatkozásában is korlátozólag hat. A szeretet az egyéni 
törekvéseket arra készteti, hogy közeledjenek egymáshoz, a tisztelet 
pedig arra, hogy távolodjanak egymástól.148 Az erkölcsi szeretet nem 
léphet túl a minden ember felé irányuló általános jóakarat határán, s 
nem válhat szubjektív érzéssé, mivel a másik iránti tisztelet határt szab 
neki. Az erkölcsi tisztelet úgyszintén nem válhat a feltétlen tisztelet- 
ben vagy a túlzott önbecsülésben kifejeződő érzéssé, mert a szeretet 
maximája azt követeli, hogy ugyanúgy és ugyanannyira értékeljük a 
másikat is, mint önmagunkat. 

Kant felfogása szerint a két ellentétes irányban ható erkölcsi erő – 
a szeretet és a tisztelet – a barátságban egyesül. Kant definíciója 
szerint a barátság „két személy egyesülése ugyanazon kölcsönös sze- 
retet és tisztelet révén.”149 A barátság kölcsönös érdekeltség és rész- 
vétel mindazok javában, akiket a jóakart egyesít, de – tegyük mindjárt 
hozzá – akiket a kölcsönös tisztelet kellőképpen el is távolít egymás- 
tól. Ezért Kant szerint a barátság, legalábbis a tökéletes formájában, 
csupán eszmény, amelyhez hozzáigazítva az életünket méltóvá vál- 
hatunk a boldogságra.150 Ebből kifolyólag Kant a barátságot is köte- 
lességnek tekinti, mégpedig – a szeretet és a tisztelet ellentétes hatású 
kötelességeinek egyesüléséből kinövő – általános és tiszteletre méltó 
kötelességnek, melyet az ész ró ránk a boldogságra méltóvá válásunk 
  

                     
147 A mások iránt tanúsítandó tisztelet „nem egyszerűen érzés, amely abból 

fakad, hogy saját értékünket a máséval vetjük össze (...). A tisztelet csupán az 
a maxima, amely révén önértékelésünket a másik személyben lévő emberiség 
méltósága korlátozza ‒ tehát gyakorlati jelentésében (...) értelmezzük.” Uo. 
567‒568. 

148 Az eszes lényeket a kölcsönös szeretet elve arra kényszeríti, „hogy állandóan 
közeledjenek egymáshoz, a tiszteleté pedig, amellyel egymásnak tartoznak 
arra, hogy távol tartsák magukat egymástól” ‒ írja Kant a vonzás és taszítás 
kapcsán. Uo. 567. 

149 Uo. 590. 
150 Vö. uo. 
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feltételeként. A barátság mint kötelesség tehát sokkal inkább az indivi- 
duális erkölcsi cselekedeteink egyetemes emberi feltételeként jelenik 
meg, semmint ténylegesen megvalósuló erkölcsi állapotként; inkább 
az erkölcsi törekvéseinknek és cselekedeteinknek az egyetemes embe- 
rire való irányultságában meghúzódó szükségszerűségként merül fel, 
mintsem valós individuális feltételek között megélt barátságként. Ez 
nem is lehet másként, mert a kanti barátságkoncepció lényegében az 
egyetemes törvény rangjára emelt erkölcsi korlátozás gondolatára épül: 
önmagunk egymással szembeni és egymásnak önmagunkkal szem- 
beni, értelmi belátásokból fakadó, tudatosan vállalt korlátozásának a 
gondolatára, az ebben való találkozásra és kölcsönösségre. Erre utal 
maga Kant is, amikor hangsúlyozza, hogy az így elgondolható barát- 
ság puszta eszme, amely bár gyakorlatilag szükségszerű, a gyakor- 
latban mégis elérhetetlen. De morális lényekként mégsem térhetünk ki 
a rá irányuló törekvés alól, mivel ez az ész által ránk rótt tiszteletre 
méltó kötelességünk.151 

A barátság kérdése az erkölcsi szféra kifejlésének egy olyan vég- 
pontjában merül fel Kantnál, amelyből visszamenőleg bevilágítódik a 
Kant által elgondolt erkölcsiség belső és külső feszültségektől terhelt, 
feloldhatatlannak tűnő, paradoxonszerű ellentmondások formájában 
kirajzolódó alaptermészete. A barátság, a kanti megközelítésében, bel- 
sőleg az ellentétes morális tendenciákat magába építő kötelességként, 
külsőleg, gyakorlatilag pedig megvalósíthatatlan követelményként 
jelenik meg, amelyre az embernek mégis törekednie kell. Egyaránt 
magán viseli a gyakorlatilag megvalósíthatatlan, de a boldogságra való 
méltóvá válás reményében ésszerű belátások útján mégiscsak felvállalt 
kötelességek feszültségeit hordozó morális szféra belső konfliktusos- 
ságának, valamint az ész maximái és a valós élethelyzetek, gyakorlati 
cselekvések külsőleg is konfliktusos szembesüléseinek a jegyeit. E pa- 
radoxális vonások révén Kant a barátság problémáját voltaképpen ki- 
emeli a valóságos emberi életfolyamatokból, és a gyakorlati élet transz- 
cendentális vonatkozásává, univerzális lehetőségfeltételévé változtatja, 
amellyel egyúttal meg is vonja az egymást kölcsönösen korlátozó 
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elvekre és erőkre épülő erkölcsiség érvényességi körét és határait. A 
kölcsönösségeken alapuló morális korlátozásoknak ez a paradoxális 
zártságokba torkolló rendszere, amelyből a modern embernek nem- 
igen áll módjában kitömi, a maga paradox módján éppúgy élvezethez 
az emberi tartalmaitól megfosztott lét kiüresedéséhez, mint az önnön 
határaival szembesülő létezésben rejlő emberi lehetőségek felszabadu- 
lásához. 
 
 

A barátságtapasztalat nyitottságstruktúrája 
 
Az előbbiekben megvizsgált három barátságkoncepció kapcsán fel- 

merül a kérdés: van-e a barátságnak valamilyen univerzális normája? 
Az mindhárom koncepcióból kitűnik, hogy a barátság mint filozófiai 
kérdés egyik esetben sem helyezkedik kimondottan az erkölcsiség ta- 
pasztalatán belül, bármennyire is úgy tűnjék tapasztalatilag, hogy a 
barátság leginkább erkölcsi problémaként merül fel az ember számára. 
Viszont éppen abban a felismerésben válik filozófiai kérdéssé – s ez 
az, ami miatt a filozófia történetében újabb és újabb megközelítések- 
ben visszatérnek rá, s ami miatt minket is foglalkoztat –, hogy a ba- 
rátság több mint erény, több mint eszmény, több mint norma. Akár 
úgy is lehetne fogalmazni vele kapcsolatban, hogy a normán túlinak a 
normán innenije, avagy olyan átfogó és alapvető emberi tapasztalat, 
amely maga alkotja saját normáját, melynek horizontjában többszörö- 
sen is visszaigazolódik az a régikeletű filozófiai sejtelem, hogy az 
emberi mindig is az önmagán túlmutatóban élhető meg ténylegesen 
emberiként, s e rajta túli vonatkozásában válik igazán reflektíve magá- 
ra mutatóvá/utalóvá. 

A vizsgált koncepciók egy olyan közös elemet tartalmaznak, amely 
a barátság tapasztalatának a vizsgálatát a mai filozófiai megközelíté- 
sek irányában is megnyitja. Ez éppen abban a gondolatban ragadható 
meg, hogy a barátság: tapasztalat. Mégpedig oly módon tapasztalat, 
hogy az emberi tapasztalatnak az az univerzális jellemzője tárul fel 
benne és általa a maga közvetlen és természetes módján, hogy a ta- 
pasztalat, melyre szert teszek, sohasem csak az enyém, hanem mindig 
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közös tapasztalat. Lehet ugyan individuálisan megélt, de mindig a 
másikkal alkotott közösség felől értelmezve valósul meg mint tény- 
leges tapasztalat. Ez az értelmezés szervesen, alkotólag és alakítólag 
tartozik hozzá a barátsághoz, amely ezzel együtt válik azzá, ami. A 
barátságban levés mint létállapot mindig önnön értelmeként is tartal- 
mazza a barátságot. Valójában ebből érthető meg, hogy az igaz ba- 
rátságnak nincs ellentéte, azaz nincs nem-igaz barátság. A barátság 
csak igaz barátságként, azaz értelemtelített létállapotként barátság. Az 
a tapasztalatunk, hogy barátokként élünk együtt egymással, és az, 
hogy egymás barátjának tudjuk magunkat, egyazon tapasztalati egység 
szervesen összetartozó létbeli és értelembeli oldalát alkotja, mégpedig 
úgy, hogy mindenik csakis a másikkal való egységében érvényesül 
ténylegesen. A barátság mint létállapot és a barátság mint értelem te- 
hát szétválaszthatatlan egységként tartozik össze. Lét és értelem össze- 
tartozó egysége felől nézve a barátság kérdése a kortárs filozófiai 
gondolkodásban leginkább mint hermeneutikai probléma merül fel. 

A filozófiai hermeneutika a barátság lényegének és értelmének 
feltárására az erkölcsi tudás problémája irányából nyit meg egy ki- 
indulási perspektívát. Gadamer észrevétele szerint az erkölcsi tudás – 
ahogyan azt Arisztotelész leírja – nem valamiféle tárgyi tudás, ame- 
lyet a megismerő valamilyen tényállással szemben csupán megállapít, 
hanem olyan tudás, amelyben az, amit megismer, őt magát közvet- 
lenül érinti. „Valami olyasmi, amit tennie kell.”152 Az erkölcsi tudást 
nem tanuljuk és nem is felejthetjük el. Nem úgy állunk vele szemben, 
hogy ha akarjuk, elsajátítjuk, ha nem akarjuk, akkor nem, mint a mes- 
terségbeli tudást. A konkrét élethelyzetekben mindig valamilyen szi- 
tuációban találjuk magunkat, amelyben cselekednünk kell. Tehát már 
rendelkeznünk kell az erkölcsi tudással és alkalmaznunk kell azt, még 
mielőtt valamilyen megtanulható tudásra vagy tapasztalatra tennénk 
szert az adott szituációban. De mégsem olyasmiként alkalmazzuk, 
aminek már előzőleg önmagáért birtokában vagyunk, s így már készen 
állóként megvan akkor, amikor az alkalmazására kerül sor egy konkrét 
  

                     
152 Vö. Gadamer, Hans-Georg: Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika 

vázlata. 222. 
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szituációban. Azt, hogy mi a helyes, nem lehet teljesen meghatározni 
attól a szituációtól függetlenül, amely a helyest követeli tőlem.153 Az 
erkölcsi tudás tehát a konkrét szituációtól is függő tudás. Más szóval 
tapasztalat, melyre tapasztalva, a szituációt megélve, cselekvő részt- 
vevőként teszünk szert úgy, hogy a megszerzése már az alkalmazása is 
egyben. Ezért hangsúlyozza Gadamer, hogy itt nincs értelme a tudás 
és a tapasztalat közötti különbségtevésnek. Az erkölcsi tudás már ma- 
ga is egyfajta tapasztalatot foglal magába, sőt talán épp ez jelenik meg 
a tapasztalat alapvető formájaként, mely minden más tapasztalattal 
szemben tiszta, természetes tapasztalatot jelent.154 

Ebben a megközelítésben vizsgálva a barátság tapasztalata olyan 
„tudásként” mutatkozik meg, amely – az erkölcsi tudás más alapfor- 
máihoz hasonlóan és azokkal összefüggésben – a gyakorlati szituáció 
konkréciójaként valósul meg. Ez azt jelenti, hogy a barátság miként- 
jére, a baráti kapcsolat mibenlétére vonatkozóan nem lehetséges olyan 
kész norma vagy előírás, melyet utólag egy konkrét szituációban – 
valakivel barátkozásunk közepette – alkalmazhatunk. A barátság esz- 
ménye tehát nem valamiféle rögzített mérce, amelyet önmagáért 
ismerhetünk és alkalmazhatunk. Mindig konkrét, egyedi szituációban 
megvalósuló, de egyszersmind a szituáció egyediségén és konkrétsá- 
gán túlmutató, az összes hasonló egyedi és konkrét szituáció vonásaira 
kiható általánosság is. De ez nem jelent valamiféle teoretikus általá- 
nosságot, hanem sokkal inkább a példa általánosságát, amely sohasem 
önmagában, hanem mindig úgyszintén egy konkrét cselekvésszituá- 
cióban érvényesül. Az, hogy valaki másvalakiről példát vesz, nem azt 
jelenti, hogy a saját helyzetében a másik sémáját lemásolja, úgymond 
„alkalmazza”, hanem inkább azt, hogy a saját helyzetét a másikéhoz 
hasonló módon ő maga megalkotja. Abban, ahogyan valaki valakivel 
baráti kapcsolatot tart fenn, mindig van valami közös az összes többi 
konkrét baráti kapcsolat tartalmával és megvalósulási módjával. Mégis, 
éppen ez a barátság olyan egyedi és konkrét kapcsolatként valósul 
meg, hogy a maga egyszeri módján más helyzetben megismétel- 
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hetetlen. A barátság tapasztalatában fellelhető általános – Gadamer 
Arisztotelészre utaló szavaival – az a „helyes közép”, amelyet az 
emberi létezésben és viselkedésben el kell találni, miközben a pilla- 
natnyi szituáció követelményeire kell válaszolni.155 

Ugyanakkor a barátság tapasztalatában észrevehető egy másik vo- 
nás is az erkölcsi tudásnak a konkrét egyediséggel összetartozó egy- 
séget alkotó általánosságából. Bár az erkölcsi tudás célja konkrét 
szituációban merül fel, mégsem csupán partikuláris, hanem a helyes 
életre mint egészre vonatkozik.156 A barátságban benne élünk, élet- 
formaként, életbeállítódásként a teljes életünket átfogó módon meg- 
éljük, még akkor is, ha konkrét, egyedi élethelyzetekben részesülünk a 
barátság tapasztalatában. 

Ebben a hermeneutikai perspektívában tárul fel a barátság és a 
megértés lényegi összefüggése. Éppen a barátság vonatkozásában vá- 
lik hermeneutikailag beláthatóvá, hogy a megértés nem csupán intel- 
lektuális beállítódás, hanem az életfolyamat egészére kiterjedő, átfogó 
tapasztalat. A megértés módján való élés közösségképző és -fenntartó 
ereje éppen a barátság tapasztalatában tárul fel a maga természetes- 
ségében. Gadamer rámutat arra, hogy az erkölcsi tudás arisztotelészi 
koncepciójában a phronészisz (a higgadt megfontolás erénye) mellett 
és azzal szerves összefüggésben a megértés is helyet kap. A megértés 
itt nem annyira az elméleti és a technikai tudással kapcsolatos értelmi 
beállítódásként merül fel, mint inkább az erkölcsi tudás nyitottság- 
struktúrájaként, ami abból adódik, hogy az erköcsi tudásban sohasem 
csak rólunk magunkról, hanem másokról és a másokhoz fűződő vi- 
szonyunkról van szó. Ebben az összefüggésben a megértés az erkölcsi 
megítélés egyik módjaként mutatkozik meg. Akkor beszélhetünk meg- 
értésről, ha ily módon ítélkezve annak a helyzetnek a teljes konkrét- 
ságába helyezzük magunkat, amelyben a másiknak cselekednie kell. A 
megértés tehát – mondja Gadamer – nem általános tudást hoz mozgás- 
ba, hanem a pillanatnyi konkrécióban érvényesül. A tapasztalt ember 
nem azáltal érti meg a helyesen cselekvőt, hogy ő maga az illető 
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cselekvés minden furfangját ismeri, minden vele kapcsolatos technikai 
tudásban járatos, hanem azáltal, hogy eleget tesz annak a feltételnek, 
hogy ő is a helyeset akarja, s a másikkal ez a közösség kapcsolja 
össze.157 A megértés folyamatában szerzett „tudás” erkölcsi tudás. 

Azok, akik megértőleg viszonyulnak egymáshoz, azzal az előfelte- 
véssel élik meg ezt a kapcsolatot, hogy baráti kötelék tartja őket össze 
egyazon közösségben. Ennek megvilágítására Gadamer a „lelkiisme- 
reti kérdésekben” folytatott tanácskozás beszédhelyzeteit hozza fel 
konkrét példának. Az, aki tanácsot kér, csakúgy, mint az, aki tanácsot 
ad, azzal az előfeltevéssel él, hogy a másikat baráti kötelék fűzi hozzá. 
Ugyanis csak barátok tudnak tanácsot adni egymásnak, illetve csak a 
baráti szándékú tanácsnak van értelme annak számára, aki a tanácsot 
kapja. Ebben is megmutatkozik – mondja Gadamer –, „hogy az, aki 
megértő, nem érintetlen szembenállóként tud és ítél, hanem egy saját- 
ságos hozzátartozás viszonyában állóként, mely összeköti a másikkal, 
úgyszólván vele együtt érintve, vele együtt gondolkozik.158 

Az előbbiekből az is nyilvánvalóvá válik, hogy – hermeneutikailag 
tekintve – a barátság sokkal inkább előfeltétele, nem pedig következmé- 
nye az emberi kapcsolataink morális dimenziójának. Nem annyira arról 
van szó, hogy a moralitásnak egy bizonyos szintjén álló emberek ké- 
pesek baráti kapcsolatok fenntartására, hanem inkább arról, hogy min- 
denféle morális kapcsolatunk a barátság alaptapasztalatában gyökerezik, 
s ezt a tapasztalatot feltételezi az erkölcsileg megélt szituációink elő- 
zetességstruktúrájaként. Ebben tárul fel ugyanis a legteljesebb módon az 
emberi létezésünknek az az alapvető tartalma, amit hermeneutikailag a 
„Te tapasztalatának” nevezünk. Ebben a vonatkozásban a tapasztalat 
fogalma nyilván nem korlátozódik azokra az episztemológiai összefüg- 
gésekre, amelyekbe a modernitás ismeretelméleti indíttatású szemlélet- 
módja mint megismerő tapasztalatot helyezi. A tapasztalat ebben az 
értelemben nemcsak a valamiről való ismeretet jelenti, hanem azt a 
maga egészében vett tapasztalatot, „amelyet mindig magunknak kell 
megszereznünk, és senki sem szerezheti meg helyettünk”.159 
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A tapasztalat, lényege szerint, soha nem tisztán tárgyi és tár- 
gyiasító viszonyulás, hanem mindig annak a tapasztalata, aki tapasztal, 
és abban a vonatkozásban ténylegesen tapasztalat, hogy magát a ta- 
pasztalót vonja be a tapasztalati történésbe. Ez éppen a Te tapaszta- 
latában mutatkozik meg a maga közvetlenségében, amennyiben a Te 
soha nem tárgy, hanem maga is viszonyul hozzánk valahogy. Itt a 
megismerőként felfogott tapasztalat általános struktúramozzanatai lé- 
nyegesen módosulnak, mivel a Te tapasztalatában a tapasztalat tár- 
gyának is személyjellege van. Az ilyen tapasztalat morális jelenség – 
mondja Gadamer –, s ugyanígy, az ilyen tapasztalat révén szerzett 
tudás a másik megértése is.160 

Gadamer sorra megvizsgálja azokat a lényeges módosulásokat, melye- 
ket a Te tapasztalata a tapasztalat általános struktúrájához képest mutat. 

Először is a Te tapasztalata úgy mutatkozik meg, mint emberismeret. 
Az embertársak viselkedésében kifürkészi a tipikust, s a tapasztalat 
alapján képes előrelátni a másik viselkedését. Ilyenkor (meg)érteni a 
másikat azt jelenti, hogy számításba tudjuk venni, ki tudjuk számítani 
a viselkedését, amely ugyanúgy céljaink eszközéül szolgál, mint bár- 
mely más eszköz. Morális szempontból tekintve a Te-hez való ilyen- 
szerű viszonyulás színtiszta Én-központúság, az objektivitásba vetett 
naiv hitnek felel meg, és ellentmond az ember erkölcsi lényegének.161 

A Te tapasztalata felmerül úgy is, mint „dialektikus látszat”, ilyen- 
kor a Te-t személyként ismerjük el, de a személynek a Te tapaszta- 
latába való bevonása, a Te megértése ellenére is az Én-re vonatkoz- 
tatás egyik módja marad. Az ilyen Én-re vonatkoztatás abból a lát- 
szatból ered, amely az Én-Te viszony dialektikájával jár együtt. Mert 
hiszen az Én-Te viszony nem közvetlen, hanem reflexiós viszony. A 
viszonyban álló partnerek viszonyukra reflektálva kívül kerülnek egy- 
máson, és fölébe kerülnek egymásnak. A megértés így mindig a másik 
álláspontja felől anticipálva és reflektáltan „elcsípve” következik be. 
A közös elismerés állandó kivívása érdekében ebből sem marad ki a 
másik ember kiszámítására való törekvés. (Meg)érteni a másikat ebben 
  

                     
160 Vö. uo. 251. 
161 Vö. uo. 
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a vonatkozásban voltaképpen annyit tesz, mint átlátni rajta. Annak az 
igénynek, hogy a másikat megértsük, valójában az a funkciója, hogy a 
másik igényét már eleve elhárítsuk magunktól.162 

Végül a Te tapasztalata megvalósul úgy is, mint hermeneutikai ta- 
pasztalat. Ennek alapstruktúráját a Te irányában való nyitottság jellem- 
zi. A Te-t mint valóban Te-t tapasztaljuk, azaz odafordulunk hozzá, 
engedjük, hogy megszólítson és mondjon magáról valamit, s ennek az 
értelemigényére odafigyelünk. A nyitottság voltaképpen mindkét irány- 
ban érvényes: nemcsak annak a számára, akivel mondatni akarunk 
magáról valamit, hanem az Én számára is, aki egyáltalán hagy ma- 
gának mondani valamit. Az egymáshoz tartozás egyúttal mindig azt is 
jelenti, hogy hallgatni tudjuk egymást. A másik iránti nyitottság her- 
meneutikailag tekintve tehát annak elismerését is magában foglalja – 
mondja Gadamer –, „hogy önmagámmal szemben is érvényesítenem 
kell magamban valamit, akkor is, ha nem lenne senki más, aki ezt ér- 
vényesítené velem szemben”.163 Ebben az odafordulásban és odahall- 
gatásban talál rá a a másikra; s ebben a másikra találásban lehet igazán 
önmaga. A nyitottság létmódja éppen a barátságban testesül meg. S ez 
olyankor is érvényesülő emberi alapbeállítódás, amikor nem ölt éppen 
konkrét formát egyvalaki iránti barátságunkban. 

Hermeneutikailag tekintve tehát a barátság nem valamiféle célsze- 
rű és eltárgyiasító viszonyulás. A barát nem a másikat akarja; mint 
ahogy nem is olyan akar lenni, mint a másik; nem is úgy akar csele- 
kedni, mint a másik. A saját helyzetében és cselekvésében megőrzi és 
továbbépíti a maga individuális különbözőségét. A barátok a közösen 
érvényesített helyesben találkoznak össze. Arra, hogy ez miben is áll, 
nincs előzetesen megalkotott és általános szabály. Azt, ami helyesként 
érvényesítődik a baráti közösségükben, a barátok mindig is a maguk 
konkrétan megélt szituációiban és a maguk individuális módján csele- 
kedve alkotják meg, úgy, mint az individualitásukon túlnyúló, túlmu- 
tató, s ebben éppen az individualitásukat építő közös alkotást. Akik 
erre képesek, azok tekintik egymást barátoknak. 
  

                     
162 Vö. uo. 252; 253. 
163 Uo. 253. 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 85 

Ily módon a barátságnak nincs valamiféle készenálló, eredeti célja 
vagy értelme (haszon, jóindulat, stb.). Azok, akik barátok, nem vala- 
miért, valami céllal és valami végre barátok. A barátság éppúgy a 
barát(ok)hoz tartozik, mint általában a tapasztalat a tapasztalóhoz. 
Vagyis a konkrét élethelyzetekben cselekvő barátok barátságaként va- 
lósul meg. Ezért nemcsak, hogy nincs valamiféle előre megszabott 
normája, de nem is merülhet úgy fel az ember életében, mint valami 
általános norma vagy kötelesség. A barátság sokkal inkább a barátként 
való konkrét vieselkedésben, azaz a barátok konkrét viselkedésében és 
viselkedéseként megvalósuló és feltáruló közös értelem. Ezért az Én- 
Te dialektikájában zajló tényleges lét- és értelemtörténés nem is lehet 
más, mint valós barátságtapasztalat. 

Ezek után már szinte csak retorikai kérdésként merül fel, hogy a 
barátság viszony-e vagy közeg? A hermeneutikai megközelítésben a 
viszony elsődlegessége nyilvánvalóan helyet cserél a közegével, s ez a 
barátság tapasztalatában is megmutatkozik. Egymással való egyet- 
értésként és együttműködésként megélt élethelyzeteink természetes 
velejárója az a belátásunk, hogy már mindig is barátok vagyunk. Ezért 
tudunk odafordulni egymáshoz és együttműködni egymással. És nem 
fordítva, hogy úgymond azért leszünk barátok, mert képesek vagyunk 
megnyílni egymás irányában és odafordulni a másikhoz. A barátság 
nem egy magatartás következménye, hanem inkább egy állapot, egy 
beállítódás. Nem annyira mi építjük fel, mint inkább összeköt és köz- 
vetít mindabban, amit építünk, azaz ennek egy másokkal alkotott és 
megélt közösségébe von be. Sokkal inkább barátokká leszünk, bará- 
tokká válunk, mintsem barátságokat kötünk egymással. Nem annyira 
tudatosan tervezzük meg és alakítjuk ki, mint inkább természetes mó- 
don megéljük, úgy, hogy már mindig is benne élünk. 

Minden tényleges, autentikus emberi együttlét feltételez, ponto- 
sabban kialakít egy közös nyelvet. A barátság ilyen közös nyelv, ami 
oda van téve középre, s a partnerek részesednek belőle, mint közös 
tapasztalatból, s részt vesznek benne mint közös alkotásukban. A ba- 
rátok közös nyelven beszélnek, de nem azonos nyelvet beszélnek. A 
barátságban a résztvevők megértik egymást, de sohasem az egyiktől a 
másikig terjedő közvetlenségként. A valaminek az irányában történő 
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megértésükben és a valamiben való egyetértésükben tárul fel mindig 
az az értelem, amely közösségben tartja össze őket. És ebben a közös 
értelemtörténésben részesülő résztvevőkként értik meg egymást mint 
barátok, és értik meg magát a részvételükkel zajló lét- és értelemtör- 
ténést mint barátságot. 

Ezek után megkerülhetelennek bizonyul a kérdés: hogyan és mi- 
ként történhetett meg hosszú időn keresztül a barátság morális problé- 
maként való kisajátítása és az etika kizárólagos körébe való utalása? 
Válasz gyanánt a hermeneutika egy megszokott, mindennapi, s ezért 
többnyire reflektálatlanul maradó tapasztalatunkra irányítja a figyel- 
münket: akkor, amikor a nyitottság struktúráit a zártság struktúrái 
váltják fel az életünkben, olyankor veszítjük el a barátainkat. Talán 
éppen ezért tesz szert éppen a zártság létkörülményei között a barátság 
problémája különleges morális jelentőségre. 

Hermeneutikai irányból viszont már nem az tűnik helyesen feltett 
kérdésnek, hogy hogyan lehetünk egymás jó barátai. A kérdés inkább 
arra irányul, hogy hogyan lehetne elnyerni (vagy inkább vissza- 
nyerni?) a nyitottságnak azt a hitelesen emberi létmódját, amelyben a 
barátság már nem morálisan kitüntetett létállapotként tűnik fel, hanem 
természetes emberi beállítódásként érvényesül. 
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A LELKIISMERET SZAVA 
 
 

Emberi önszemléletében minél erőteljesebben fordul az európai 
ember önmaga felé, és minél nagyobb teret hódít önértelmezésében az 
individualitás tapasztalata, annál fokozottabbá válik a lelkiismeret prob- 
lémája iránti érdeklődés. A kérdéskör pszichológiai, etikai, teológiai 
vizsgálatok tárgyává válik. Mindezek viszont korántsem szüntetik 
meg annak a lehetőségét, hogy felvethessük: miként merülhet fel a 
mai ember számára a lelkiismeret problémája mint filozófiai kérdés. A 
filozófiai hermeneutika által nyitott perspektívából közelítve a lelki- 
ismeret kérdéséhez, a kínálkozó filozófiai megközelítések közül két 
mérvadó felfogás tűnik számomra megkerülhetetlennek: a Kanté és a 
Heideggeré. 

 
 

A lelkiismeret mint ítélés 
 
Kant a felvilágosodásnak a moralitásra alapozott emberi önszemlé- 

letével összhangban a lelkiismeret kérdéskörét az erkölcsiség szfé- 
rájába illeszti. A lelkiismeretet az emberben eredendően intellektuális 
és morális adottságnak tekinti. A lelkiismeretnek az erkölcsiséggel 
való alapvető, szerves összefüggését Kant két vonatkozásban emeli ki. 

Egyrészt a lelkiismeretnek van egy tartalmi vonatkozása a morali- 
tásra: a kötelesség képzete társul hozzá. Nem abban az értelemben, 
hogy az ember valamiképpen kötelezhető lenne arra, hogy lelkiisme- 
rete legyen. A lelkiismeret – akárcsak a morális érzés – az ember 
számára nem megszerezhető „valami”, s ezt nem is írja elő semmiféle 
„kötelesség”. A lelkiismeret másfajta kapcsolatban áll a kötelessé- 
geinkkel: nem tartozik a kötelességeink közé, hogy szert tegyünk rá, 
de a lelkiismeretünk ébreszt rá a kötelességünkre, s arra kötelez ben- 
nünket, hogy kötelességeket ismerjünk el.164 De ez sem úgy értendő, 
hogy a lelkiismeretünk az értelmünket felvilágosíthatja arról, hogy mi 
  

                     
164 Vö. Kant, Immanuel: Az erkölcsök metafizikája. 514; 554. 
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a kötelességünk és mi nem az, hanem inkább úgy, hogy ha valaki „a 
tettek mezejére lép vagy lépett, önkéntelenül és kikerülhetetlenül szó- 
hoz jut a lelkiismerete.”165 Ez korántsem jelenti azt, hogy ilyenkor a 
kötelességünk lenne lelkiismeretünk szerint cselekedni, „mert ehhez – 
érvel Kant – egy második lelkiismeretre is szükség lenne, amely az 
első működését tudatosítaná.”166 De az kétségtelen, hogy valahány- 
szor cselekszünk (vagy éppenséggel nem cselekszünk), a felébredő 
lekiismeretünk a kötelességünkre figyelmeztet. 

Másrészt – s éppen az előbbi vetületével összefüggésben – a lel- 
kiismeret transzcendentális vonatkozásban áll az erkölcsiséggel: „mint 
erkölcsi lényben minden emberben eredendően megvan”, úgy, hogy 
nem ő maga állítja elő, hanem „lényéből fakadóan” van meg benne.167  

Az embernek mint erkölcsi lénynek szükségképpeni velejárója, erköl- 
csi mivoltának elengedhetetlen lehetőségfeltétele a lelkiismeret. Erköl- 
csi lényként az ember egy pillanatig sem élhet lelkiismeret nélkül. Az 
ember időről időre elaltathatja magában a lelkiismeretet, de nem ke- 
rülheti el, hogy fel ne ébredjen, „s akkor rögtön meghallja a lelki- 
ismeret félelmetes hangját magában”.168 Nincs a cselekedeteinkről le- 
választható, azoktól függetlenül, bennünk önálló életet élő lelkiisme- 
retünk, mint ahogy viszont morális lényekként nem cselekedhetünk a 
lelkiismeretünktől függetlenül sem, oly módon, hogy minden cseleke- 
detünk morális dimenziójában – annak lehetőségfeltételeként – ne 
éppen a lelkiismeretünk mutatkozna meg. A lelkiismeret önmagában 
véve nem valami tapasztalati tényállás, de a tapasztalati cselekedetek 
révén – bennük és általuk feltáruló módon – a lelkiismeret is megta- 
pasztalható. Ennélfogva a lelkiismeretlenségen nem a lelkiismeret hiá- 
nyát értjük, hanem azt, hogy valaki „nem hallgat lelkiismerete sza- 
vára”.169 
  

                     
165 Uo. 515. 
166 Uo. 
167 Vö. uo. 514. 
168 Uo. 554. „A legnagyobb elvetemültségében is legfeljebb arra képes ‒ írja 

Kant ‒, hogy már egyáltalán ne hallgasson erre a hangra, de hogy ne is hallja, 
az mégiscsak lehetetlen.” Uo. 

169 Uo. 514; 515. 
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Kant az emberi szubjektivitás összefüggésrendszerébe helyezi a lel- 
kiismeret problémáját, a szubjektív bensőséghez tartozónak tekinti a 
lelkiismeretet, de ebből nem következik, hogy az tisztán csak szub- 
jektív vonatkozás lenne, inkább a cselekedeteink moralitásában fellel- 
hető objektívnek és általánosnak a szubjektív és individuális elve. A 
lelkiismeretem személyesen hozzám tartozik, de mégsem úgy, mint 
ami velem közvetlenül és teljességgel azonos, hanem inkább úgy, 
mint ami mindazt, ami hozzám tartozik, egy rajtam túli és fölöttem 
álló, de a szubjektív bensőségemtől mégsem idegen, hanem éppen 
abban székelő hatalomra vonatkoztatja. Ebben az értelemben Kant 
kétféleképpen – két igencsak szemléletes hasonlattal élve – definiálja 
a lelkiismeretet: a belső törvényszék, illetve egy bennünk lakozó má- 
sik parancsoló személy képzetével. Időnként a kettő összekapcsolódik, 
egymásratevődik. 

Az első elgondolás szerint a lelkiismeret az emberben „a belső tör- 
vényszék tudata”,170 illetve „belső bíró”, aki félelemmel elegyes tiszteletet 
parancsol az erkölcsi törvényeknek, s figyeli, felügyeli ezek betartását, 
illetve aki előtt a cselekvő ember gondolatai vádolják vagy felmentik 
egymást. Fontos az, hogy ez a belső bíró, bár ítél, az ítéleteiben nem 
tévedhet. Ugyanis nem egyik vagy másik kötelesség mibenlétét és 
teljesítését ítéli meg objektíve, hanem belsőleg, szubjektíve köteles- 
ségre ítél, s ebben „nincs sem tévedés, sem igazság”, mint ahogy nincs 
kötelesség nélküli morális állapot sem.171 Ebben a megközelítésben 
úgy tűnik, hogy a lelkiismeret egy belső fórum az emberben, melynek 
a színterén a szubjektív vélekedések úgy csapnak össze, hogy ebből a 
vitából a szubjektivitást az objektivitás és általánosság irányába meg- 
haladó érvénnyel derüljön ki, hogy mi a helyes. Erre céloz Heidegger 
is, amikor sommásan megjegyzi, hogy Kant lelkiismeret-intepretációja 
a „törvényszék képzetén” alapul mint vezéreszmén.172 De mégsem így 
  

                     
170 Uo. 554. 
171 Vö. uo. 515. A lelkiismeret a „gyakorlati ész”, amely „nem az objektumra, 

hanem csupán a szubjektumra vonatkozik (ahogy aktusával afficiálja a mo- 
rális érzést)”. Ilyen értelemben „képtelenség a lelkiismeret tévedéséről be- 
szélni” Uo. 514; 515. 

172 Vö. Heidegger, Martin: Lét és idő. 490. 
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van ténylegesen, mivel itt nem annyira egy „törvényszékre” kell gon- 
dolnunk, ahol az érvek és az ellenérvek, a vádak és a bizonyítékok 
találkoznak az igazság felderítése érdekében, hanem inkább csak a kö- 
telességre intő, a törvény betartására figyelmeztető bíróra. Ez a bíró 
nem az elkövetett cselekedeteink bírája, nem azt ítéli meg, hogy egy 
adott cselekedet törvényes-e vagy sem, hanem a törvény iránti köte- 
lességre szólít fel. A lelkiismeret figyelmeztető szava: nem lehet ki- 
bújni a kötelesség alól. A kötelesség szubjektív elve, a morális érzé- 
sünkben gyökerező motivációs alapja a lelkiismeret. Ilyen értelemben 
– akárcsak a bírói intelem – mintegy megelőzi, s szubjektíve feltételezi 
a belső lelki-szellemi törvényszéken lefolyó vitát és ítélethozatalt. 

Ily módon a kanti törvényszék-hasonlat nem annyira a valós tör- 
vényszék tapasztalatához, mint inkább a metafora másik összetevő- 
jéhez áll közel, a bennünk megszólaló másik személy képzetéhez. Egy 
olyan emberkép vázolódik fel, mely szerint az ember mint erkölcsi 
lény a közvetlen önmagánál levését mintegy megkettőzi a lekiismeret 
révén, s egy belső kettősségben él önmagával. A vádlott és a bíró, a 
ténylegesen cselekvő lény és a törvény képviselője ugyanaz a sze- 
mély.173 A lelkiismeret mégis olyasmi, mintha általa egy másik szó- 
lalna meg, de nem a minden individuumban érvényre jutó általános 
emberi képzeteként, hanem az emberi mivoltunk felett álló hatalom- 
ként, aki előtt felelősséget vállalunk a tetteinkért.174 E felettes hatalom 
a tetteinkért érzett/vállalt felelősség kötelességének parancsát szólal- 
tatja meg. Leginkább az ész eszméjéhez áll közel, a morális ésszerű- 
ség elveként, mely megvonja az erkölcsiség irányából a szabadság 
határait. De mivel ez az eszme – „eszmei személy” ‒ mégsem a tiszta 
  

                     
173 A lelkiismeret különlegessége abban rejlik, hogy „általa - írja Kant - az 

embernek ugyan saját magával akad elszámolnivalója, ám esze mégis arra 
kényszeríti, hogy úgy intézze ezt, mintha egy másik személy parancsolta volna 
meg”, s a lelkiismeret által vádolt személy ugyanaz, mint a bíró. Kant, 
Immanuel: i. m. 554. 

174 „Az ember lelkiismeretének tehát minden kötelesség esetében valaki másnak 
kell gondolnia magát (mint általában az embernek) ‒ nevezetesen önmagát 
kell cselekedetei bírájának gondolnia –, hogy ne kerüljön önmagával ellent- 
mondásba. Ez a másik mármost lehet valóságos vagy csupán eszmei személy, 
amelyet az ész teremt magának.” Uo. 555. 
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ésszel, hanem az eredendően bennünk rejlő morális érzéssel áll össze- 
függésben, s csupán szubjektíven van adva az ember számára, „a gya- 
korlati ész által, amely kötelezi magát ennek az eszmének megfelelő 
cselekvésre”,175 ez arra irányítja az embert, hogy a lelkiismeretet 
(amelyet „religiónak” is neveznek) úgy képzelje el, „mint egy tőle 
különböző, ám mégis legmélyebb lényegében jelenvaló szent lény (a 
morális-törvényhozó ész) előtti felelősséget”.176 Mivel az ilyen „minde- 
nek fölött hatalommal bíró morális lénynek Isten a neve”, a lelkiis- 
meretet „a tetteinkért Isten előtt vállalt felelősség szubjektív elvének” 
kell gondolnunk – mondja Kant.177 

A lelkiismeret tehát a kanti értelmezés szerint a szabad ember sza- 
bad cselekedetei révén jut szóhoz. Ez a szabadság a moralitás mezőjé- 
ben érvényesül, az erkölcsi lénynek az önnön erkölcsiségében gyökere- 
ző, abból táplálkozó szabadságaként. A lelkiismeretnek köszönhetően 
a törvényeket szabadon érvényesítő szabadság nem csaphat át a tör- 
vényeket teljességgel semmibevevő szabadosságba. Nem írja elő, hogy 
hogyan cselekedjünk, sem azt, hogy adott esetben egyáltalán csele- 
kedjünk-e vagy sem, de nyomban megszólal, mihelyt cselekedetünk a 
moralitás határaiba ütközik. Ezért van az, hogy olyankor, amikor a 
lelkiismeretünk nyugodt, nem sok figyelmet szentelünk neki, ehelyett 
végezzük a dolgunkat. Lelkiismereti élményeink inkább az „intő” vagy 
„vádló” lelkiismerettel kapcsolatosak, mely feszültséget, nyugtalansá- 
got, szorongást kelt az emberben. A lelkiismeret „jogerős” ítélete az 
ember felett a felmentés vagy elmarasztalás. Eredménye nem valami 
olyan jutalom, ami előzőleg nem volt a birtokunkban, hanem inkább 
az olyanszerű megkönnyebbülés, amelyet nem pozitíve élünk át, öröm- 
  

                     
175 „Az ilyen eszmei személynek – írja Kant – (a lelkiismeret felhatalmazott 

bírájának) a szívek mélyébe kell látnia, hiszen a törvényszék az emberen 
belül ül össze; egyszersmind azonban mindenkit kötelezőnek is, vagyis olyan 
személynek kell lennie, illetve olyannak kell gondolni, amelyre vonatkoztatva 
minden kötelesség általában az ő parancsainak is tekintendő; mert a lelkiis- 
meret a belső bíró minden szabad cselekvés felett. Az ilyen morális lénynek 
egyúttal minden (égi és földi) hatalommal rendelkeznie kell, különben nem 
tudná megszerezni törvényei számára a nekik megfelelő hatást.” Uo. 

176 Uo. 556. 
177 Uo. 555. 
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forrásként, csak negatíve, a korábbi szorongás utáni megnyugvás- 
ként.178 

Mi tehát a lelkiismeret a kanti értelmezés szerint? Bíró, de nem 
igazi, mert nem megítél vagy elítél, hanem kötelességre ítél. Transz- 
cendencia, de mégsem igazi isteni hatalom, mert egyértelmű transz- 
cendentalitással kapcsolódik emberi valónkhoz. Nem az általános 
emberi absztrakcióira épülő külső és felettes hatalom interiorizációja, 
de mégis a másik képzetét keltve fejti ki bennünk a hatását. Ha pontos 
válaszadással próbálkozunk, ilyen különös ellentmondásokra bukka- 
nunk, melyek azt jelzik, hogy bármennyire is megélt, érvényes tapasz- 
talatokkal rendelkezzünk róla, mégsem hagyja magát egyértelmű fo- 
galomként megragadni, s egy szűk definíció keretei közé beszorítani. 

E homályosságában felcsillanó relevanciája játszhat közre abban, 
hogy Gadamer egyik gondolata – éppen egy Kant-interpretáció kap- 
csán – az ízlés esztétikai kategóriájához közelíti a lelkiismeret tapasz- 
talatát. A gyakorlati észhasználatban az egyes cselekedetnek az álta- 
lános erkölcsi törvény alá foglalása során „eleve adva van valamilyen 
esztétikai megítélés is”.179 Ez azért van így, mert az erkölcsi csele- 
kedet a maga konkrét individualitásában nem az általános erkölcsi 
törvény alkalmazásának egy puszta esete, hanem olyan „különös eset”, 
melyet a szabály nem képes teljességében megragadni. Ez azt jelenti, 
hogy „az eset megítélése nem egyszerűen alkalmazza az általános mér- 
céjét, mely szerint történik, hanem maga is meghatározza, kiegészíti 
és helyesbíti ezt a mércét.” Ebből végső soron az következik – mondja 
Gadamer –, hogy ahhoz, hogy eltaláljuk a helyest, „minden erkölcsi 
döntéshez ízlésre van szükség”, az individuális tettnek az általános 
követelménnyel való finom, érzéssel történő összehangolására.180 Az 
ízlés itt – az esztétikai ítélőerőhöz hasonlóan – úgy irányítja az er- 
kölcsi törvény alkalmazását, ahogy arra maga az ész nem képes. Az 
erkölcsi ítéletet „az ízlés bizonyosan nem alapozza meg, de tökéle- 
  

                     
178 Vö. uo. 556; 557. 
179 Vö. Gadamer, Hans-Georg: Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika 

vázlata. 50. 
180 Uo. 
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tessé teszi” – írja Gadamer.181 Ezért kézenfekvőnek mutatkozik az 
esztétikum szféráján túlmenően is – még annak a kockázata árán is, 
hogy úgy tűnik, mintha az erkölcsiben szükségképpen helyet kapna az 
esztétikum, a jó és szép egységének antikvitásbeli visszfényét villant- 
va fel ebben a gondolatban ‒, egyfajta erkölcsi ízlésről beszélni. 

Ebben a kontextusban a lelkiismeret az erkölcsi ízlés egyik alap- 
modalitásaként gondolható el. A lelkiismeretnek, mely a törvény, a kö- 
telesség betartására figyelmeztet, nincs a konkrét individuális lelki- 
cselekvési szituációról leválasztható általános szabálya. Mindig külö- 
nös esetben, egy konkrét individuális cselekvés vonatkozásában ítél; 
ebben nem válik le valamiféle különálló szubjektumként a különös 
eset konkréciójáról, hanem az esetet a következményeivel, kihatásai- 
val egybekötő megítélésként érvényesül; mint megítélés nem valami- 
féle előzetesen adott általános mércét alkalmaz, hanem itt éppen a 
megítélésben érvényesülő ítélés a mérvadó, mely azáltal, hogy elvégzi 
a cselekvés körülményeinek finom összehangolását az erkölcsi kö- 
vetelményekkel, megerősíti és helyesbíti önmagát mint mércét, s mi is 
alkalmasabbá válunk általa az erkölcsi cselekvésre. A lelkiismeret ily 
módon nem alapozza meg tetteink erkölcsiségét, de kiteljesíti azt. 

Ebből a perspektívából szemlélve, a törvényszék képzete, a vádló, 
elítélő lelkiismeret tapasztalata sokkal inkább a lelkiismereti ítélés 
akadályoztatásából adódó lelkifurdalás kiváltotta élménynek, mintsem 
a dolgát lelkiismeretesen végző ember alaptapasztalatának tűnik. Az 
kétségtelen, hogy csakis egy morális lénynek lehet lelkifurdalása. 
Mint ahogy csakis egy morális lényben foganhatnak meg olyan belső 
vagy külső indíttatások is, melyek individualitását a lelkiismereti íté- 
lettel szembeni ellenállásra késztetik, s tetteit kivonják az erkölcsi 
ízlés hatóköréből.182 Ezért a lelkiismeretlen cselekedet lekiismeretlen- 
sége a tett elkövetőjét – az bármennyire is próbáljon ellenállni a 
lekiismereti ítélésnek – nem hagyja érintetlenül. 

A lelkiismeretlen cselekedet kiváltotta lelki nyugtalanság azonban 
mégsem valamiféle bennünk rejlő, de felettes hatalom ítéletétől való 
  

                     
181 Uo. 51. 
182 „A lelkiismeretlenség ‒ írja Kant ‒ nem a lekiismeret hiánya, hanem az a haj- 

lam, hogy ne hallgassunk lelkiismeretünk ítéletére.” Kant, Immanuel: i. m. 515. 
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félelemből táplálkozó szorongató érzés, hanem inkább az erkölcsi 
ízlésünk megsértéséből, károsodásából származó rossz közérzet. Ez 
abból is felismerhető, hogy nemcsak a saját lelkiismeretlenségünk, 
hanem mások ielkiismeretlenségének a megtapasztalása is zavarólag 
hat ránk, mivel sérti az erkölcsi ízlésünket. Éppen ez irányítja a fi- 
gyelmünket arra, hogy a lelkiismeret módján bennünk megvalósuló és 
feltáruló erkölcsi ízlés voltaképpen, lényege szerint olyan „közös ér- 
zék”, amely az erkölcsi megítélés másokkal való közösségébe vonja 
be az egyéni cselekedeteket mint különös eseteket. Amikor a lelkiis- 
meret ítél bennünk, az individuális erkölcsi érzésünket az erkölcsiség- 
nek másokkal megélt közösségében formálódó erkölcsi ízlés erőterébe 
vonja be. Nem a magunkba záruló individualitásunk bensőjében fel- 
csendülő fenyegető hangként teszi ezt, hanem cselekvő szóként, mely- 
nek nyitott horizontjában másokkal találkozunk. Ily módon a megszó- 
laló lelkiismeretünkben mindig együtt vagyunk a másikkal a szónak és 
az ítélésnek abban a közösségében, amely bár egyénileg mondódik ki, 
de lényege szerint ennek az individuális aktusnak a határain túlról 
érkezik, s ettől az individualitástól a másikig terjedő közöttiségben 
terjed ki. Ebben a vonatkozásban indokolt a bennünk megszólaló má- 
sikról beszélni, aki viszont nem annyira a mindenható bíró vagy a 
transzcendens isteni személy képzetét kelti, mint inkább a másokkal 
való találkozás tapasztalatát hordozza a lelkiismeret szavában kifeje- 
zésre jutó erkölcsi ízlés közösségében, mindazokkal, akikkel ugyan- 
annak az erkölcsiségnek a köztes terében, közös világában találjuk 
együtt magunkat. A lelkiismeretünk tehát az egyéni tetteink különös 
eseteiben az erkölcsi ízlés individuális modalitásaként érvényesül ben- 
nünk, s mégis a másokkal való legteljesebb erkölcsi közösségbe von 
be bennünket. De nem a szorongató és számonkérő lelkiismereti meg- 
ítélés, hanem a dolog lelkiismeretes elvégzése révén. Lelkiismeretesen 
cselekvő emberekként soha nem vagyunk magányosan egyedülvalóak 
a világban. 

Lelkiismeretünknek köszönhetően képesek vagyunk morális vonat- 
kozásban a különös eseteket a maguk különösségében is megítélni, 
nem csupán valamely rajtuk kívüli és fölöttük álló általános erkölcsi 
normára vonatkoztatva. A lelkiismeret szavának „megszólalásával” 
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cselekedeteinket és tapasztalatainkat mintegy „norma nélkül” is áthat- 
ja az individuumok közötti köztes térben, de a tevékeny részvételük 
révén formálódó erkölcsi ízlés, mely folyamatosan összehangolja az 
egyéni erkölcsi megnyilvánulásokat. Az erkölcsi ízlés mint közös 
érzék, és individuális megnyilatkozása, a lelkiismeret, ily módon va- 
lóban eredendően tartozik hozzá az emberi létezésünkhöz, de nem 
valamiféle készen kapott természeti adottságként, hanem az emberi 
természet formálható, képezhető alapjaként, azaz kultúraként. Ennél- 
fogva a lelkiismeretünk művelhető és nevelhető.183 De akárcsak az 
ízlés más tapasztalati területein, ez ebben az esetben sem bizonyos 
erkölcsi elvek intellektuális elsajátítása útján valósul meg, hanem sok- 
kal inkább a morális cselekedeteink kihatásaiból való részesülésként, 
az életünkben történő alkalmazásaként. Nem készenálló szabályokhoz 
való igazodással, hanem erkölcsi cselekedetek végrehajtásával valósít- 
juk meg magunkat erkölcsi lényekként. Minden lelkiismeretes tettünk 
lelkiismeretünk szavát erősíti. Általa a valódi emberi természetünket 
hordozó erkölcsi kultúránknak válunk részeseivé, s kiteljesítésének és 
tökéletesítésének a résztvevőivé is egyben. 
 
 

A lelkiismeret mint hívás 
 
Heidegger lelkiismeret-koncepciója alapvető fordulatot hoz a 

kérdés filozófiai vizsgálatában. A problémakör egészét a moralitás 
síkjáról ontológiai síkra helyezi át. A heideggeri megközelítésben a 
lelkiismeret a jelenvalólét fenoménje, vagyis annak a létezőnek a 
fenoménje, amely „eleve mi magunk vagyunk”. Heidegger számára a 
jelenvalólét „önmagalennitudásának” tanúsítása kapcsán merül fel, 
melynek eredete a jelenvalólét létszerkezetében rejlik.184 Az, amit itt 
  

                     
183 „Csakis az lehet a kötelességünk ‒ figyelmeztet Kant –, hogy műveljük a 

lelkiismeretünket, jobban figyeljünk belső bíránk szavára, s minden lehetsé- 
ges eszközzel elősegítsük, hogy meghallgatásra leljen.” Uo. 

184 Vö. Heidegger, Martin: i. m. 454. 
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„tanúsítás”-nak nevez, a jelenvalólét mindennapi önértelmezésében „a 
lelkiismeret hangjaként” ismeretes.185 

A heideggeri filozófiai vizsgálódás túllép a lelkiismeret pszicholó- 
giai leírásán és teológiai értékelésén, melyek nem jutnak el az ontoló- 
giai analízishez.186 Úgy véli, hogy a lelkiismeret ontológiai analízise 
megelőzi és voltaképpen megalapozza ezeket a megközelítésmódokat. 
Ugyanakkor szerves kapcsolatot lát az ontológiai lelkiismeret-prob- 
léma és a mindennapi (vulgáris) lelkiismeretértelmezés között, melyet 
az ontológiai analízis „objektivitása” végső kritériumának tekint.187 

Heidegger kimutatja, hogy a vulgáris lelkiismeretértelmezés sze- 
rint a lelkiismeretnek lényegileg kritikai funkciója van; mindig egy 
meghatározott, végrehajtott vagy akart tettre vonatkozólag szólal meg; 
a „hang” soha nem vonatkozik gyökeresen a jelenvalólét létére; az in- 
terpretáció nem veszi számításba a fenomén alapformáit, a „rossz” és 
a „jó”, a „korholó” és az „óvó” lelkiismeretet.188 Ezért a heideggeri 
analízis nem áll meg e mindennapi lelkiismeretértelmezés mondani- 
valójánál, hanem tovább(vissza)lép a jelenvalólét létstruktúrájához, s 
ebből igyekszik kibontani a lényegi összefüggést, mely előfeltevése 
szerint az autentikus emberi lét és a lelkiismeret között fennáll. 

Mivel a lelkiismeret empirikusan olyasmi, ami „értésünkre ad, fel- 
tár »valamit«”,189 analíziséhez Heidegger számára a feltárultság mint 
a jelenvalólét létének alapszerkezete szolgál kiindulópontként. A fel- 
tárultság hordozza a jelenvalólét arra irányuló lehetőségét, hogy „a 
maga jelenvalósága legyen.”190 A feltárultságot a megértés, a diszpo- 
zíció és a beszéd konstituálja. A lelkiismeret mindhárom fenoménnel 
kapcsolatban áll. 
  

                     
185 Vö. uo. 455. 
186 Vö. uo. 456. 
187 Heidegger azt is hangsúlyozza, hogy az ontológiai analízis jogosulatlanul jár 

el, ha nem vesz tudomást az antropológiai, pszichológiai, teológiai lelkiisme- 
retelméletekről. Vö. uo. 486. 

188 Vö. uo. 487. 
189 Uo. 457. 
190 Uo. 458. 
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A feltárultság viszonylatában Heidegger mindenekelőtt a lelkiis- 
meret hívó, felhívó jellegét emeli ki. „A lelkiismeretről, ha behatóbban 
elemezzük, kiderül, hogy hívás.”191 Ezzel kapcsolatban nyomban há- 
rom kérdés merül fel: Ki az, aki hív? Kit hív? Mire hív fel? 

Heidegger rámutat, hogy a hívó és a felhívott mindenkor egyszerre 
maga a jelenvalólét,192 de más-más létállapotában. „A hívás belőlem 
jön, de mégis rajtam túlról” és „rám irányul”. Ily módon a hívó „va- 
lami” létmódjának interpretációjához csakis a jelenvalólét egziszten- 
ciális szerkezete nyújthatja az egyedüli vezérfonalat.193 A heideggeri 
analízis szerint a jelenvalólét az egzisztenciába – mint a létezés sajá- 
tosan emberi módjába – faktikusan belevetett.194 Ez a megkerülhe- 
tetlen és másra visszavezethetetlen tényállás szabja meg a világban- 
benne-létének körülményeit és lehetőségeit, a jelenvalólét legsajátabb 
lenni-tudását. A belevetettség „hátborzongató otthontalansága” – mint 
a világban-benne-lét alapmódja – a szorongás alapdiszpozíciójában 
tárul fel a jelenvalólét számára. A belevetettség elől a jelenvalólét az 
„akárki-önmaga” vélt szabadságába és megkönnyebbülésébe, emberi 
valójának (ön)elvesztésébe menekül. A lelkiismereti hívás hívója ily 
módon nem más, mint a belevetettség hátborzongató otthontalansá- 
gának mélyén a legsajátabb lenni-tudásáért szorongó jelenvalólét. A 
szorongás által hangolt hívás maga a lelkiismeret, amely egyedül 
képes lehetővé tenni a jelenvalólét számára, hogy „kivetítse magát 
legsajátabb lenni-tudására”.195 Ebből szükségképpen adódik a Kit hív 
a hívó? kérdésre is a válasz: a jelenvalólét tulajdon önmagát hívja a 
lelkiismeretben.196 Mint ahogy ezzel összefüggésben az is nyilván- 
valóan feltárul, hogy a jelenvaiólétnek az önmagára irányuló hívása a 
lelkiismeretben felhívás jellegű. A jelenvalólét a hívásban nem folytat 
párbeszédet önmagával; a heideggeri értelmezésben a lelkiismereti 
  

                     
191 Uo. 457. 
192 Vö. uo. 471. 
193 Uo. 465; 466. 
194 „Olyan létezőként egzisztál, amelynek úgy kell lennie, amint van és amint 

lehet.” Uo. 466. 
195 Vö. uo. 466‒468. 
196 Vö. uo. 465. 
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hívás az embernek nem egy ömnagával folytatott belső dialógusa. 
Továbbá azt a kérdést is, hogy Mire (kire) hívja fel a hívó a hívottat?, 
azzal együtt, hogy Miben (kiben) hívja fel a hívó a hívottat?, a hei- 
deggeri megközelítésben óvatosan kell kezelni. A lelkiismereti (felhí- 
vás „Mi”-je a jelenvalólét „Önmagá”-ja, a „Miben”-je pedig a jelen- 
valólét „akárki-önmaga”-sága. A jelenvalólét önmagát hívó hívásában 
voltaképpen a jelenvalólét az „akárki-önmaga”-ságban az „akárki- 
önmagá”-t „Tulajdon Önmagára” hívja fel. A híváshoz itt tehát mint 
felhíváshoz nem tartozik hozzá egy középre helyezett „dolog” – pél- 
dául olyasmi, mint Kantnál a kötelesség amire a jelenvalólét felhívná, 
felszólítaná önmagát. A jelenvalólét a hívásban önmagát közvetlenül 
önmagára hívja fel, „felszólítja önmagára, azaz a maga legsajátabb 
lenni-tudására”.197 Ez mégsem teljes közvetlenség, mert egy ilyesmi- 
ben a hívás maga is megszűnne. A jelenvalólét önmagát hívó hívása 
tulajdonképpen visszahívás, amely a jelenvalólét két különböző lét- 
módja, a tulajdonképpeni önmaga és az „akárki-önmaga” között feszül. 
A lelkiismeret hívása visszahívja „a jelenvalólét Önmagáját az akár- 
kibe való beleveszettségből.”198 

A lelkiismeret analízisében ily módon feltárul a jelenvalólét külö- 
nös létszerkezete. Egyrészt nyilvánvaló Heideggernek az a törekvése, 
hogy a lekiismeretet teljes mértékben az individuum önmagaságába 
helyezze, s kritikusan elfordul mindazoktól a próbálkozásoktól, me- 
lyek a leikiismeretet valamilyen, az individuumon túlnyúló általános- 
ság („általánosan” kötelező hang, „világlelkiismeret”) irányába igye- 
keznek kiterjeszteni.199 Másrészt a jelenvalólét úgy önmaga, hogy 
állandóan megelőzi önmagát; a tulajdonképpeni önmaga mindig az 
akárki-önmaga előtt jár. A tulajdon önmaga és az akárki önmaga ket- 
tősségét mégsem lehet úgy értelmezni, mint a jelenvalólét létfolya- 
matának két különböző, egymással időbeli viszonyban álló szakaszát. 
A tulajdonképpeni önmagának nincs egy, a hívást megelőző és azon 
kívüli létmódja, hanem az éppen a hívásban-levőségében felhívott 
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önmaga. Ily módon az akárki-önmagából visszahíva voltaképpen a 
híváson kívüliségből a hívásba hívja vissza önmagát a jelenvalólét – 
önmagához, aki voltaképpen maga a hívás. A tulajdonképpeni önmaga 
valójában az önmagára való felhívás. Csakis ebben van tulajdon ön- 
magánál a jelenvalólét az akárki-önmagát megelőzően, illetve az abból 
visszahívottan, azaz a hívásba való visszahelyezettségében, visszatért- 
ségében. 

Heidegger tehát a lelkiismeretet az emberi létezés legeredendőbb 
lehetőségfeltételeire: a belevetettség fakticitására és a tiszta önmagá- 
nál levés közvetlenségére vezeti vissza. 

A lelkiismeret nem más, mint maga a hívás. Itt a hívó nem a hívás 
szubjektuma, és a hívott nem a hívás objektuma. Mint ahogy a hívás- 
nak sincs egy róla leválasztható tartalma, hanem ez éppen a hívás 
maga. Az önmagát hívó jelenvalólét önmagát híva nem egy szubjek- 
tum-objektumszerű kettősség viszonyrendszerébe vetül ki, hanem a 
tiszta önmagánál levés közvetlenségébe merül vissza, abba az ere- 
dendő létállapotba, amely maga a hívás. Ez a hívás egyrészt ő maga 
az, mint legsajátabb lenni-tudására való mindenkori felhívás, másrészt 
rajta túlról érkezik, mintegy az autentikus önmagát a belevetettség 
fakticitása irányából mindig is megelőző módon. 

Ez a sajátos létstruktúra a gond fenoménje felől válik érthetővé. A 
belevetettségben lenni-tudásáért szorongó jelenvalólét gondként tárul 
fel. A gondban „a jelenvalólét önmagát előzően »van«, úgy azonban, 
hogy egyszersmind visszairányítja magát belevetettségére”.200 A bele- 
vetettség létmódja voltaképpen kettős és egymást kölcsönösen felté- 
telező létstruktúrát egyesít magában: az alap-ok-lét létstruktúrájának, 
valamint az egzisztálva lenni-tudás létstruktúrájának az összetartozó 
egysége. A jelenvalólét egzisztálva saját lenni-tudásának alap-oka is 
egyben. Egyszerre létezik önmagának alap-okaként és ebből az alap- 
okból eredő, általa kiváltott egzisztenciaként. Egzisztálva, saját egzisz- 
tálásának a kiváltó oka is egyben. A jelenvalólét ily módon soha nem 
lehet egzisztens „a maga alap-oka előtt, hanem mindig csak abból 
eredően és mint alap-ok.” „Ez a Nem – mondja Heidegger – benne 
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rejlik a belevetettség egzisztenciális értelmében.”201 Ami azt jelenti, 
hogy a jelenvalólét a belevetettség létmódján egzisztálva mindig vissza- 
vezethető önmagára mint éppen-így-létének alap-okára, s ily módon 
mindig önmagát megelőzően is „van”. Ez a „van” viszont már nem 
vezethető vissza semmiféle őt megelőző és létrehozó okra mint „va- 
lamire”, tehát nem „valami” által és „valamiért” van, így ő maga sem 
„valami”. A jelenvalólét alap-okként való létezése azt jelenti, hogy „ő 
maga önmaga semmissége.”202 A jelenvalólét legsajátabb lenni-tudá- 
sának sajátszerűsége éppen abban áll, hogy belevetettként való egzisz- 
tálása a semmivel mint egzisztálásásnak alap-okával alkot összetar- 
tozó egységet. Létező emberi mivoltunk létezésének alap-okaként a 
semmit hordozza magában. 

Az önmaga alap-okaként egzisztáló jelenvalólét lehetőségekbe vetül 
ki, és lehetőségekből érti meg magát. A kivetülés éppúgy hozzátar- 
tozik az egzisztáló jelenvalólét létstruktúrájához, mint a belevetettség. 
Lenni-tudása mindig lehetőségekbe való egzisztens kivetülést jelent, 
azaz a lehetőségekbe való kivetülésbe belevetett. Ez azt jelenti, hogy 
nem tud nem lehetőségekben egzisztálni. Mindenkor létének valamely 
lehetőségében egzisztál. Lenni-tudván valamely lehetőségben, ennek a 
választásában van, miközben állandóan elmulaszt más lehetőségeket.203 

Ily módon a jelenvalólét szabad a maga egzisztens lehetőségeit ille- 
tően, szabadsága viszont az egyik lehetőség választásának szabadsá- 
gaként a más lehetőségek nem választásának a szabadsága is. Számára 
minden választás nem választás – semmis szabadság – is egyben, 
minden egzisztálása valamely lehetőségben egyben nem-egzisztálása 
– semmis kivetülése – is az összes többiben. A lehetőségekbe való 
kivetülése egyúttal a lehetőségektől való szabad-létet is jelent. 

Önmaga alap-okaként a jelenvalólét önmaga végső lehetősége is 
egyben. Önmagát végső lehetőségként választva, a jelenvalólét egy- 
szersmind e lehetőségbe való kivetülésének semmisségét is választja. 
Lehetőségekbe való kivetülésébe így éppúgy beletartozik a semmis- 
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ség, mint a belevetettségébe.204 „A kivetülés – írja Heidegger – nem- 
csak az alap-ok-lét semmissége által mindenkor belevetettként határo- 
zódik meg, hanem mint kivetülés, ő maga lényegszerűen semmis.”205 

A gondnak nevezett lét – „mint belevetett kivetülés” – éppen ezt je- 
lenti: „egy semmisség (semmis) alap-ok-léte.” A gond a jelenvalólét 
léte, amint „át- meg áthatja a semmisség.”206 

A jelenvalólét alap-ok-létéből következően egyedül önmaga bírhat 
önmaga fölött hatalommal. Viszont legsajátabb lenni-tudásának saját- 
szerűsége éppen abban rejlik, hogy soha nem bírhat létének teljessége 
fölött hatalommal, mivel nem létezhet sem alap-ok-létét megelőző 
módon,207 sem végső lehetőség-létét túlhaladó módon. A jelenvalólét 
fölött tehát semmi sem – önmaga sem – bír hatalommal. Vagyis: a je- 
lenvalólét létének legsajátszerűbb módján a legteljesebb mértékben sza- 
bad. Legteljesebb szabadságában pedig a legteljesebb semmisségével 
tartozik össze. Az emberi lét legátfogóbb megalapozója a semmi, és 
végső lehetőségében a semmire nyílik meg; a semmiből eredő és a 
semmibe hanyatló lét. 

Heidegger szerves összefüggést tételez a jelenvalólét semmissége 
és bűnössége között. Felfogása szerint a jelenvalólét eredendően bű- 
nös, de – az eredendő bűn bibliai értelmezésétől eltérően – nem abból 
kifolyólag, hogy az ember tudásra tett szert. Heidegger minden tudás- 
nál eredendőbbnek véli a bűnös-létet.208 Azaz a jelenvalólét létében 
mutatható fel a bűnös-lét. Ez pedig azt jelenti: amennyiben „jogosult a 
bűnnek egy semmisség alap-okaként való formális egzisztenciális meg- 
határozása”, a jelenvalólét „léte alap-okán” mint olyan, bűnös.209 A 
jelenvalólét eredendő bűnös-léte az ontológiai előfeltétele faktikus 
bűnössé válásának és egzisztenciális feltétele a moralitásának.210 Ezzel 
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Heidegger a lelkiismeret problémáját kiemeli a moralitás köréből, és 
az emberi létezés ontológiai előfeltételeinek összefüggésrendszerébe 
helyezi be. 

A gondnak nevezett létet „a bűnös-lét konstruálja.”211 A gondban 
mint a semmisségbe való belevetett kivetülés „hátborzongató otthon- 
talanságában” a jelenvalólét „eredendően együtt van önmagával”, s 
ebben megkerülhetetlenül szembesül a semmisséggel, mint olyasmivel, 
ami „legsajátabb lenni-tudásának lehetőségéhez tartozik”. Az akárkibe 
való beleveszettségben a jelenvalólét elzárja magát attól a lehetőség- 
től, hogy a semmisséggel való összetartozásából hiteles módon értse 
meg magát. A gondban tehát a jelenvalólét saját létére megy ki a játék, 
a hátborzongató otthontalanságból önmagát – mint a semmisségbe ha- 
nyatló akárkit – saját lenni-tudására szólítja fel. 

A hívás hívója tehát a gond. A lelkiismeret a gond hívásaként 
nyilvánul meg. Csak ezért lehetséges a lelkiismeret, mert a jelen- 
valólét létének alapján bűnös, és mint belevetetten hanyatló, elzárja 
magát önmaga elől. A lelkiismeretben a jelenvalólét megnyílik önma- 
ga számára, s az akárki-önmagában az Önmagát a legsajátabb ön- 
magalenni-tudására hívja fel, oly módon, hogy felszólítja a legsajátabb 
bűnösnek-lenni tudására, amely az akárki-önmaga elől elzárva marad.212 

A felhívás „előrehívó visszahívás”. Előrehív abba a lehetőségbe, hogy 
a jelenvalólét egzisztálva vállalja önmagát mint belevetett létezőt, s 
ebből a lehetőségből értve meg önmagát, szabaddá váljon a hívás szá- 
mára; egyúttal visszahív a belevetettségbe, hogy megértse benne azt a 
semmis alap-ok-létet, melynek okán bűnös. Az előrehívó visszahívást 
megértve a jelenvalólét a legsajátabb egzisztencialehetőségére hallgat 
oda: arra, hogy önmagát választva a „bűnös-lét”, aki ő maga, tulajdon- 
képpeni legyen.213 

A lelkiismereti felhívás csakis a helyes meghallása és megértése 
révén válik ténylegesen a jelenvalólétnek az önmagáról való isme- 
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retévé. A helyes meghallás azzal függ össze, hogy a hívás „a beszéd 
egyik módusza”.214 Az akárki nyilvános és hangos fecsegésével szem- 
ben a lelkiismereti hívás „egyedül és állandóan a hallgatás móduszá- 
ban beszél.”215 A jelenvalólét nem hallja önmagát, amikor odahallgat 
az akárki fecsegésére. A hívás megszakítja ezt az odahallgatást, s a 
jelenvalólétet az akárki fecsegéséből visszahívja az egzisztens lenni- 
tudás hallgatagságába”.216 A lelkiismeret hallgatva hív, hívása a hát- 
borzongató otthontalanság hangtalanságából jön, s a felszólított jelen- 
valólétet önmaga csendjébe hívja vissza.217 A lelkiismeret hangtalan 
„hangjának” megfelelő hallás szintén csak olyan képesség lehet, amely 
az önmagához odaforduló és odahallgató, az állandó bűnös-léttel szem- 
besülő jelenvalólét számára nyílik meg. A hívásnak megfelelő hallás 
lehetősége nem más, mint „lelkiismerettel-bírni-akarás”, egyfajta ké- 
szenlét arra, hogy „felhívassunk”.218 A felhívás helyes megértése abban 
áll: akarjuk, hogy lelkiismeretünk legyen.”219 Ezáltal a lelkiismerettel- 
bírást választjuk, „mint a legsajátabb bűnös-létre való szabadlétet”. A 
felhívás helyes megértése összefügg a hívás megfelelő meghallásával. 
A lelkiismereti hívás teljes félreértését jelentené, ha úgy gondolnók, 
hogy az a bűnös-létre mint a rosszra szólít fel. A hívás megfelelő meg- 
hallása éppen annak a meghallása, hogy önmagunkra szólít fel, ami 
voltaképpen a bűnös-létnek mint faktumnak a tudomásulvétele.220 A 
felhívás helyes meghallása ily módon azonos „a legsajátabb lenni- 
tudásban való önmegértéssel”, azzal, hogy a bűnös-létet mint tulajdon- 
képpeni önmagunkat éltjük meg.221 Az így meghallott lekiismereti 
hívás azáltal, hogy a bűnös-létet a tudomásunkra hozza, nem jelenti 
sem a lényegi bűnösségtől való megszabadulást, sem pedig azt, hogy 
valamiképpen magunkra vesszük a bűnt. Épp ellenkezőleg, az, hogy 
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lelkiismerettel akarunk bírni, „a legeredendőbb egzisztens előfeltétele 
a faktikus bűnösséválás lehetőségének”,222 annak, hogy a jelenvalólét 
a legsajátabb lenni-tudásában nem lehet más, mint bűnös-lét, s e lé- 
nyegbeli bűnösségbe belevetetten lehetőségeibe kivetülve is bűnös- 
létként valósíthatja meg, s értheti meg tulajdonképpeni önmagát.223 A 
lelkiismereti hívásban az önmagát tulajdonképpeni önmagára felszó- 
lító jelenvalólét az akárkibe való bele veszettség lényegi bűn-felej- 
téséből visszahívja magát az önmaga mint lényegileg bűnös-lét szabad 
választásának a szabadságába. Csakis a lelkiismereti hívást megértve 
válik számára lehetővé, hogy szabadon választott lenni-tudásából eredő- 
en önmagában megalapozottan cselekedjék, s létében felelőssé legyen. 

A „lelkiismerettel-bírni-akarás” fenoménjében benne rejlik ily mó- 
don az elhatározottság, azaz a jelenvalólétnek az önmaga választására 
és meghatározott önmegvalósítására való irányultsága. A lelkiismereti 
hívás azzal, hogy a jelenvalólétet lenni-tudásra szólítja fel, nem valami 
üres egzisztencia-eszményt tár elébe, hanem előrehívja a szituációba, 
a létlehetőségeknek egy olyan meghatározott összefüggésrendszerébe, 
mellyel tényleges, tulajdonképpeni módon csakis a bűnös-létre való 
felszólítottságában vethet számot. Az ilyen értelemben vett szituáció, 
az olyan konkrét emberi léthelyzet, amelyben az emberi lét a maga 
tényleges és autentikus ontológiai struktúráiban tárul fel az emberi 
létezés folyamatában, az akárki előtt többnyire zárva marad, mivel ő a 
különböző élethelyzetekben úgy találja benne magát, mint meghatáro- 
zatlanul általános, mindenkire érvényes szituációkban, vagy pedig 
mint különböző alkalmakban.224 A lelkiismereti hívásban viszont a 
jelenvalólétnek az az önmagára irányuló törekvése mutatkozik meg, 
hogy a jelenvalóság egy meghatározott feltárultságába, egy konkrét 
szituációba vetítse ki magát, s a tényleges lehetőségeivel számot vetve 
határozza el magát valamire, amit cselekvőén és felelősségteljesen meg 
is valósíthat. 
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A lelkiismeret ily módon a jelenvalólét ontológiai alapstruktúrái- 
nak a legmélyebb feltárultságát jelenti az önmagával való találkozása 
csendjében. A lelkiismereti hívás ontológiai struktúrái tartják összetar- 
tozó egységben a faktikus jelenvalólét semmiben való megalapozottsá- 
gát és önmagára irányuló szabad választását, amelyben a jelenvalólét 
tulajdon önmagát hívja. A jelenvalólét tulajdon önmagára való állandó 
felhívottsági állapota az élő lelkiismeret, mely a jelenvalólétet az 
önmagával való belső hangtalan találkozásban tartva egyúttal mindig 
abban a szabad lehetőségben s abban a hallgatag elhatározottságban 
tartja, hogy legyen ömnaga, s ne vesszen bele az akárki meghatározat- 
lanságába, de ne is zuhanjon bele végképp a létével elválaszthatatlanul 
összetartozó semmibe. A lelkiismereti hívásban tárulnak fel az auten- 
tikus emberi lét ontológiai alapstruktúrái, melyek lehetővé teszik a 
jelenvalólétnek a semmivel való összetartozás fakticitása és a bűnös- 
lét szabad választásának emberi szabadsága által meghatározott egzisz- 
tenciális szituációkba való belevetett kivetülését. Ezekben a konkrét 
szituációkban a tulajdonképpeni önmaga megvalósítására és az ön- 
magáért érzett felelősség vállalására irányuló elhatározottsága köze- 
pette nemcsak úgy tárulhat fel a jelenvalólét tulajdon önmaga szá- 
mára, mint belevetettségének alap-ok-léte, hanem egyszersmind úgy, 
mint a lehetőségeire való kivetüléseiben történő hiteles önmegvalósí- 
tásának és önmegértésének a végső lehetősége. 

Heidegger figyelmét sem kerüli el a mindennapi lelkiismeret- 
tapasztalatnak az a szembetűnő sajátossága, hogy a lelkiismeret elsőd- 
legesen „rossz” lelkiismeretként mutatkozik meg. Úgy tűnik, hogy 
minden lelkiismereti tapasztalat először is valami „bűnöset” tapasztal, 
s a „lelkiismereti élmény” a végrehajtott tett, illetve a mulasztás után 
merül fel. A lelkiismeret hangja a vétséget követi, arra a megtörtént 
eseményre utal vissza, amely által a jelenvalólét bűnt vett magára. 
Ezzel kapcsolatban a heideggeri probléma akként merül fel, hogy a 
lelkiismeret visszautaló funkciója az empirikus lelkiismeretértelme- 
zésben egyszersmind hogyan hordozza az ontológiai értelemben vett 
lelkiismeret előrehívó szerepét, hogyan tárul fel ennek egy egzisztens 
megnyilvánulásaként. Heidegger rámutat arra, hogy a lelkiismeret 
hangja igenis visszahív, de az elkövetett tett mögé, a belevetett bűnös- 
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létbe hív vissza, ami „korábbi” minden bűnbeesésnél. Ily módon a 
visszahívás „egyszersmind előre-hív a bűnös-létre, amit a saját egzisz- 
tenciánkban kell megragadnunk úgy, hogy éppen a tulajdonképpeni 
egzisztens bűnös-lét »követi« a hívást, nem pedig megfordítva”. Eb- 
ben az értelemben a „rossz” lelkiismeret sem csupán csak korholó- 
visszautaló, mivel visszautalva egy elkövetett bűnesetre, valójában 
„előreutalóan visszahív a belevetettségbe”.225 

Éppen a vulgáris lelkiismerettapasztalat e kettősségének a felisme- 
rése nyújt Heidegger számára szemléleti keretet ahhoz, hogy az ere- 
dendő bűn és a lelkiismeret viszonyát megfordítsa. Azzal a mélyen 
meggyökerezett hagyománnyal szemben, miszerint az ember lelkiis- 
merete az emberi lény eredendően bűnös mivoltából nyeri eredetét, 
Heidegger egész lelkiismeretkoncepcióját arra az előfeltevésre építi, 
hogy csakis lelkiismerettel bírván válhat nyitottá a jelenvalólét a 
bűnös-létre a bűnösség lényegi, tulajdonképpeni értelmében. Ily mó- 
don a lelkiismeret az, ami a bűnös-létre és önmagára való mindenkori 
felszólítottság létmódjaként eredendően gyökerezik az emberi lét 
alapvető létstruktúráiban. A lelkiismereti hívásnak ez az eredendősége 
viszont nem annyira a felszólítás tartalmi vonatkozásában konstituá- 
lódik, hanem a felszólításban levés, lelkiismerettel való bírás minden- 
kori elsődlegességeként, mint a bűnös-létnek, szabad választásnak és 
az elhatározottsággal járó felelősségnek a jelenvalólét ontológiai alap- 
struktúráiban való szétválaszthatatlan összetartozása lehetőségfeltétele- 
ként. Ilyen értelemben, bár radikálisan megfordítja a bűnösség és a 
lelkiismeret egymással való összefüggésének hagyományos alapértel- 
mezését, a heideggeri koncepció mégis megőriz a kanti elgondolás 
transzcendentalitásából is valamennyit, azzal a lényegbevágó különb- 
séggel, hogy a lelkiismeret normativitása helyett egyértelműen a fak- 
ticitására helyezi a hangsúlyt. 

A semmivel való összetartozás felvállalása és a bűnös-léttel mint 
az emberi létezés alapstruktúráiban gyökerező elkerülhetetlen adott- 
sággal való számvetés csakis a lelkiismereti hívásban nyerheti el az 
emberi létezés vonatkozásában az igazi értelmét. Nem az eredendő 
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bűnösség következtében ébred fel az emberben a lelkiismeret, hanem 
csakis a lelkiismereti hívás révén konstituálódik lényegileg és auten- 
tikusan a maga tulajdonképpeni módján a jelenvalólét mint bűnös-lét. 
A lelkiismereti hívás ontológiai struktúráin alapul a bűnös-lét konsti- 
tuciója és annak az emberi létmegértésben való szabad felvállalása, és 
nem a lelkiismeret nyeri eredetét a bűnös-lét ontológiai struktúráiból. 
De hasonlóképpen ebben az ontológiai perspektívában tárul fel a 
bűnös-lét emberi felvállalásának is az igazi létértelme, mint az emberi 
önmegértésnek az az autentikus módja, amelynek során az ember ön- 
nön létét a semmivel összetartozóként érti meg, s az, hogy a tulajdon 
önmagának a valamiként/valakiként való megvalósításaira irányuló 
konkrét elhatározottságai legmélyén mindig és elkerülhetetlenül ott 
munkál a bűnös-létre való állandó felszólítottság. A bűnös-lét felválla- 
lása, az önmagára irányuló szabad választás és az elhatározottsággal 
járó felelősség összetartozó egységének alapjául szolgáló lelkiismeret- 
tel bíróként való lenni-tudása módján érti meg az ember önnön emberi 
létét, mint tulajdonképpenit. 
 
 

A lelkiismeret mint kérdezés 
 
Bár a filozófiai hermeneutika körébe tartozó szövegekben nem 

találkozunk a lelkiismeret-probléma kimondott tematizálásával, de szá- 
mos mozzanata oly módon épül be a hermeneutikai tapasztalat és a 
megértés nyelviségének explicitált fejtegetésébe, hogy az lehetővé 
tesz egyfajta, a kimunkált filozófiai lelkiismeretkoncepciókra irányuló 
hermeneutikai reflexiót. Ez egy lehetséges hermeneutikai lelkiismeret- 
koncepció felvázolására, illetve rekonstrukciójára is alkalmat kínál. 

Kant a kötelesség és a felelősség szubjektív elveként kezeli a lel- 
kiismeretet. Ezáltal a moralitás szférájába helyezi, egy absztrakt erköl- 
csi lény moralitását a szubjektivitása irányából megalapozó lehetőség- 
feltételeként. Heidegger a kantinál semmivel sem kevésbé absztrakt és 
általános ember-modellt állít középpontba, jóllehet a világba helyezett 
emberi lét ontológiai struktúráit tárja fel, s nem a transzcendentális 
lehetőségfeltételeire összpontosít. Mindkettőjükben közös viszont az a 
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mód, ahogyan a lelkiismeretet egy folytonosan szorongó, nyugtalan 
emberi létállapottal és lelkiállapottal hozzák összefüggésbe; mind a 
morális lényt, a kötelességre felszólító belső bíró, mind pedig a jelen- 
valólétnek önmagát a bűnös-létre felhívó gondként feltáruló létmódja 
a lelkiismeretnek egy olyan képzetét kelti, amely egy, a transzcenden- 
tális feltételei, illetve az ontológiai alapstruktúrái irányából egyaránt 
behatároltnak, kibontakozási lehetőségei tekintetében pedig megkerül- 
hetetlen korlátokba ütközőnek tűnő emberi létmód önmegvalósítási, 
önkiteljesítési törekvéseinek a szerves velejárója, autentikus emberi 
minőségének a garanciája. Egy olyan emberkép velejárója, amely egy- 
felől szorongó, nyugtalan, a világban otthontalan, magányos és idegen 
hatalmaknak kiszolgáltatott lényként, másfelől a hiányos morális és 
létbeli meghatározottságai folytán nyert szabadságát önmaga sajátos 
és egyedülálló megvalósítására, kiteljesítésére felhasználó, önnön 
emberi mivoltáért felelősséget érző és vállaló lényként vázolja fel az 
embert. Különösképpen az emberi létet a gyökerénél megragadó hei- 
deggeri emberkép szembesíti kísértetiesen az európai embert az em- 
beri létezés minden másfajta létmódtól való radikális különbözőségé- 
vel, az ember ontológiai egyedülvalóságával és magárautaltságával a 
világban, melynek egyszersmind ő maga az ontológiai lehetőségfelté- 
tele. Mindkét elgondolás éles határt von a lelkiismeret érvényesülése 
révén létrejövő emberi létállapot és az azt nélkülöző nem autentikus, 
nem-emberi állapot között, a lelkiismerettől mint az önmagára mint 
kötelességre, illetve mint bűnös-létre való folytonos felhívottságban, 
felszólítottságban levéstől téve függővé az emberi létezés tulajdon- 
képpeni, hiteles módját. Mindkét esetben a lelkiismeret az ember 
önmagaságába záruló, azt önmagára irányuló folytonos készenlétben 
tartó, belső feszültséggel terhelt lét- és lelkiállapot. Mindkét felfogás, 
bár különbözőképpen, de bizonyos mértékben szubjektumszerűsíti a 
lelkiismeretet, mintha az önálló életet élne bennünk. Ugyanakkor démo- 
nizálják, megfoghatatlanként, rejtőzködőként, a tapasztalat hátterében 
titokzatosan meghúzódóként tüntetve fel azt, mint ami a csend hang- 
ján szólít meg, s valahányszor megszólal, a hallgatás módján beszél. 

Mindkét felfogás kapcsán felmerül a kérdés: vajon a lelkiismerettel 
bíró ember valóban egy olyan otthontalan és szorongó ember a világ- 
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ban, akit éppen a lelkiismerete tart a kötelessége miatti szorongás és a 
bűnös-létbe való belevetettség tulajdonképpeniségében? Vagy éppen a 
világban otthonosan mozgó és a megértés módján élő ember az, aki 
képes lelkiismeretesen teljesíteni a kötelességét, s aki képes a bűnös- 
lét ontológiai zártságán is túllépni a végesség és a teljesség egymás- 
bajátszó értelemösszefüggésében értve meg önnön emberi valóját? 
Mert különben hogyan lenne egyáltalán lehetséges a konkrét tapasz- 
talati szituációkban lelkiismeretesen cselekvő ember? Vagyis hogyan 
lehetséges az az ember, aki lelkiismeretét nem belsővé vált felettes 
hatalmaktól nyeri, s nem is absztrakt ontológiai létstruktúrák feltárul- 
kozásából meríti, hanem az emberi lét- és értelemtörténésnek az éppen 
zajló folyamatába természetesen beletartozónak éli meg, miközben a 
maga normálisan élő és cselekvő módján, a dolgát végezve a világban, 
állandó és dinamikusan változó kapcsolatokba kerül önmagával, a 
dologgal magával és a másik emberrel? 

Ha a moralitás szűkebb nézőpontjából vesszük szemügyre azt, 
hogy mit jelent a lelkiismeretem szerint cselekedni, voltaképpen nem 
találunk benne semmi mást, mint amit a „lelkiismeretesen cselekedni” 
jelent értelmileg számunkra, azaz a dolgunkat a maga céljainak, érte- 
lemigényének megfelelően és a körülményekkel összhangban elvé- 
gezni. Ez nem jelenti csupán azt, hogy valami külső általánosnak (pl. 
szabálynak, törvénynek) alávetetten, de azt sem, hogy valami belső ta- 
pasztalati általánosnak (pl. szokásnak, rutinnak, tudati-elvi meggyőző- 
désnek) alárendeleten, hanem sokkal inkább azt jelenti, hogy éppen a 
végrehajtott cselekedet konkrét individualitásában is fellelhető, s a 
végrehajtásnak éppen ebben a folyamatában is formálódó erkölcsi 
mércének, azaz az elvégzendő dolog által hordozott követelményrend- 
szerének megfelelően és értelemigényével összhangban. Ebben ma- 
gam vagyok a tettemmel való egyedülvalóságban, egységben, belső 
teljességben, s mégis egy átfogó értelemösszefüggés részeseként, részt- 
vevőjeként. A lelkiismeret itt nemcsak az erkölcsi döntés helyességét, 
a tett erkölcsi sikerét garantálja, hanem egyúttal az én erkölcsi ké- 
pességeimet is, azt, hogy a végrehajtott tettben, „a dologban magában” 
képes vagyok az önmagáért való erkölcsi mértéket megtalálni, azaz ké- 
pes vagyok helyesen érteni meg a dolgot magát, a magam vonatkozá- 
  



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 110 

sában a saját mértéke szerint, s önmagamat a dolog vonatkozásában 
úgyszintén. Amennyiben bizonyos élethelyzetekben a „lelkiismeret 
parancsáról” lehet beszélni, annak megértése a végrehajtás konkré- 
ciójában, s a parancsnak engedelmeskedő vagy azt megtagadó szi- 
tuációértésében és felelősségtudatában történik.226 Az, ami ilyenkor 
ténylegesen „parancsolólag” lép fel, nem más, mint maga a megértés. 
A megértés módján élő ember egy folyamatosan zajló lét- és értelem- 
történés részeseként és résztvevőjeként mindig is otthonosan mozog 
abban a világban, melynek értelemösszefüggéseit ő maga is alakítja. 
Ezekbe belehelyezkedve, de egyszersmind továbblépve is bennük, ő 
az, aki úgy képes megérteni önmagát, hogy az egyúttal a dolog és a 
másik megértése is legyen. A megértés módján élő ember nem lehet 
más, mint éppen a lelkiismeretesen cselekvő ember. Hogyha van 
egyáltalán a lelkiismeretnek valamiféle sajátos filozófiai problémája, 
akkor hol lehetne arra alkalmasabb helyen rábukkanni, mint éppen a 
lelkiismeretesen cselekvő ember megértéstapasztalatában? 

A lelkiismeret tapasztalata állandóan túlterjed mindazon, ami tudo- 
mányos szempontok szerint kutatható rajta. Már azelőtt megszólal s 
megszólít, mielőtt bármiféle kutatásához hozzákezdenénk. Mindenkori 
előzetes megszólalásban levése minden tárgyiasító vizsgálódást meg- 
előz. Mint ahogy csakis egy tárgyiasító vizsgálódás számára tűnhet a 
lelkiismeret megszólalása a kutatás vonatkozásában valami előzetes- 
nek. Mivelhogy mi a lelkiismeret bármiféle tudományos kutatását meg- 
előző módon már mindig is lelkiismeretesek vagyunk, lelkiismere- 
tesen cselekszünk, s ennek folyamatában lelkiismereti vizsgálatokat, 
kutatásokat is végzünk. Ily módon lelkiismeretünk kutatása folytonos 
önvizsgálatot eredményez, amit ténylegesen mégsem mi magunk vég- 
zünk el, hanem inkább oly módon történik, hogy átengedjük magunkat 
a dolognak, ami a mi dolgunk, s a másiknak, akihez közünk van, hadd 
kutassanak ki minket a maguk módján. A lelkiismeretünk önvizsgáló 
kutatása voltaképpen maga is a lelkiismeretességünk összetevője, mely- 
nek során a dolgunkat lekiismeretesen végző emberekként e lelkiisme- 
retesség módján értjük meg magunkat. Mindezzel együtt jár a lel- 
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kiismeret-élmény természetes mindennapi tudatosítása is, amely a lelki- 
ismeret megszólalásáról „beszél”, s ezáltal természetes módon a nyelv 
közegébe helyezi a lelkiismereti élményt. 

Amennyiben a lelkiismeret „megszólal”, beszédjellege van. A 
lelkiismeretként zajló beszédnek milyen struktúrája van? 

A fentebb vizsgált lelkiismeretkoncepciók egyöntetűen a lelki- 
ismeret megszólaló, megszólító, hívó, felhívó, felszólító nyelvi aktu- 
saira hivatkoznak. Holott, amikor a lelkiismeret „megszólal” bennem, 
én magam így szólok magamhoz: vajon helyesen cselekedtem? Vagyis 
kérdezőleg fordulok oda a dologhoz. Éppen a lelkiismereti élmény 
mindnyájunkban ott élő tapasztalata mutatja, hogy a lelkiismeretnek 
kérdésstruktúrája van. 

A lelkiismeret szava: bennem megszólaló szó, amely az énáltalam 
feltett kérdésben szólal meg, engem szólítva meg – kérdezőleg. Erre a 
felém irányuló kérdésre adott válasz az én kérdésem: vajon? De az 
engem kérdezőleg megszólító lelkiismereti kérdés a maga módján 
úgyszintén válasz egy másik kérdésre, arra, amelyet a dolog tesz fel 
nekem, amelyet végzek, és a másik, akivel együtt végzem. A dolog és 
a másik kérdező megnyílása felém – a dolgomat végző tevés-vevésben 
– az a kérdés, melyre válaszként merül fel a magam felé irányított 
kérdésem. Az való igaz, hogy minden hiteles lelkiismereti élményben 
a lelkiismeret szólal meg bennünk, de ebben mindig a dolog és a 
másik szólít meg minket. Ez azért lehetséges, mert a kérdés, amellyel 
a dologhoz és a másikhoz odafordulunk, válasz a felőlük jövő meg- 
szólítottságra, s ez a válasz – mint kérdés – minket magunkat is meg- 
szólít. Soha nem tudok úgy fordulni oda kérdezőleg a dologhoz, hogy 
ebben önmagamat is ne kérdezzem, mint ahogy önmagamhoz sem 
tudok úgy fordulni kérdezőleg, hogy a dolgot magát is ne kérdezzem. 
Csakis ebben a tetteim, cselekedeteim általi folytonos megszólított- 
ságban élve van lelkiismeretem. Ha nincs, ami megszólítson, a lelki- 
ismeretem is néma marad. (S ez nem ugyanaz, mint amikor a csendje 
hallatszik, s hallgatva beszél). 

Tehát nem a lelkiismeret, hanem a dolog maga az, és a felém 
forduló másik, ami/aki a maga kérdező kérdésességében folytonos 
megszólítottságban tart. Mindazok a konkrét egzisztenciális megnyil- 
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vánulások, melyek nyelvi közegében a lelkiismeret-beszédnek ez a 
kérdés-válasz dialektikája kiképződik, egy meghatározott szituáció 
összefüggésrendszerében és értelemhorizontjában zajlanak. A lelki- 
ismeret mindig kérdezőleg vonatkoztatja értelmére a dolgot, amelyet 
végzek (vagy nem végzek), s kérdezőleg vonatkoztat engem a dologra 
és a másikra a megértés és az önmegértés kérdező módján. Vagyis 
úgy, hogy az soha nem marad csakis magánál a dolognál, a másiknál 
vagy éppen önmagámnál, s egyiket sem csak tisztán maga-magában 
érti meg, hanem úgy, hogy kérdezőleg mindig elébe lép annak kér- 
désességébe, mint ahogy a kérdésre adott válaszaiban is túllép rajta a 
továbbkérdezés kérdésességébe, minélfogva minket magunkat is 
ebben a folyamatos kérdező kérdésességben tart megnyitottan a dolog, 
a másik és önmagunk felé. Olyankor, amikor úgymond „felébred” 
bennünk a lelkiismeret, valójában a dolog maga kérdez, s a kezdetet, 
amennyiben itt ilyesmiről egyáltalán szó lehet, ez a kérdés jelenti.227 

Bár a lelkiismeretemet mindig a sajátomnak tekintem, mint olyas- 
mit, ami velem szétválaszthatatlanul összetartozó módon az enyém, a 
lelkiismeretem megszólalása mégsem jelenti valamiféle önmagámmal 
való közvetlen azonosság feltárulását, valamiféle önmagamba való 
teljesértékű belehelyezkedést. Éppen a lelkiismeret „szava” utal arra, 
hogy az ember nem összenőve, összeolvadva azonos önmagával, mivel 
a magamhoz fűződő viszonyomat éppúgy, mint a dologhoz és a 
másikhoz kapcsolódó viszonyaimat is a nyelv közvetíti. A hermeneu- 
tika egyik alapproblémája éppen a megértésben meghúzódó távolság 
problémája; a tapasztalat mezőjében érintkezők és találkozók között 
távolság feszül; magamtól a másikig és a dologig, de éppúgy magam- 
  

                     
227 Akárcsak a jelen és a hagyomány viszonyában: a kezdetet itt is „az a kérdés 

jelenti, amelyet a szöveg tesz fel nekünk, a hagyomány szavától való érintett- 
ségünk, úgyhogy a megértés már eleve magába foglalja a jelennek azt a fel- 
adatát, hogy közvetítsen önmaga és a hagyomány között. Tehát a kérdés és a 
válasz viszonya valójában megfordult. A hagyomány, amely megszólít ben- 
nünket ‒ a szöveg, a mű, a történeti emlék maga is kérdést tesz fel, s ezzel 
nyitottá teszi vélekedésünket. Hogy válaszolni tudjunk a nekünk feltett kér- 
désre, nekünk, a kérdezetteknek magunknak kell elkezdenünk a kérdezést.” 
Uo. 261. 
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tól magamig is távolság húzódik meg. Ez azt jelenti, hogy a megértés, 
az önmegértést is beleértve, nem közvetítő közeg nélküli, hanem egy 
olyan köztességben és közöttiségben terjed ki, amely átjárást, alapot és 
közösséget biztosít. A bennem zajló és önmagamat építő párbeszéd – a 
lekiismeret fóruma – az a nyelvi közeg, amelyben megszólítanak a dol- 
gok és kérdezőleg fordulhatok oda magamhoz, a dologhoz és a másik- 
hoz. A lelkiismeret úgy szólal meg bennem, hogy a másik (és a dolog) 
hangján is szól; a másik szavának felcsendülése bennem. A lelkiis- 
mereti kérdésben úgy találkozom magammal, hogy ebben a másik 
véleményét is érvényre juttatom, de a sajátomra is (oda)hallgatok; 
azaz elébe megyek magamnak a másik irányából, de túl is lépek 
magamon a dolog irányába. Ez a „többes” szám azt jelenti, hogy úgy 
vagyok a lelkiismeretemben magam, hogy a másikkal és a dologgal 
alkotott közösségben vagyok az. Bár a lelkiismeretem az enyém, a 
szavának mégsincs tisztán csak egyes száma; többes számban beszél. 
A lelkiismeretem az a középre helyezett közös nyelv, amely úgy köz- 
vetít magamtól magamig, hogy megszólaltatva a dolgot, melyet vég- 
zek, úgy is megszólaltat engem, mint a másikat, akivel együtt végzem. 
Kérdező odafordulásomban „magunk” vagyok magam, s „bennünk” 
vagyok magamban. Az önmagammal folytatott lelkiismereti párbeszéd 
bennem zajló és magammal folytatott beszélgetés, amely „én magam 
vagyok”, s amelyben – mivelhogy beszélgetés – egyszersmind „mi 
magunk vagyunk”. 

Mindez azt is jelenti, hogy sohasem vagyok/lehetek benne a ma- 
gam tiszta individualitásában eleve készen álló szubjektum (mint akár 
a kötelességem, akár önmagam megszólító megszólítottja), mivel a 
lelkiismeretem megszólalásában kérdező kérdés-válaszom („vajon?”) 
mindig is az éppen így megélt szubjektumszerűségem elébe kérdez 
vissza, az előzetességstruktúráit hozva játékba, mint ahogy az ily mó- 
don kiprovokált válasz-kérdésekben mindig túl is kérdez rajta, a szi- 
tuáció konkrécióiból kivezető kihatásokra, következményekre, melyek 
éppen a továbbkérdezés módján építik tovább ezt a szubjektum-törté- 
nést. Ennélfogva nem úgy áll a viszony ömnagam és a lelkiismeretem 
között, hogy már eleve szubjektum vagyok, s ez akként tárul fel, hogy 
lelkiismerettel bírok, hanem inkább a kérdéses-kérdező odafordulá- 
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somban „megszólaló” lelkiismeretem az éntapasztalatomnak az a kon- 
tinuus alapja, egyben-/összetartó nyelvi közege, melyben „benne állva”, 
úgy a dolog vonatkozásában, amelyet végzek, mint a másik vonat- 
kozásában, akivel kapcsolatba lépek, minden konkrét lelki-cselekvési 
szituációban „én magamként” élem meg a lét- és értelemtörténési 
folyamatot, melynek részese és résztvevője vagyok. 

Milyen szó a lelkiismeret szava? Valamely szó értelme a kimon- 
dott szó és az általa ki-mondott jelentéstartalom összetartozó egysé- 
geként mutatkozik meg. A lelkiismeret szava a megszólalásában ölt 
testet. A kérdező megszólítottságunkban való megszólalása a létmód- 
ja. Amit ki-mond, az nem valami különválasztható, önmagában is 
megragadható jelentéstartalom. A lelkiismeret megszólaló szavában 
maga a lelkiismeret történik. A lelkiismeretünknek nincs valamiféle, a 
nyelvi történését megelőző magábanlevősége. Nem úgy van, hogy 
mindenkor készen áll bennünk a lelkiismeret – minket magunkat is 
folytonos készenlétben tartva –, s időnként megszólal. A feltámadó és 
megszólaló lelkiismeret ugyanaz; a megszólalásban „támad fel”. 

A lelkiismeret szava tehát különös szó, melynek értelme nem vá- 
lasztható el megszólalásának történésétől.228 Miben áll a különössége? 
Nem annyira abban, amire lelkiismeretbéli megszólítottságomban tény- 
legesen rákérdezek, hanem sokkal inkább abban, ahogyan folyamato- 
san az önmagam elé és az önmagam után történő kérdezés nyitottság- 
struktúrájában tart, az önmagámmal folytatott beszélgetésben, amely 
„én magam vagyok”. Nem maga a konkrét nyelvi tartalom, nem a 
valamit kérdezés vagy a valamire való felszólítás a mérvadó benne, 
hanem az, ahogyan a lelkiismeret az ilyen megnyilatkozások nyelvi 
fórumaként, közegeként szerveződik bennünk. A konkrét nyelvi meg- 
nyilvánulásokban a nyelv maga is megszólal, a maga előzetesség- 
struktúráiba és értelemhorizontjába vonva be a megkérdezettet vagy a 
  

                     
228 Gadamer ráirányítja a figyelmünket arra, hogy vannak szavak, melyek ér- 

telme nem választható el hirdetésük történésétől, hanem esetükben „a törté- 
nésjelleg magához az értelemhez tartozik”. Jó példa erre az átok, mivel 
nyilvánvalóan nem választható el attól, hogy valaki mondja valakire. Ami 
megérthető benne, az nem a kijelentés absztrahálható értelme, hanem az elát- 
kozás, amely történik benne. Vö. uo. 298. 
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kijelentettet. A lelkiismeret sokkal inkább ilyen nyelvi szóhozjutás- 
ként szólal meg a kérdező odafordulásainkban, mintsem a kérdezett 
kérdésességek konkrét tartalmi megszólaltatásaként. Nem annyira 
lelkiismerettel bírunk, mint inkább belehelyezetten találjuk magunkat 
a lelkiismeret szavába, abba a kontinuus nyelvi közegbe, amely a ma- 
gunkhoz, a dologhoz, a másikhoz való kérdező-válaszoló odafordu- 
lásunk mindenkori előzetességstruktúráját és értelemhorizontját hor- 
dozza. 

Felületesen elgondolva szinte kézenfekvőnek tűnik a lelkiismereti 
élményt a végességünk tapasztalatából levezetni. A lelkiismeret nyel- 
visége vonatkozásában viszont végességünk tapasztalata a lelkiismeret 
nyelvi közegében formálódó alaptapasztalatnak bizonyul. A lelkiisme- 
ret olyan nyelvi közegként formálódik, melyben a szó a maga kérdező 
módján, a dolog és a másik általi kérdező megszólítottságunkban és a 
magunk válaszolva kérdező odafordulásában megtöri a tapasztalás 
kontinuumát, s az éppen adott tapasztalat elébe és rajta túlra kérdezve 
a határaival szembesíti azt. Az ember akkor hajlamos a végesség-fe- 
lejtésre, amikor az ismétlődések és az egyformaságok ördögi körébe 
zárul be a tapasztalás folyamata. A lelkiismeret nyitottságstruktúrá- 
jában előtoluló kérdések viszont feltörik a tapasztalati zártságokat az 
újravétel és a továbbhaladás irányában. 

A mindennapi lelkiismereti élmény többnyire a rossz lelkiismeret 
nyomasztó élményeként lesz úrrá rajtunk. Ebben viszont éppen a vé- 
gességünk tapasztalatával szembesítő módon tárul fel a lelkiismere- 
tünk nyelvi közege. A „rossz” lelkiismeret nem annyira a szónak az 
erkölcsi értelmében rossz, mint inkább a negativitás tapasztalata 
vonatkozásában, abban, ahogyan minden új tapasztalat a másik és a 
másság tapasztalataként – mintegy negatíve – a végesség tapasztalatát 
juttatja kifejezésre. A lelkiismeret ilyenkor „rossz” lesz, mivel a 
megváltozott tapasztalati szituációból jövő kérdező megszólításra való 
kérdezve válaszoló odafordulásában a meglévő tapasztalatban gyöke- 
rező kérdés nem találja el kellőképpen az újszerű értelemigényt, nem 
képes kellőképpen tekintettel lenni annak másságára, s ily módon 
mulasztáson kapja rajta magát. Valójába éppen ez a „rossz” lelki- 
ismeret szükséges ahhoz, hogy a lelkiismeret szava feltörje a meglévő 
  



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 116 

tapasztalatok zártságát, s érvényre juttassa a másság értelemigényét. A 
dolog és a másik mindenkori jelenléte a lelkiismeret kérdező meg- 
szólalásában éppen a végességemet kifejezésre juttató lelkiismereti 
élmény közegében válik lehetségessé. A kérdés, amely a lelkiismeret 
nyitottságstruktúráiban a dolog és a másik irányából érkezik hozzám, 
a másságuk támasztotta értelemigényre való elfogadó-befogadó tekin- 
tettel-levésre szólít fel, s ezzel együtt – negatíve – a végességemnek a 
hozzájuk fűződő viszonyomból adódó (ön)tevékeny megtapasztalásá- 
ra. Csakis a végességem tapasztalati horizontjában válhatok tekintettel 
levővé – a lenni hagyás és a másság értelemigényének érvényesülni 
hagyása módján – a dologra mint dologra, a másikra mint másikra és 
magamra mint magamra. E kérdésre (vissza)kérdezve adott válaszom 
a lelkiismeret szavában nyitja meg a tekintettel-levésnek azt a nyitott 
horizontját, melyben feltárul az „én magam vagyok” végességének a 
tapasztalata. A megszólaló lelkiismeret nyelvi közegében a végessé- 
gem tapasztalata tehát elsődleges és eredendő módon – akárcsak 
bármely más autentikus alaptapasztalat – a negativitás tapasztalata- 
ként tárul fel. Éppen ez a negativitás tanúskodik alapvetően arról, 
hogy a semmi semmilyen módon sem juthat érvényre az autentikus 
emberi létezésben: sem a lét- és értelemtörténés alapjaként, sem pedig 
annak tartalmaként. 

A lelkiismeret szavának különössége a szó egysége és a szavak 
sokaságának viszonyában is megmutatkozik. Gadamer rámutat arra, 
hogy az emberi szónak beszédjellege van, a szavak sokaságának egy- 
berendezésében juttatja kifejezésre egy gondolat egységét. Ezzel együtt 
jár az, hogy a szó egysége a szavak sokaságában tárul szét.229 A lel- 
kiismeret szava azért is különös szó, mivel abból nyeri súlyát, hogy 
tovább élteti bennünk a szó eredeti, eredendő egységét. A bennem 
megszólaló közös nyelv szavaként a különbözőket – a dolgot, ma- 
gamat és a másikat – önnön nyelvi közegének egységében tartja össze. 
Ily módon a még szétszóródás előtti szó erejével szólal meg, s az 
emberi valónknak a szavak sokaságában szétszóródó értelemegysége a 
lelkiismeret szavában mindig helyreáll. 
  

                     
229 Vö. uo. 298. 
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Ebben a hermeneutikai perspektívában tárul fel a lelkiismeret sza- 
va és az eredendő bűn egymáshoz való tényleges viszonya is. Az 
eredendő bűn azáltal, hogy az emberi létezés előzetességstruktúráiból 
belép az emberi világba, széttöri a szó egységét, s a szavak sokaságába 
szóródik szét. E sokaságban a bűn szava hangtalanná, némává válik, a 
sok szó egyikében sem talál kimondásra. A bűnös-lét lappangó titok- 
zatosságával mélyen befészkeli magát az emberi létezés alapstruktú- 
ráiba, s hosszú időn keresztül az emberi önértelmezés meghatározó 
horizontjává válik. Egyedül a lelkiismeret szava az, amely úgy őrzi 
meg a szó eredendő egységét, hogy annak alapján képes legyen kér- 
dezőleg feltörni a bűn titkát. Csakis a bűnnek szegzett lelkiismereti 
kérdés horizontjában nyerheti vissza a bűn is a maga hiteles szavát, s 
tárulhat fel annak igazi értelmeként az emberi szabadság. 

Lelkiismeretünk minden kérdező szavában a szó eredendő egy- 
ségének a visszfénye verődik vissza bennünk; mögöttünk tündököl, de 
elibénk világít, hogy magunkra ismerhessünk benne. 
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AZ EURÓPAI RACIONALITÁS KÉT ARCA 
 
 

Az európaiság és a racionalitás összefüggése 
 
Valahányszor felmerül az európai kulturális identitás problémája, 

vele kapcsolatban a racionalitás kérdésköre is szóba jön. Vitatott és 
vitatható kérdés, hogy van-e az európaiságnak egy jól körülhatárolha- 
tó, egységesítő specifikuma, vagy csak az emberi létezés más szféráitól 
megkülönböztető sajátosságai vannak. Ezért azt sem lehet egyértelműen 
eldönteni, hogy a racionalitás egyenesen az európaiság specifikumá- 
nak tekinthető-e vagy inkább csak egyik olyan lényegi sajátossága, 
amely nem meríti ki teljes egészében az európaiság jelentéstartalmát, 
de a hiányában mégsem lehet európaiságról beszélni. Ugyanis ezzel 
kapcsolatban folytonosan termelődik egy sajátos tapasztalat és egy 
vele szembeszegülő követelmény. Egyrészt a földrajzi Európában élő 
népek mindenike hajlamos arra, hogy „Európához tartozónak” tekintse 
magát. Egyes kelet-európai népek és államok azonban a racionalizá- 
lási folyamatok nélkül szeretnék az európaiságukat vállalni. Másrészt 
valamely társadalom vagy életforma mindaddig nem tekinthető az 
európai kultúrához tartozónak, míg nem teszi le sikerrel a racionalitás 
vizsgáját. 

Úgy tűnik tehát, hogy európaiság és racionalitás lényegi összefüg- 
gésben állnak egymással. Amennyiben a racionalitást az európaiság 
sajátosságait hordozó egyik fogalomnak tekintjük, kétségtelen, hogy 
az európaiság egésze nem redukálható egyik kifejező fogalmára. 
Ugyanakkor viszont az európaiságnak nincs egyetlen olyan attribú- 
tuma sem, amely valamiképpen ne vonatkozna a racionalitásra.230 
  

                     
230 Ennek a bonyolult összefüggésnek számos árnyalatára és olykor zavaró több- 

értelműségére részletesen kitér A. Marga Az európai egyesülés filozófiájáról 
(Filosofa unificării europene) c. könyvének első tanulmányában, amelyben 
az európaiság specifikumának problémakörét tárgyalja. Vö. Marga, Andrei: 
Filosofia unificării europene. 19‒28. 
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A racionalitás problémája és jellemzői 
 

Melyek az európai racionalitás fontosabb jellemzői? 
E kérdés filozófiai megközelítése egy átmenetet tételez az „ész 

problémájáról” a racionalitásra, majd a racionalizálásra. A filozófiai 
hagyomány hosszú időn keresztül az „ész problémájával” azonosult, a 
világban rejlő ész feltárására, igazolására irányult. Az újkori filozófiai 
diskurzus a világnak egy rejtett, de feltárható ésszerű struktúráját fel- 
tételezte, amellyel az embernek összhangba kell hoznia a viselkedését 
ahhoz, hogy emberi módon élhessen. Ennek a filozófiai törekvésnek 
az irracionális megmutatkozása szabott minduntalan határt. 

A racionalitás problémája azonban nem a racionális-irracionális 
szembesüléséből adódik. Nem akörül a kérdés körül forog, hogy hogy 
az ésszerűség kívülről vezetődik-e be a világba, vagy a világ dolgainak 
a természetes velejárója, hanem akörül, hogy az emberi megnyilvánu- 
lások milyen feltételek között és milyen formákban lehetnek racionáli- 
sak. A racionalitás problémája abban rejlik, hogy a racionális megis- 
merés elvei hogyan érvényesülnek az emberi életben, hogyan valósul 
meg az emberi viszonyok, viselkedés és cselekvés racionalizálása. 

Racionalizálni annyit jelent, mint ésszerűségre törekedni. Az ember 
a különböző élethelyzetekben ésszerűsítheti a kommunikatív megnyil- 
vánulásait és cselekedeteit. A racionalitás problémája így voltaképpen 
az emberi kijelentésekkel és cselekvő megnyilvánulásokkal kapcsolat- 
ban merül fel: az emberi kijelentések és cselekvések azon képességé- 
ben rejlik, hogy a megfelelés értelmében megalapozottak lehetnek és 
kritikai vizsgálatnak vethetők alá.231  
                     
231 A hagyományos filozófiai racionalizmus és a felvilágosodás időszakában ki- 

bontakozó racionalitás elvei később a „világ varázstalanítására” irányuló ra- 
cionalizáció átfogó programjában találnak egymásra. A „nyugati racionalitás” 
problémakörének egyik kiemelkedő képviselője, Max Weber szerint a világ 
„varázstalanítása” egyenértékű annak „racionalizálásával”. Weber a racionali- 
zálásnak három különböző, de egymással rokonítható értelmét tárja fel, ame- 
lyek a racionalitás három típusában öltenek testet: a dolgoknak a törvénysze- 
rűségek ismeretén alapuló uralásának képessége a tudományos racionalitás 
lényegét alkotja; a világ egységes egészként való felfogásának, s ezen belül, 
amely az emberi viselkedés kulturális szabályozásának képessége a metafizikai- 
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Ezt az elvet a racionalitáson alapuló szemlélet az emberi kijelen- 
tések és cselekvések egységes érvényességi normájaként kezeli és 
igyekszik kiterjeszteni a kijelentések és cselekvések legkülönbözőbb 
válfajaira. Ily módon az egység és az egyetemesség metaelvei a nyu- 
gati kultúra és civilizáció önismeretének alapvető tartalmi elemeiként 
jelennek meg: ez a kultúra és civilizáció egységesnek és egyetemesnek 
tekinti magát az emberi létezés egésze vonatkozásában. Ezért nem 
véletlen, hogy a kritika a racionalitáson alapuló modern nyugati kul- 
turális identitás fő ismérveiként ezeket az elveket veszi először célba. 
A racionalitás kritikája így a modernitásban formálódott európai kul- 
turális önszemlélet válságtüneteként is megnyilvánul. 

 
 

Kétféle beállítódás 
 
A múlt század második felétől kezdődően az európai racionalitás- 

sal szemben kétféle beállítódás körvonalazódott. 
Az egyik a racionalitás kultuszában fejeződött ki. Ez a beállítódás 

– a hegeli filozófia alapján – az „abszolút racionalitás” tételezéséből 
indult ki, amelyhez képest a racionalitás konkrét formái (a tudomá- 
 
  
                                                

etikai racionalitás formájában nyilvánul meg; végül az emberi cselekvés ra- 
cionális megtervezésének és kivitelezésének képessége a gyakorlati racionali- 
tást jelenti. Ezen kívül a filozófiai és szociológiai szakirodalomban a modern 
nyugati racionalitás megnyilvánulásainak számos típusát tárták fel és jelle- 
mezték. Gyakoriak az olyan elméleti eljárások, amelyek a kitűzött célok és a 
felhasznált eszközök megfelelésében megnyilvánuló „cselekvésbeni ésszerű- 
ségtől” megkülönböztetik a rendszeren belüli események és állapotok megfe- 
leltetése során megvalósuló „rendszer-ésszerűséget”, illetve egy elmélet meg- 
felelése és elfogadása formájában megvalósuló „logikai-konstruktív ésszerű- 
séget”. Hasonlóképpen szoktak különbséget tenni egy átfogóbb általánosítás 
keretében az ún. „tudományos-technikai” és a „gyakorlati” racionalitás kö- 
zött, úgy, hogy ez utóbbiba az etikai racionalitást is beleértik. Mindezek a 
típusok azonban, akárcsak a racionalitásnak Weber által kimutatott három 
válfaja, egyetlen közös előfeltevésre vezethetők vissza: csak egy episztemo- 
lógiailag értelmezhető, jelentésekkel felruházott világban lehet tudományt 
művelni és emberi módon élni. Vö. Frank, Manfred: Două secole de critică a 
rafionalității și supralicitarea ei „postmodernă”. 14‒15. 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 121 

nyos illetve erkölcsi-gyakorlati racionalitás) csak megnyilvánulási je- 
lenségeit alkotják. 

A másik a racionalitással szembeni kritikai beállítódás. A raciona- 
litás kritikája nem újkeletű, voltaképpen végigkíséri a racionalitás 
egész történetét, de az utóbbi száz év folyamán számottevően felerő- 
södött. Az európai filozófia lényegét sokáig a racionalizálás előfelte- 
véseinek tisztázására irányuló szellemi erőfeszítésekben látták. Ez a 
filozófiai öntudat a felvilágosodás időszakában a fény és a világosság 
metaforájában tetőződött, abban a hitben, hogy minden, ami adott, 
megismerhető, s az emberi élet felszabadítható a hagyomány, az elő- 
ítéletek és a természetfeletti erők hatalma alól. Száz év sem telt el, s 
bekövetkezett az, ami a XVII‒XVIII. század nézőpontjából még elkép- 
zelhetetlennek tűnt: az észt és a racionalitást kérdőre vonják, s a kér- 
dések létalapjukat érintik, a legitimitásukra vonatkoznak.232 A prob- 
léma lényege metanyelvi szinten merül fel: a megalapozásban kifeje- 
ződő racionalitás megalapozásának a kérdéseként.233 

A racionalitás filozófiai kritikái az európai (nyugati) kulturális iden- 
titás alapelveit igyekeznek megingatni és korlátok közé szorítani: első- 
sorban az egység és az egyetemesség elvét. Az egyetemes feltétlen 
méltóságának szétfoszlatása fejeződik ki annak a racionalista filozófiai 
  

                     
232 Vö. uo. 9‒10. 
233 A racionalitás legitimitását az elsők között Nietzsche kérdőjelezi meg, amikor 

felteszi a „genealógiai” alapjaira vonatkozó kérdést, s kimutatja, hogy a racio- 
nalitás nem azonos pusztán a racionális viselkedéssel, hanem egy olyan élet- 
forma, amely a többség túlélését hivatott biztosítani egy ellenséges világban. 
Vö. Marga, Andrei: Raționalitatea și tipurile ei. 257. 

Századunk derekán erőteljessé válik a formális és analitikus racionalitás 
kritikája. Horkheimer és Adorno a formalizálódott ész instrumentalizmusát 
teszi bírálat tárgyává, amelyben Marcuse hatalmi szándék megnyilvánulását 
látja. M. Foucault a modern racionalitás álarca mögötti hatalomvágyat leplezi 
le, amely a megismerés útján akar érvényesülni. Feyerabend kritikája a világ- 
tudományt veszi célba, amely kezdetben a tudás egy formáját jelentette a sok 
közül, de szellemi egyeduralomra törekszik a „tudományos ésszerűség”, a 
„tudományos módszer” nevében, a „nyugati” tudomány intézménye formájá- 
ban. Vö. Adorno, Th. W.-Horkheimer, M.: A felvilágosodás dialektikája; 
Marcuse, Herbert: Omul unidimensional. 385‒386; Foucault, Michel: L’ordre 
du discours. 23; Feyerabend, Paul: A tudományos ésszerűség nevében. 
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eszménynek a megkérdőjelezésében, hogy létezhet az egyének és a 
történelem fölött álló igazság. Úgyszintén felmerül a kérdés, hogy ki 
foglalkozik a sajátos értelmében vett nem-általánossal?234 

A racionalitás kritikái nem maradnak meg pusztán ismeretfilozó- 
fiai keretek között, hanem a filozófia és a társadalmi gyakorlat kapcso- 
latára is kiterjednek. E kritikai megközelítések szerint a racionalizáció 
folyamata összekapcsolódik a totalitarizmus különböző válfajainak a 
létrejöttével. A racionalitás kiemelkedő szószólói tételeikkel az erő- 
szak módszeres alkalmazását, a fizikai és politikai hatalomgyakorlást 
támasztják alá. A racionalitás pere így a modernitás patológiájának 
feltárásához vezet.235 
 
 

Kétféle racionalitás 
 
A racionalitás kritikái egy sor olyan újszerű belátáshoz vezetnek el, 

amelyek egy megújuló európai önismeretnek a fontos alkotóelemivé 
válhatnak. 

Ilyen fontos belátás a tudomány lényegével kapcsolatban az, ame- 
lyet Feyerabend fogalmaz meg: a tudomány a tudásnak újból csak egy 
bizonyos formáját jelenti.236 Hasonlóképpen fontos – módszertanilag 
– annak a belátása, hogy az egyes racionalitás típusok nem redukál- 
hatok egymásra, és egyik a másiknak nem rendelődik alá, hanem egy- 
más mellé tevődnek. 

E kritikai hozzáállás legfontosabb hozadéka abban rejlik, hogy 
hozzásegít az európai racionalitás igazi természetének tisztázásához, s 
annak a belátásához, hogy a különböző racionalitás típusokban a ra- 
cionalitásnak két alapvető dimenziója körvonalazódik: egy teoretikus 
és egy praktikus racionalitás. Az emberi életben mindkettő egyformán 
  
                     
234 Vö. Frank, Manfred: i. m. 10. 
235 Uo. 10. 
236 Feyerabend szerint a tudomány nem alkot egységet, számos különböző fajta 

tudomány létezhet. A tudomány alkotóelemei nagyon is egyenlőtlen hordere- 
jűek, s a siker módszeres merészség útján, és nem egy világosan körvonalaz- 
ható „ésszerűséghez” ragaszkodva érhető el benne. Vö. Feyerabend, Paul: i. m. 
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jelen van, anélkül, hogy egymást valamiképpen kizárhatnák, vagy egyik 
a másikra valamiképpen visszavezethető lenne.237 A racionalitás két di- 
menziója voltaképpen egyszerre bontakozik ki aszerint, ahogy az embe- 
ri élet egyszerre kapcsolódik a világhoz és a többi emberhez, a fizikai 
valóságkörnyezethez és a szociokulturális környezethez, amelyben egy- 
aránt zajlik. Ez öszefüggésben áll a logosz kétféle megjelenítődésével 
az európai kulturális hagyományban: egyrészt a logosz mint a dolgok 
általános, lényegi és szükségszerű kapcsolata, másrészt a logosz mint az 
emberi-társadalmi együttélésben kialakult megegyezés eredménye.238 

Ily módon a racionalitás, bármilyen formájában jelenjen is meg, 
kettős vonatkozásban érvényesül az emberi verbális és cselekvő meg- 
nyilvánulásokban. Egy emberi kijelentés racionálisnak minősül egy- 
részt azért, mert megfelel a tapasztalatban adott világnak, másrészt 
azért, mert megfelel a másokkal való interakció követelményeinek, 
vagyis interszubjektív elismertséget nyer a kommunikációban. Mind- 
két kritérium az objektivitás ismérvével rendelkezik, bár más-más 
értelemben. Hasonlóképpen, egy emberi cselekvés racionalitása egy- 
szerre valósul meg a világhoz való tapasztalati viszonyban és a má- 
sokhoz való viszonyban a társadalmi interakcióban. 

Addig, amíg az elméleti ésszerűség érvényesülési terepe a logika 
és a teória, a gyakorlati ésszerűségé a társadalmi kommunikáció. Ezért 
a racionalitás praktikus dimenziójának fő megnyilvánulási formája a 
kommunikatív racionalitás. A kommunikáció „nyelvjátékok” illetve 
„beszédaktusok” sokaságának tekinthető. Az ésszerűséget a bizonyít- 
hatóságra alapozó kartéziánus hagyománnyal szemben a kommuni- 
kációban ésszerűség tulajdonítható a nem bizonyítható, de meggyőző 
érvekkel rendelkező kijelentéseknek is. Egy érv meggyőző ereje nem- 
csak a valóságértékétől és az azt alátámasztó logikai eljárás hatékony- 
ságától függ. A kommunikációban számolni kell egy reflexív ténye- 
zővel is, az értelmező viszonyulással. 
  

                     
237 Bár erre is voltak jelentős próbálkozások, mindkét irányból. Max Weber a 

gyakorlati ésszerűséget a tudományos-technikai ésszerűségre, H. Marcuse pe- 
dig fordítva, a tudományos-technikai ésszerűséget a gyakorlati ésszerűségre 
próbálta visszavezetni. 

238 Vö. Marga, Andrei: i. m. 256. 
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Egy konstruktív hipotézis 
 
A racionalitás kritikája során egy konstruktív hipotézis is körvona- 

lazódik, amely ezt a kritikát nem a racionalitás alapelveinek a meg- 
kérdőjelezése és elvetése, hanem a racionalitás lényegének egy telje- 
sebb feltárása felé tereli. E hipotézis szerint az európai racionalitásnak 
az ész és a megismerés kultuszára támaszkodó domináns válfaja – 
teoretikus dimenziója – hosszú időn keresztül eltakarta ennek a racio- 
nalitásnak a másik arcát – a praktikus racionalitást amely az emberi 
társas érintkezésben és verbális kommunikációban formálódott, s az 
európai kultúrának és életformának éppoly szerves összetevőjét alkotja, 
mint az előbbi. A kommunikatív racionalitás elméleti rekonstrukciójá- 
hoz nagymértékben hozzájárult az európai filozófia nyelvi fordulata, 
elsősorban a wittgensteini nyelvjátékelmélet és a beszédaktuselmélet 
megjelenése. 

A racionalitás kétdimenziós természetének újragondolása – bár 
eltérő terminológiai környezetben, de párhuzamosan – megjelenik több 
gondolkodónál. Ezek közül két reprezentatív megközelítést emelek ki: 
a Habermasét és a Lyotardét. 

J. Habermas álláspontja szerint a nyugati civilizációban a raciona- 
lizáció rendszere nem azonosítható egyik alrendszerével, a hatékony 
és sikerorientált cselekvéssel. A modern civilizációban létrejött a tár- 
sadalmi megegyezésre orientált kommunikáció is, amelyet Habermas 
az „életvilág alkotmányának” nevez. Szerinte ez jelenti a modern 
racionalitás tényleges megnyilvánulását az európai kultúrában, annak 
ellenére, hogy a teoretikus racionalitás dominanciája háttérbe szorítja.239  

Az elméleti rekonstrukciónak a kommunikatív racionalitás feltárására 
kell irányulnia, mivel ez képezi az európaiság igazi tartalmát.240 
  

                     
239 Habermas szerint a tudományos megismerés metódusán alapuló, formális „el- 

járási racionalitás” illetékességi körén kívülre, a morál és a cselekvés szfé- 
rájára is igyekszik kiterjedni, ahol már nem garantálhatja az előzetes egységet 
a jelenségek sokszínűségében. Vö. Habermas, Jürgen: A metafizika utáni gon- 
dolkodás motívumai. 189. 

240 Vö. Papp Zsolt: A racionalitástól a kommunikatív racionalitásig. Jürgen 
Habermas társadalomelméleti szintéziséről. 61. 
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Az európai kultúrában kialakuló rossz közérzet okát Habermas töb- 
bek között abban látja, hogy a gazdasági és adminisztratív raciona- 
litást szem előtt tartó modernizáció benyomul az élet olyan területeire 
(pl. a hagyomány és a nevelés szférájába), amelyek a kommunikatív 
racionalitás mértékét tartják irányadónak. Ilyenkor a racionalitásnak 
egy jól behatárolható területe, a tudományban, technikában adminiszt- 
rációban, rendszerintegrációban kifejeződő dimenziója igyekszik az 
emberi élet egész szférájára kiterjedni és monopolizálni azt. Holott az 
emberi élet különböző szféráiban más-más tudáskomplexum és ennek 
megfelelően más-más érvényességi kritériumok működnek. A kognitív- 
instrumentális, a morális-gyakorlati és az esztétikai-expressziv öntör- 
vényű tudáskomplexum a kognitív igazság, a normatív helyesség és az 
expresszív hitelesség kritériumaihoz igazodik.241 A kommunikatív ra- 
cionalitás a működő kommunikáción túlmenően magába építi ezeknek 
az érvényességi kritériumoknak az időszakonkénti diszkurzív újratár- 
gyalását is. 

F. Lyotard, a Habermasétól eltérő terminológiát használva, a racio- 
nális elveken alapuló tudás és a hatalom, a tudományos tudás rend- 
szere és a társadalmi szisztéma szerves összefüggésében látja a mo- 
dern Nyugat alapvető ismérvét. Mindkettő egy olyan totalitást alkot, 
amely az egység és az egyetemesség elvein alapul. A tudományos 
tudás mellett viszont ott él a tudásnak egy jóval tágabb, átfogóbb 
formája, a narratív tudás, amely az emberi élet természetes velejárója. 
Posztmodern perspektívában tekintve nemcsak, hogy behatárolódik és 
megszűnik a tudományos tudás monopóliuma, hanem maga a tudomá- 
nyos tudás is végső fokon a narratív tudás egy válfajának minősül, 
egyfajta nyelvjátéknak, egy bizonyos elbeszélésnek. A posztmodern 
tudásra a folytonos mobilitás jellemző, mivel változékony kommuni- 
kációs viszonyok szövevényeként, nyelvjátékok laza hálózataként épül 
fel, s magába építi az érvényességi szabályokról szóló diskurzust is. A 
posztmodern tudást alkotó nyelvjátékok heteromorf természetűek, ami 
azt jelenti, hogy az érvényességi szabályok nem terjeszthetők ki az 
illető nyelvjáték érvényességi körén kívülre, s ezáltal az érvényesség 
  

                     
241 Vö. Habermas, Jürgen: Egy befejezetlen produktum ‒ a modern kor. 161; 163. 
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önmaga határaihoz jut el. Ez az egyneműsítés terrorjáról való lemon- 
dáshoz vezet, s annak a belátásához, hogy nem érhető el egy egyete- 
mes konszenzus, csupán lokális konszenzusok. A konszenzus a kom- 
munikációban csak állapot és nem végcél.242 Ebben a gondolatban 
közvetve a habermasi felfogás kritikája is megfogalmazódik, mivel 
Habermas szerint a kommunikatív cselekvés a konszenzus (mint cél) 
elérésére irányul. 

A habermasi és lyotardi felfogás lényeges pontokon ugyanarról 
szól, bár más-más nyelvezetet alkalmaznak, és kölcsönösen kritikailag 
viszonyulnak egymáshoz. Ez a tényállapot önmagában is tanulságos, 
mivel ebben is megmutatkozik a racionalitásról való különböző be- 
szólás párhuzamos lehetősége, oly módon, hogy mindenik az európai 
önszemlélet kifejeződéseként valósul meg, de a két esetben az euró- 
paiság mégis két különböző nézőpontból láttatja magát.243 

 
 

Egy hermeneutikai perspektíva 
 
A hagyományos (modern) és a posztmodern racionalitáskoncepció 

a racionalitásról szóló kétfajta beszélési módként határolódik körül, s 
ezekben a racionalitás két arca szembesül egymással. Az előbbiben a 
teoretikus racionalitás önnön elsőbbségének és egyetemességének fel- 
tétlen tudatában elnyomja a gyakorlati-kommunikatív racionalitást, és 
monopolizálni igyekszik az összes racionalizálási folyamatokat. A 
teoretikus racionalitás alapelvei mindenféle racionalizálási gyakorlat 
egységes és egyetemes elveiként tüntetődnek fel. Az utóbbi egy olyan 
racionalitás elméleti rekonstrukcióját igyekszik elvégezni, amely a 
gyakorlati-kommunikatív létszférában formálódik és működik, az 
elméleti racionalitásétól különböző elvek és normák szerint. Ezáltal 
nem törekszik a teoretikus racionalitás érvényességének a megszün- 
tetésére, de igyekszik pontosan kijelölni és körülhatárolni illetékességi 
  

                     
242 Vö. Lyotard, Jean-Francois: A posztmodern állapot. 
243 Ez azért is lehetséges, mert a kétféle diskurzus eltérő „narratív archétípu- 

sokra” támaszkodik, az egyik a hegeliánus német, a másik a forradalmi fran- 
cia hagyományra. Vö. Hutcheon, Linda: Politica postmodernismului. 29. 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 127 

körét az emberi életen belül és a kommunikatív racionalitás vonatko- 
zásában. 

Mindkét racionalitás-diskurzus a racionalitásnak egy-egy önmagá- 
ról alkotott képét és önértelmezését jeleníti meg, azt is jelezve, hogy 
ez a kép és önértelmezés az utóbbi időszakban lényegesen átrendező- 
dött. Ez a folyamat két irányban is jelzésértékű. 

Egyrészt arra utal, hogy a dolog maga – az európai racionalitás – 
nem egy statikus állapot és változatlan normarendszer, hanem inkább 
egy folytonos történés, amelynek során az emberi létezés különböző 
szakaszaiban a racionalitás más-más dimenziói játszanak szerepet. 
Ugyanakkor a racionalizálási folyamatok az emberi élet különböző 
szféráiban sajátos és eltérő elvek és törvényszerűségek szerint mennek 
végbe. A racionalitásnak nincs egy egyszer s mindenkorra végérvé- 
nyesen kialakult modellje és normarendszere, mivel a racionalizációs 
folyamatokban ez a modell és normarendszer is folytonosan alakul. 
Ennek az alakulási folyamatnak a különböző fázisait rögzítik az egyes 
racionalitás-diskurzusok, amelyek ezáltal a racionalitásnak egy stati- 
kus és abszolutizált képét mutatják fel. Ez a kép egy idő után mind 
teoretikus, mind pedig módszertani értelemben szükségképpen eltávo- 
lodik magának a dolognak a tényleges állapotától. 

Másrészt az újabb racionalitás-diskurzusok a racionalitásról való 
beszélés újabb módozataiként jelennek meg. Ez a tény önmagában is 
jelzésértékű, mert kifejeződik általa, hogy nemcsak a racionalitás ma- 
ga, hanem a racionalitásról való beszélés módja is egy történés, egy 
narratív történés, amely a körülményekkel összefüggésben változik, és 
nagymértékben befolyásolja a dolog – a racionalitás – történelmi 
sorsának alakulását. Ugyanakkor módszertani vonatkozásban is jelen- 
tős ez a tény, mivel a hermeneutikai beállítódás horizontjába helyezi 
az egész problémát. 

A hermeneutikai perspektívában nyilvánvalóvá válik a különböző 
racionalitás-diskurzusok különböző viszonyulása a racionalitáshoz. 
Addig, amíg a teoretikus racionalitást abszolutizáló diskurzus a ra- 
cionalitás végsőkig kitágított lehetőségeit mutatja fel, a kommunikatív 
racionalitásra építő diskurzus már a racionalitás belátható, de folyton 
alakítható határait tartja szem előtt. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, 
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hogy a modern európaiság létmagját a racionalitás képezi, de ez egy- 
szer sem azonos azzal a racionalitásképpel, amelyet a hivatalos, do- 
mináns diskurzus forgalmaz. Hermeneutikailag tekintve a két történés – 
a racionalitás történése és a racionalitásról való beszélés mint narratív 
történés – párhuzamosan fut, mindenik a maga immanens törvénysze- 
rűségei és saját történetisége szerint, úgy, hogy lényeges pontjaikon 
összekapcsolódnak és kölcsönösen hatnak egymásra, de ugyanakkor 
bizonyos időszakokban el is távolodnak egymástól. A két történés 
nem esik egybe, de nem is válik végképp külön, mivel a racionalitás 
európai történése számottevően nyelvi történés, de egyúttal nyelv 
alatti is, amennyiben a dolognak magának az új nyelvet létrehozó tör- 
ténése is. Nyelv alatti történés annyiban, amennyiben minden nyelvi 
történés egyszersmind nyelv alatti történés is. 

Felmerül a kérdés: az európaiságnak milyen új önszemléleti és ön- 
értelmezési lehetőségei körvonalazódnak ebben a megközelítésben? 

A hermeneutikai megközelítésben egy újfajta európaiságkép és 
önértelmezés mutatkozik meg. Mindenekelőtt nyilvánvalóvá válik, hogy 
ma már egyre kevésbé lehetséges egy egységes és mindenkire nézve 
kötelező, univerzális normákhoz igazodó európaiságkép és önértelme- 
zés, amelyen belül a racionalitásnak egy domináns típusa elnyomhatja 
más sajátos megnyilvánulási formáit. A racionalitáshoz hasonlóan az 
európaiság sem egy statikus történelmi állapotként fogható fel, hanem 
úgyszintén egy narratív történésként – egy értelemtörténésként –, 
amely a mindenkori konkrét értelmezései által/révén történik, s az ép- 
pen érvényes értelmezés konkrét formájában mutatkozik meg. Ezért 
nemcsak a különböző konkrét kultúrákban, hanem az egyes kultúrák 
különböző történelmi korszakaiban is más-más Európa-képek alakul- 
nak ki, s az európaiság más-más értelmezései kerülnek forgalomba, 
akárcsak a racionalitás esetében. E narratív történések mindenike a 
racionalitásnak és az európaiságnak egy-egy történetét adja elő, amely 
egyúttal önértelmezésének történése is. Ezen történetek egyike sem a 
Történet, hanem az értelmezési folyamatban és a kommunikációban 
lazán, hálószemen egymáshoz kapcsolódó, egymásra reflektáló, egy- 
másba szövődő értelem-összefüggések, amelyek magukban hordják 
önnön érvényeségük alapjait, és nem integrálódnak sem egy átfogó 
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Nagy Történet rendszerébe, sem egy meghatározott irányba mutató fe- 
lettes értelem-szintézisbe. A racionalitás és európaiság éppen aktuális 
értelme e történetek egymással kibontakoztatott dialógusában formá- 
lódik. Ebben a kommunikatív-narratív létmódban a racionalitás és az 
európaiság már nem válik szét a polárisan szembeállítódó és egymás- 
nak megfeleltetődő dologra egyrészt és fogalomra másrészt, hanem a 
kommunikációban folyamatosan történő nyelvi-dologi egység létálla- 
potára tesz szert. 

A racionalitás és az európaiság problémájára nyíló hermeneutikai 
perspektíva tanulságai tömören eképp összegezhetők: le kell mondani 
az egyoldalú, Nyugat-centrikus, preskriptív Európa-képről és ennek 
belső, lényegi magvát alkotó, a kognitív-technikai szférában és a cél- 
racionális cselekvési eljárásokban érvényesülő teoretikus racionalitás 
dominanciájáról, s hagyni kell a racionalitást és az európaiságot kom- 
munikatív történésként megvalósulni; le kell mondani a szilárd deno- 
tatív fogalmakról és megfelelési viszonyokról a dolog és az értelem, a 
lét és a nyelv együtt-történése javára; le kell mondani a túlméretezett 
rendszerépítő erőfeszítésekről és az átfogó szintézisek ábrándjáról – a 
közelebbi értelmezések útján zajló megértések és az eltérő értelmű 
racionalitások és európaiságok dialógusa reményében; le kell mondani 
az egyszer s mindenkorra szóló előírásokról, amelyek helyett legfen- 
nebb ajánlások fogalmazhatók meg. 

(E következtetések megfogalmazásába nyelvi beidegződésekként 
visszalopakodó „kell”-ek is valójában ajánlásokként értendők.) 
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A HERMENEUTIKA A MODERN 
ÉS A POSZTMODERN HATÁRÁN 

 
 

A posztmodern filozófiai távlatait M. Foucault, J. Derrida, G. 
Deleuze, F. Lyotard, J. Baudrillard, G. Vattimo, R. Rorty nevével 
szokás fémjelezni. A felsorolásból H.-G. Gadamer neve általában ki- 
marad. Vajon miért? Vajon a filozófiai hermeneutika nem tartozik bele 
abba a szellemi körbe, amelyet a posztmodern gyűjtőfogalma244 egy- 
begyűjt? 

Talán valamelyest megvilágítja a „kihagyás”, „kimaradás” tényé- 
ben tapasztalható homályt az, amit Gadamer az Igazság és módszer 
előszavában mond arról, hogy „miért épp most, ebben a történelmi 
pillanatban” vált lehetővé a megértés hatástörténeti mozzanatával kap- 
csolatban az az elvi belátás, amelyet így fogalmaz meg: „A hatástörté- 
neti tudat oly radikálisan véges, hogy a sorsunk egészében előidézett 
lét lényege szerint túlterjed saját, önmagáról való tudásán.”245 Azért – 
mondja Gadamer, vizsgálódásaiból közvetve leszűrhető válaszként a 
kérdésre – „mert csak a történeti évszázad naiv historizmusának a ku- 
darca után válik láthatóvá, hogy a történetietlen-dogmatikus és a törté- 
neti, a tradíció és a történeti tudomány, az antik és a modern ellentéte 
nem feltétlen. A híres querelle des anciens et des modernes immár 
nem jelent igazi alternatívát”.246 Gadamer egy olyan időpontba helye- 
zi a jelzett elvi belátás bekövetkezésének „történeti pillanatát”, amikor 
éppen kibontakozóban van – s éppen a modernitás ellenében, amennyi- 
ben hitelt lehet adni alapdiskurzusai hangnemének és kritikai irányának 
– a posztmodern horizontja. Hiszen Habermas a modernitásra jellemző 
racionalitás instrumentális egyoldalúságát, Lyotard a felvilágosodás 
szellemiségében gyökerező, az igazat és az igazságost univerzálisan 
  

                     
244 A posztmodernség „egymástól sok tekinetben különböző, de közös tapaszta- 

latokban is részeltető »beszédrendek« gyűjtőneve”. ‒ Vö. Szirák Péter: A ma- 
gyar irodalmi posztmodernség értelmezéséhez. 11. 

245 Gadamer, Hans-Georg: Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika váz- 
lata. 15. 

246 Uo. 
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legitimáló nagy elbeszélést, Derrida a zárt, egyetlen középpont köré 
szerveződő gondolkodási rendszereket, az ezeket kitermelő metafizi- 
kai gépezetet teszi a bírálat tárgyává. Ezekben a szellemi törekvésekben 
a posztmodern a modern alternatívájának tudja és definiálja magát, 
avagy annak az alternatíva-keresésnek, amely az önnön lehetőségfel- 
tételei között kiteljesedni, s egyúttal saját határai közé bezárkózni 
látszó modernitás számára a kivezetés-továbbhaladás útját hordozza. 

A gadameri válasznak a levegőjében viszont ott lóg éppen a fel- 
ismerés történeti pillanatának nekiszegzett kérdés: vajon a modern és a 
posztmodern „viszálya” igazi alternatívát jelent-e? Úgy tűnik, a filo- 
zófiai hermeneutika éppen az alternatívakeresés kérdésségben tartásá- 
val érdemli ki a „kihagyást”, melynek következtében helye üresen marad 
a modernitás utópisztikus alternatívái sorában. A filozófiai hermeneu- 
tikában viszont maga a modernitás jelenik meg mint önmaga számára- 
vonatkozásában – utópia helyett – alternatíva. 

A filozófiai-szociológiai értelmezési kontextusban megjelenő mo- 
dernség, amelyre a posztmodern vonatkoztatható, az újkorban, az 
európai felvilágosodás szellemisége horizontjában kitermelődött létálla- 
pot, melyet a középkori gondolkodásmóddal való szakítás, a társadal- 
mi állapotok szekularizációja, a természettudományos világkép alapján 
szerveződő kulturális értékrend és kibontakozó technikai civilizáció, 
az élet különböző szegmenseibe behatoló racionalizáció, valamint az 
univerzalizmus igénye jellemez.247 

A posztmodern fellépésében és önmaghatározási törekvéseiben az 
európai kultúrában és társadalomban közrejátszott egy átfogó kollektív 
tapasztalat: a haladáselvű koncepción, a lineáris és evolutív történelmi 
mozgáson alapuló modernitás törekvéseinek szembesülése a saját ha- 
táraival (erőforrások kimerülése, kultúra és civilizáció ütközése, em- 
beri elidegenedés). Mindez a „vég” egyfajta tudatában csapódott le, 
nem annyira metafizikai értelemben, mint inkább a modernitás által 
kibontakoztatott történelem – amely a történelemnek tudta és tudja 
magát – végeként. Ebben a vonatkozásban aktualizálja a „történelem 
vége” nietzschei hagyományát A. Gehlen posthistoire fogalma, Fuku- 
  

                     
247 Vö. Szirák: i. m. 13. 
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yamának a történelem végéről és az utolsó emberről alkotott víziója, s 
ez sugárzik át Vattimónak a „modernitás végé”-ről szóló értekezésébe, 
valamint azokba a filozófiai kísérletekbe, melyek mottójául a „meta- 
fizika vége” szintagma szolgál. Mindezekben a végkoncepciókban a 
„vég” olyasmiként merül fel, mint ami ahhoz tartozik, aminek a vége, 
aminek számára a végben való bevégződésében nem marad más lehető- 
ség, mint a megszűnés vagy az újrakezdés. „Mit jelent a metafizikának 
mint tudománynak a vége? – teszi fel a kérdést Gadamer. – Mit jelent 
az, hogy a metafizika a tudományban ér véget? Ha a tudomány totális 
technokráciává fokozódik, s ezzel előidézi a »létfeledtség« »világéj- 
szakáját«, a Nietzsche által megjósolt nihilizmust, megtehetjük-e ak- 
kor, hogy a lehanyatlott nap utolsó derengését nézzük az esti égbolton 
– ahelyett, hogy megfordulnánk, és visszatérésének első sugarait figyel- 
nénk?”248 

A megfordulásnak ebben a lehetőségében a posztmodern „poszt”- 
jának egy sajátos kettőssége és kétértelműsége gyökerezik. A poszt- 
modern nem úgy lép fel, mint egy már elmúlt modernitást követő új 
korszak kezdete, hanem sokkal inkább úgy, mint amiben a modernitás 
véget ér. Hogy mennyire magához a véghez, s nem a vég valamiféle 
utánjához tartozik a posztmodern „poszt”-ja, erre utalnak az olyan 
definíciók is, mint „a késői kapitalizmus kulturális logikája”,249 vagy 
az ugyancsak Vattimo által használt „késő modernitás”250 kifejezés. 

De mit jelent az, hogy a modernség a posztmodernben ér véget? 
Mindenekelőtt azt, hogy a posztmodern a modernnek a vége, legalább- 
is annak akarja tudni magát, s mint ilyen, a modernhez tartozik. 

Ebben a perspektívában szemlélve a posztmodern egy olyan történé- 
si folyamatként rajzolódik ki, amely a végéhez érő modernitás önnön 
határaiba ütközését, s onnan való visszapattanását, önmaga felé való 
visszafordulását fogja át. A vég a történelmi út vége, amely a maga 
egészében besugározza a történelmet. Ennek horizontjában új, kiak- 
názatlanul maradó, eddig még be nem látott lehetőségek tárulnak fel. 
  

                     
248 Gadamer: i. m. 17. 
249 Vö. Jameson, Frederic: Posztmodernizmus, avagy a késői kapitalizmus kultu- 

rális logikája. 
250 Vö. Codoban, Aurel: Postmodernismul, o contrautopie? 103. 
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A vég tapasztalatában a (történelmileg) megvalósuló modernitás nem- 
csak a megtett út lezárulásával, hanem a benne rejlő lehetőségeinek a 
sokaságával és sokféleségével találja magát szemben. Lehetőségei tük- 
rében felcsillan a modernitás másik arca: önmagán túlnyúló befejezet- 
lenségében rejlő kimeríthetetlensége. Ez az, amire a posztmodern ható- 
köre voltaképpen kiterjed. A vég fenyegető réme visszafordulásra int. 
A végen túli utánba való ki-/átlépés teljes nihiljét senki sem vállalja. 

A posztmodern tehát a modernitásnak a véggel kapcsolatos tapasz- 
talatából, s a vég kihívásaira adott válaszaiból születik. Ennélfogva 
joggal merül fel a kérdés: a posztmodern „poszt”-ja mihez képest 
„poszt”? Mihez képest tudja utánnak magát? Idáig csak annyi látható 
be, hogy a modernitásnak önnön határaiba való beleütközésében, a 
megtört linearitásban, s onnan az önmaga felé való visszapergésben, 
visszaáramlásában gyökerezik. Azaz a modernitásnak a még ki nem 
aknázott lehetőségei felé történő orientációjában, amelyek a kezdet, az 
újrakezdés esélyével/illúziójával(?) kecsegtetnek. Ily módon, a „poszt” 
elébe kerül és előtte jár annak, aminek az utánja. De nem lehet a meg- 
történt történelmet meg nem történtté változtatni. Ebben az orientáció- 
ban egy már megtörtént és a végéhez ért történelem megnyílását kell 
látnunk a még mindig benne rejlő lehetőségek irányában, melyek az 
újravétel sokféle módját és a bejáratlan utaknak a sokaságát hordoz- 
zák. Azaz: megújulás a visszatérésben és visszafordulásban, s az ebben 
való továbbhaladásban, a már megtörténtek ismétlődése nélkül. 

A jelzett posztmodern-diskurzusokat számba véve, úgy tűnik, hogy 
az így felfogott „poszt” leginkább a derridai „différance” vonatkozásá- 
ban telítődik értelemmel. A „szakadás és a megoszlás” folyamatát 
jelölő el-különböződés maga is kettős jelentéstartalmat egyesít magá- 
ban. Egyrészt a „différer” érthető úgy, mint „elhalasztani, halogatni, 
elodázni, tudatosan vagy tudattalanul egy kerülő időbeli és halogató 
közvetítéséhez folyamodni, mely felfüggeszt, illetve mérsékeli a meg- 
valósulást”.251 Másrészt a „différer” azt jelenti, hogy „nem identikus”, 
„más(nak lenni), felismerhető(nek lenni)”, azaz az eltérő másságát 
  

                     
251 Derrida, Jacques: Az el-különböződés. 47. 
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jelenti.252 A posztmodern a homogén totalitásként, az átfogó és uni- 
verzalizáló egységként kiépülő modernitásban bekövetkező törés, rés, 
hasadás, a modernitás el-különböződése önmagától. Ebben az elkülön- 
böződésben felfüggesztődik a modernitás önmagához való közvetlen 
közelsége, a közvetlenség önmaga és önmaga közötti távolsággá tágul, 
amelynek lassító mozgásában el-tolódik a vég és el-halasztódik, el- 
odázódik az egyirányú és egyfajta megvalósulás beteljesülése; ugyan- 
akkor az elkülönböződés, mint a linearitás megtörése, kerülő utakat 
nyit meg, melyeken a modernitás önmaga eltoló elhalasztásában a ben- 
ne rejlő másságok és eltérő perspektívák feltárása mentén halad ön- 
maga irányába. 

Gyakorta felmerül a kérdés: van-e a posztmodernnek valamiféle 
saját identitása? Amint a neve is jelzi, a posztmodern sokkal inkább 
ahhoz képest identifikálódik, amit követ, amihez képest „poszt”-ként 
azonosítható be, de nincs saját, önmagában megalapozott identitása. 
Olyan identitás nélküli identitás, amelynek ontológiai elve nem az 
autonómia, az önállóság, hanem a különbözőség.253 A posztmodern a 
modernitás elkülönböződésben megtört identitásának éppen e megtört- 
ségéből nyeri a maga identitását. Abból, ahogyan az önmagától foly- 
tonos elkülönböződésbe kerülő modernitás a vég eltolásában, a végső 
megvalósulás folytonos elhalasztásában és a mindig másfajta, eltérő és 
kitérő lehetőségek sokaságában való folytonos szétszóródásban levő- 
ként ismeri fel önmagát. Minden bizonnyal innen való a posztmodern- 
nek a különbözőségek iránti tisztelete.254 

A posztmodern lényegének a derridai différance irányából való 
megközelítése szükségképpen összefüggésbe hozza a kérdést az idő és 
a jel problémájával. A modernitásba betörő rés, a közvetlenségébe be- 
épülő távolság, a törénelmi linearitás megtörése a „poszt”-nak külön- 
leges időstruktúrát kölcsönöz, a jelen ellentmondásos időszerkezetét: 
jelen, amely önmaga utánjában tud igazán jelennek lenni és jelenvaló- 
ként létezni. A modernitás ott válik önmaga számára jelenvalóvá, ahol 
a lineáris idő továbbfolyása megakasztódik, felfüggesztődik, s a folyó 
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idő az akadály mentén mintegy felgyülemlik, lineáris medréből ki- 
csordul, térbeliesül és kitágul, mint szétáradó középpont nélküli ta- 
pasztalat s a szétfolyásában köréje rajzolódó, vele együtt folytonosan 
mozgásban levő horizont. A posztmodern tehát a modernitás történel- 
mi jövőtávlatához, haladáskoncepciójához képest újszerű időtudatként 
jeleníti meg a történelmi mozgás időbeliségéből kiáradó jelen térben 
szétfolyó és visszafolyó időiségét, az elkülönböződésben kitáguló idő- 
távolságot, amelyben önmagától való eltoltságában, meghatározott irá- 
nyú továbbhaladása elhalasztottságában tárul fel a modernitás saját 
maga számára, ily módon a posztmodern perspektívában felvázolódó 
jelen mindig is a realizálódás kerülő útján haladó, a végső lezárulást 
éppenhogy elkerülő, megkerülő időbeli mozgás, amely egyben az ép- 
pen történésben levő folyamatból való kikerülés és kivezetés lehető- 
ségét is hordozza-nyitogatja. 

Az eltoló, elodázó és elhalasztó mozgás természete szerint a jel 
közvetítő szerepét igényli; a jel ugyanis a jelenlévőt a távollevővel 
való összetartozó egységében tartja, miközben távollétében helyette- 
síti, reprezentálja. A jel a maga utalási funkciójában, a valami másra 
való utalásában différance, „felfüggesztett, eltolt jelen”.255 A poszt- 
modern „poszt”-ja voltaképpen az önmaga számára jelzésekben és 
jelekben feltáruló és reprezentálódó modernitás jelenét ebben az eltolt- 
ságában, elodázottságában ragadja meg; ez a „poszt” nem valamiféle 
után és jövő, hanem maga a jelen a jelek általi felfüggesztettségében, 
melyben „a jelek körforgása későbbre halasztja azt a pillanatot, ami- 
kor magával a dologgal találkozhatunk”.256 Innen adódik a poszt- 
modernnek a jelek, az írás és a szövegek iránti kitüntetett érdeklődése, 
melyekben a modernitás nem az egységesítő, univerzalizáló létezés 
egysíkú közvetlen „most”-jában éli meg a saját jelenét, hanem az el- 
különbözödésnek abban a „poszt”-jában, melyet az egysíkú, univerza- 
lizáló „most”-ot felfüggesztő jelek és szövegek hordoznak mindazokra 
a lehetőségekre való utalásként, melyeket a lineáris „most” szorítá- 
sából szabadítanak ki, s vonnak be a fikció és a játék révén a jelen 
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megvalósulási körébe. A modernitásnak a saját határaiba való bele- 
ütközéséből visszapattanó posztmodern tehát – melynek a „poszt”-ja 
sokkal inkább lesz a vég előttje, mint utánja –, a lineáris idő szorításá- 
ból kiszabadított élmények és tapasztalatok sokaságával, a szövegek 
és a jelek világának körülhatárolhatatlan szerteágazó sokaságával vá- 
laszol a vég kihívására. Ebben a jelenben a jelek utalási funkciója 
eltolásban, elodázásban, elhalasztásban tart mindenféle megvalósulást. 
Az elkülönböződésnek és az utalásnak ebben a mindig tovagördülő, de 
behatárolhatatlanul maradó mozgásában – ami a jel maga –, az értelem 
nem tapad meg a szó vagy a jel jelen-létén, hanem annak elkülönbö- 
ződő mozgásában maga is szétszóródik különböző irányokba. A vég 
nyomasztó tudata azáltal enyhül, hogy a vég értelme a jelen behatárol- 
hatatlanságában szóródik szét. A posztmodern pedig a maga szellemi- 
diskurzív valójában nem lesz más, mint a szétszóródó értelem tudata. 

A derridai différance-tól eltérően, a gadameri hermeneutika azon a 
módon vonatkoztatható a posztmodernre, ahogyan a „túlterjedés” gon- 
dolatára épít. Ha most jobban odafigyelünk arra, hogy mi is az az „elvi 
belátás”, amelyre az elején hivatkoztunk (illetve amire Gadamer hivat- 
kozik) mint olyasmire, ami miatt a filozófiai hermeneutika kimaradt a 
posztmodern gondolati rendszerek köréből, akkor nem csupán a véghez 
való viszonyulásnak egy más (másik) formájával találkozunk, hanem 
magának a végnek egy másfajta problémahorizontba állításával. A 
filozófiai hermeneutikát nem a vég nyomasztó tudata, s az abból való 
kiútkeresés igénye motiválja, hanem az emberi valónk végességének 
tapasztalata, a végnek, mint az emberi létezésünkhöz és világunkhoz 
természetes módon hozzátartozónak a megértése. 

Az említett elvi belátás a hatástörténeti tudatunk mindenkori radi- 
kális végessége és a sorsunk egészében előidézett létnek az önmagáról 
való tudásán való lényegi túlterjedése közötti feloldhatatlannak tűnő 
ellentmondásra vonatkozik. Mi már mindig is végességünk minőségi 
különbözőségeiben megnyilatkozó véges lényekként létezünk, de még- 
sem csak a végességünk határai között. Ebben a vonatkozásban a vé- 
gességet csupán csak az elkülönböződésben felmerülő oppozícióként, 
s nem a különböző minőségek meghatározójaként számba vevő derri- 
dai différance már-már banalitásnak tűnik. Paradox módon, létünk 
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történetisége éppen azon a túlterjedésen alapul, mely soha nem engedi 
a véges létezés struktúráit a vég határainál lezárulni. A megértés mód- 
ján élni azt jelenti: a véges létezés nyitott struktúráiban továbbélni. 
Gadamer több helyütt is hangsúlyozza, hogy „a voltaképpeni tapasz- 
talat az, amelyben az ember saját végességének a tudatára ébred.” Ez 
egyrészt a határok belátását jelenti, s annak a számára, aki a történe- 
lemben él, azt a tapasztalatot, hogy semmi sem tér vissza. Másrészt 
viszont végességünk tapasztalatához az is szervesen hozzátartozik, hogy 
az „nyitott a jövő, az elvárás, a tervezés számára”, még akkor is, ha 
„véges lények bármiféle elvárása és tervezése véges és korlátozott”. 
Ebben a perspektívában szemlélve tehát „a voltaképpeni tapasztala- 
tunk a saját történetiségünk tapasztalata”.257 A végesség – a történeti 
tapasztalatunk végessége, a megvalósulási közegül szolgáló nyelv vé- 
gessége, a létnek a végességünkhöz szabott tapasztalata – az az alap, 
amelyen a mindig továbbhaladó lét- és értelemtörténés végbemegy. 
Nem egy lineáris, valamiféle végső vég felé tartó történelmi mozgás- 
ként, hanem a megértés folyamatosan zajló értelemtörténéseként, amely 
minden mozzanatában a végesség struktúráiban szerveződő létezés ki- 
teljesedését hordozza, egy nyitott teljességhorizontban, melyben vé- 
gesség és teljesség feszültsége a megértést mindig a másképpértés 
irányában lendíti tovább, a kiteljesedés újabb lehetőségei és reményei 
felé. A megértés már mindig is történésként érvényesül, amelybe a 
véges emberi valónk révén mint felénk haladó előzetes értésbe lépünk 
be, s ami velünk történik meg mint részesülő-résztvevőkkel, miközben 
mint történés soha nem áll meg végességünk határainál, mint ahogy 
nem is kezdődik azoknál. „Aki megért – mondja Gadamer –, az már 
eleve be van vonva egy történésbe, amelynek révén valami értelmes 
érvényesül.”258 

A megértés történése tehát önnön lefolyásához képest mindig va- 
lami „poszt”, azaz túlterjedés az adott szituáció határain, amely egy- 
úttal mint alkalmazás velünk megeső történés. A megértésnek ebben a 
„poszt”-jában éppen mi magunk vagyunk, végességünknek a mássá 
  

                     
257 Vö. Gadamer: i. m. 250‒251. 
258 Uo. 339. 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 138 

válásra, a másként értésre nyíló nyitottságstruktúráiban. A megértés, 
amelyben részesülünk és részt veszünk, mint velünk megtörténő meg- 
értés, éppen akként a hatásként ér, amelyben a megértésben való rész- 
vételünk minket magunkat alakít; a megértés velünk megeső történése 
éppen ennek a hatásnak a története, azaz hatástörténet, amely szá- 
munkra tapasztalat, tudat, mégpedig a végességünk határain állandóan 
túlterjedésben levő történésnek a tapasztalata. A hatástörténeti tudat 
horizontjában az éppen velünk megtörténő értelemtörténésnek már 
mindig is a „posztójában élünk, amelyben nyitottak vagyunk a véges- 
ségünk határain túlterjedő továbbhaladásra. A hatástörténeti tudat 
tehát a történésnek éppen az a „poszt”-ja, amelyben a történés túlhalad 
végességünk és történetiségünk határain. A hatástörténeti tudat erre a 
túlhaladásra nyitott végességstruktúra. A lét- és értelemtörténés mindig 
túlterjed rajta, s ez újabb, a megértés módján kiteljesedő végességünk 
értelemtartalmát átszervező hatásokat eredményez. 

Ebben a vonatkozásban utal Gadamer a hatástörténeti tudat általa 
használt fogalmának a kétértelműségére: egyrészt a történelem által 
előidézett és meghatározott tudat, másrészt magának ennek az elő- 
idézettségnek és meghatározottságnak a tudata.259 Ez azt jelenti, hogy 
a megértést a megértéstörténés bennünket érintő kihatásaként a hatás- 
nak ebben a „poszt”-jában éljük meg, miközben a velünk megtörténő 
megértésben teljesedik ki végességünk értelemtapasztalata. A hatás- 
ban a megértés úgy „poszt”, hogy közben éppen benne élünk, s általa 
kiteljesedünk. Csakis bennünk és általunk, a megértésben való része- 
sülő-részvételünk révén terjed túl a hatás radikális végességén a lét- és 
értelemtörténés folyamata. 

Íme tehát, a hermeneutikai beállítódás önmaga vonatkozásában, lé- 
nyege és értelme szerint – már eleve „posztmodern”. A megértés 
egyfelől már mindig is önmagát megelőző módon zajló részvétel az 
értelemtörténésben, s másfelől minden megvalósuló mozzanatában már 
mindig is utánja, „poszt”-ja annak az előzetes értésnek, amely fenn- 
tartó alapjául szolgál a megértés végességünk határain túlterjedő 
mozgásának. Ilyen értelemben viszont a hermeneutika nemcsak a 
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kiteljesedő megértés vonatkozásában poszt-modern, hanem az előzetes 
értés tekintetében a modernséget megelőző módon is modern, ha úgy 
tetszik, pre-modern. Gadamer éppen a tudománynak a modenitást meg- 
alapozó és fenntartó módszertani tudata vonatkozásában utal arra, 
hogy az univerzális filozófiai hermeneutika kérdésfeltevése, mely a 
hermeneutikai tapasztalat teljes körére kiterjed, a művészet tapasztala- 
tát is beleértve, „semmiképp sem azt jelenti, hogy kitértem a tudo- 
mány módszerkövetelménye elől, hanem azt jelenti, hogy első ízben 
próbáltam felmérni a hermeneutikai kérdés hatókörét, melynek nem az 
a lényege, hogy bizonyos tudományokat hermeneutikai tudományként 
tüntet ki, hanem egy olyan dimenziót világít meg, amely mindig 
megelőzi a tudományos módszerek használatát”.260 

A megértés „poszt”-jában való beteljesülésének minden mozzanatá- 
val az értelem lenyugvó fényétől ahhoz a „pre”-hez fordulunk vissza, 
melyben egy újabb kezdet visszatérő értelemsugarai fénylenek fel. A 
megértés folyamatában végességünk nyitottságstruktúrái közepette tör- 
ténő minden részesülő részvételünk a modernitás egész értelemtapasz- 
talatát hozza mozgásba – a hagyomány egészét –, melynek mindig úgy 
találjuk magunkat az utánjában, hogy minden újabb megértési aktu- 
sunkkal előtte is járunk. 

A hermeneutikai tudat számára a történelemnek nincs vége. De 
belátása szerint csakis a végességüket megtapasztaló véges létezők 
számára van történelem. S az nem más, mint éppen a végességük meg- 
éléseként és megértéseként kibontakozó és továbbhaladó lét- és érte- 
lemtapasztalat. 

A hermeneutika emberi valónkat önnön végessége és az értelemtör- 
ténésre való mindenkori nyitottsága felé fordítva, egyúttal a belátásain- 
kat is kiemeli a lineáris történelemszemléletnek abból a historista 
tudatállapotából, amelyben a vég rémképe minduntalan fenyegetőleg 
dereng fel. 
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KÖZELÍTÉSEK AZ ÉRTELMEZŐ 
VIZSGÁLÓDÁSHOZ 

 
 

Az európai filozófiai gondolkodás fő vonulata a létezők problémá- 
ját állítja előtérbe. Azokra figyel, amik vannak. Kevésbé foglalkozik 
azzal, ami az egyik létezőtől elvezet a másikig, ami a létezők között 
történik. Holott a létező dolgok megnyílnak egymás felé, kapcsolatba 
kerülnek egymással, hatnak egymásra. Nemcsak magukban léteznek, 
hanem a kapcsolataikban és kihatásaikban túlnyúlnak magukbanvaló- 
ságukon, átlépik saját határaikat. Kilépnek a világba, azaz kilépnek 
abba a közbe, amely közöttük húzódik, de sohasem úgy, mint vala- 
miféle űr, üres tér, sem pedig úgy, mint a kettő között valamiféle har- 
madik. Ebben a közben egymásra-vonatkozásaikban „meghosszabbí- 
tódnak” a dolgok. Itt mutatkoznak meg egymás számára és egymás 
tekintetében, itt nyilvánulnak meg a másik irányában ható képességeik- 
ben. És itt tárulnak fel mindazok a különbözőségek és sajátosságok, 
amelyek mentén elkülönült, behatárolt és meghatározott létezőkként 
szembenállnak egymással, de ugyanakkor az egymással való összetar- 
tozásuk mentén/alapján egy átfogó egész horizontjában itt teljesíthetik 
ki a partikuláris létkereteiket. A közöttük levő köz hozzájuk tartozik, 
mivel ebben a közben is ők maguk vannak, létezésüknek mindazokkal 
a vonatkozásaival, melyek a mások (a másik) irányába mutatnak, de 
egyfajta távolságként is ékelődik közéjük, mivel a mások (a másik) 
másságával találkoznak ebben az egymásravonatkozásukban. A kö- 
zöttük levő köz ily módon nem valami idegen, de nem is kimondottan 
saját, mivel éppen a kölcsönös egymásravonatkozásuk révén fenntar- 
tott és azt közvetítő közös alkotás. Ebben a közben egymás létezéséből 
kölcsönösen részesülőkké és egymás létezésében kölcsönös résztve- 
vőkké válnak. A közöttük meghúzódó távolság kapcsolja össze és kö- 
zelíti őket egymáshoz. 

Mi az, amiben az individuális létezők „meghosszabbítódnak” a 
másik – egymás – irányában ebben a közben? Ez éppen azoknak az 
értékeknek, jelentéseknek, hatásoknak a köre, amely egyrészt hozzá- 
tartozik magukhoz az egyes létezőkhöz, másrészt viszont túl is mutat 
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rajtuk a másik irányában, a másikra való vonatkozásukat hordozva. 
Létezésüknek, az a szellemi horizontja és dimenziója, amelyben ők 
maguk mindig többek és másabbak a magába záruló dologi mivoltuk- 
nál. Nemcsak dolgok, hanem jelek is egyben, melyek a másokkal való 
értelemösszefüggésekben formálódó értelemtartalmak hordozói és 
megjelenítői. Ezekben az értelemösszefüggésekben nyerik el a mások 
vonatkozásában is realizálódó saját értelmüket, mint ahogy részt is 
vesznek egyszersmind a másokhoz tartozó értelemtartalmak megal- 
kotásában és kibontakoztatásában. Ily módon a dologi létük és a másik 
vonatkozásában kibontakozó valamire valóságuk és valamiért valósá- 
guk, mint értelmük, egyazon átfogó világegész dimenzióiként tar- 
tozik össze egymással, s ebben az összetartozásban alkotja a létezőt a 
maga teljességében, azt, amire azt mondjuk, hogy a „dolog maga”. Az, 
ami középre van téve – a dolog maga – lét és értelem összetartozó 
egysége. Ebben a vonatkozásban minden olyan létező, amely világ- 
szerű, amely világként szerveződő értelemösszefüggések hordozója és 
fenntartója, mindig is e közöttiség közepébe van téve, s individuali- 
tásával értelemvonatkozások csomópontjában áll; a benne összefutó és 
találkozó értelemvonatkozások teljesítik ki az individualitását. Min- 
denik létező úgy áll a maga individualitásában/-val egy világegész 
középpontjában, hogy egyszersmind a többi létező között is áll, mint 
ahogy minden egyes létező mindig is „középre van téve” a lét- és 
értelemtörténésnek ebben a mindig továbbhaladó folyamatában. Ily 
módon e közöttiségben az individualitások az egymással való össze- 
tartozás és az egymáshoz való hozzátartozás közösségében találkoz- 
nak egymással. Más szóval: a megértés módján léteznek. 

Mit jelent ebben az egzisztenciális és hermeneutikai perspektívá- 
ban megérteni? Voltaképpen nem jelent mást, mint a hozzánk tartozó 
világ értelemösszefüggései közepette élni és cselekedni, részesülni az 
általuk hordozott értelemből és részt venni ennek teremtésében. Ily 
módon a megértés nem pusztán egy intellektuális beállítódás, hanem a 
világban való létezésünk alapvető módja, amely az emberi valónk és a 
hozzánk tartozó világegész összetartozó egységeként valósul meg. 
Ebben a megközelítésben tehát a megértés nem olyasmi, ami kimon- 
dottan a megismeréssel áll kapcsolatban és annak a körében követke- 
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zik be; nem csupán egy olyan értelmi állapot, amelyet egy probléma 
kapcsán megfelelő megismerési eszközökre és eljárásokra támaszkodó, 
sikeresen célbajuttatott magyarázat eredményeként élünk meg; nem 
csupán egy kognitív folyamat kiteljesedése és lezárulása a megismerés- 
nek egy adott szintjén. Nyilván, mindez beletartozik a megértés köré- 
be. De ezen túlmenően, a megértés az emberi létezés egészét átfogó 
folyamat, annak minden funkciójában, minden móduszában; az emberi 
létezésnek azt az alapvető létmódját jeleníti meg, hogy összes képes- 
ségeiben és lehetőségeiben értelemösszefüggések közepette bontako- 
zik ki és valósul meg. 

Az értelmezés a megértés végrehajtási módja. Ennélfogva az ér- 
telmezést sem lehet leszűkíteni egyfajta megismerési műveletre, egy 
eltárgyiasító, módszertanilag szabályozott intellektuális eljárásra. Vol- 
taképpen kérdés, hogy egyáltalán helyénvaló-e ilyen összefüggésbe 
hozni az értelmezést és a megismerést. Ugyanis az értelmezés nem 
megismerés, tehát lényegében alaptalan úgy kezelni, mint egy sajátos, 
a módszeres természettudományos megismeréstől eltérő megismerési 
módot, amely a tapasztalat bizonyos specifikus területein, mint a 
művészetek, az emberi kapcsolatok és intézmények, a történelem, stb. 
területén érvényesíthető. Mindez nyilván nem zárja ki az ellenkezőjét, 
azt, hogy a megismerés viszont lehet értelmező, sőt egészében és 
lényegében nem is más, mint az értelmezés egy meghatározott, sajátos 
módja, amely a maga módszeressége révén a dolgok között állást a 
kívülállás és a tárgyiasítás perspektíváival társítja. A megismerés az 
értelemösszefüggésein kívüli magánvalóságában ragadja meg a dol- 
got, amely a róla alkotott ismeretben, ismeretként válhat újból kö- 
zössé. Ezzel szemben az értelmezés – inter-pretáció – a megnevezése 
révén is jelzi, hogy olyan hozzáállás valamihez, hogy az nem lehet 
valamiféle kívülállás és kívülről jövő viszonyulás. Sokkal inkább az 
értelemösszefüggések közé való helyezkedés, azok közepette megva- 
lósuló mozgást jelent. Az értelmezés éppen az értelemösszefüggések 
kiépülésének és elsajátításának mozgása egyik létezőtől a másikig és 
vissza, a létezők túlnyúlása önmagukon, egymás irányában, az egymás 
közöttiben. Az értelmezés tehát egyszerre a közöttiben levés, a kö- 
zöttibe helyezkedés és közössé tevés; a létezők individualitásának 
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megnyílása a közös értelemre, részvétel benne és részesülés belőle. Ily 
módon az értelmezés folyamatában a dolog mindig középen áll, és ér- 
telemösszefüggéseinek csomópontjában tárul fel, olyan értelemegész- 
ként, amely minden mozzanatában a más létezőkkel való értelem- 
összefüggéseinek a mentén teljesedik ki. A sajátos értelemmozzana- 
toknak az egész horizontjába való helyezése és más értelemvonatko- 
zásokkal összefüggésben való kiteljesítése tehát az értelmezés. Ezért 
az értelmezésnek voltaképpen nincs alanya és tárgya, és soha nem 
csak egy irányban haladó mozgásként megy végbe. Olyan középben 
való mozgás, amely valamely létező irányába úgy hat, hogy egy- 
szersmind visszafelé is hat. Bárki vagy bármi legyen is az értelmező, 
miközben birtokba veszi az értelmet, ő maga nyílik meg az értelemre, 
a saját tapasztalatába, világába fogadva be azt, s így nem vonhatja ki 
magát az az értelem hatása alól. Ily módon az értelmezés nem más, 
mint az értelem oda-vissza mozgása a különböző dolgok, tapasztala- 
tok, világok között, olyan középen és a középben zajló mozgás, amely 
kapcsolatot teremt közöttük, egymásra vonatkoztatja őket, átjárást 
biztosít egyiktől a másikig. Az értelmezés ezáltal mindenkor a ma- 
gánvaló dolog határainak túllépéseként valósul meg, s az értelmezés 
mozgásában a létezők és a tapasztalatok határai átjárhatókká válnak. 
 
 

Mondás – magyarázat – fordítás 
 
Richard E. Palmer az európai hermeneutika történetének felvázo- 

lása során rámutat arra, hogy a „hermeneuein‒hermeneia” görög sza- 
vak jelentéstartalma – amely a latin interpretálni, illetve az angol „to 
interpret”, azaz „értelmezni‒értelmezés” jelentésének felel meg – leg- 
alább három, egymással szervesen összefüggő alapjelentés irányában 
bontakoztatható ki. Egyszerre jelenti azt, hogy „mondani” ‒ „kimon- 
dani”, „magyarázni”, „fordítani”. Ezek nem annyira különálló jelentés- 
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szférák, mint inkább egyazon folyamatnak – az értelmezésnek – sa- 
játos megnyilvánulási és megvalósulási módozatai.261 

A mondás egyszerre kimondás és valaminek a kimondása, vagyis 
kifejezése annak is, aki kimond valamit, illetve annak is, amit kimon- 
dott. Kifejezés a belsőnek a külsőbe való juttatása, illetve a dolognak, 
amiről szó van, a tartalomnak értelemösszefüggésekbe helyezése értel- 
mében is. Mindkét vetületében értelmezés, mivel a mondás a belső és 
külső világok és tapasztalatok között áll, s közvetítése révén valósul 
meg ezek találkozása, a belsőnek a külső értelemösszefüggéseibe való 
lefordítása; úgyszintén a dolog és értelemvonatkozásai között áll, s 
közvetítésével játékba hozza a legkülönbözőbb értelemösszefüggéseket, 
melyek a kimondott dologhoz tartozhatnak. Hasonlóképpen középen 
áll és közvetít az írás és a szóbeli kifejezés között az olvasás, elolva- 
sás, felolvasás, melyben a nyelvnek az írott szó némaságában elvesző 
értelemteremtő ereje kel újból életre, ahogyan a kimondásban újból 
világra jön, a nem-létből előbukkan a létbe. Ebben a vonatkozásban 
interpretáció minden mondás, kimondás, elmondás és előadás, elolva- 
sás és felolvasás, melyben mind a megszólaló szó, mind a dolog maga, 
amiről szó van, a belső és külső tapasztalatok és világok közé állí- 
tódik, ezek értelemösszefüggéseinek közös horizontjába, s ily módon 
maga is közössé válik e különbözők számára, közvetítővé, melynek 
révén mindkét világ, mindkét tapasztalat kölcsönösen alakítja és építi 
egymást. A beszélt nyelv „önmagában is értelmező jelenség” – írja 
Palmer.262 

A valaminek a mondása bizonyos helyzetekben nem csupán ki- 
fejezés, hanem magyarázat is: elmagyaráz, megmagyaráz egy hely- 
zetet, egy összefüggést, azaz nem csupán értelmileg feltárja, felfejti 
vagy kifejti, hanem egy másvalaminek a vonatkozásába hozza. Nyelvi- 
logikai formája: „Azért..., mert...”. A magyarázat szintén az értelme- 
zés egy megvalósulása, melyben az elmondásnak, kimondásnak több 
mozzanata kapcsolódik össze, oly módon, hogy kiemeli a dolgot az 
  

                     
261 Vö. Palmer, Richard E.: Hermeneutics. Interpretation Theory in Schleier- 

macher, Dilthey, Heidegger and Gadamer. 12‒45. 
262 Palmer, Richard E.: „Hermeneuein‒hermeneia” ‒ ókori szavak használa- 

tának mai jelentősége. 77. 
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értelemösszefüggések szabad, értelmező játékából, s egy lerögzített, 
meghatározott értelemösszefüggésre vonatkoztatja. A kimondás sza- 
bad játékában feltáruló kifejezések a megmagyarázás irányában ható 
állító kijelentésekké, lineárisan egymásba kapcsolódó kijelentés-struk- 
túrákká szerveződnek, melyekben az értelmezés meghatározott úton 
halad a megértés irányába. A magyarázat nemcsak hogy lineárissá 
szervezi az értelmezés bonyolult, játékszerű ingamozgását, hanem szét 
is tagolja az értelmezés és megértés eredendő egységét, s a mindig 
továbbhaladásban levő történésszerű mozgását, a megértést a lineári- 
san, logikailag kapcsolódó kijelentésekben megtett út – a magyarázat 
– végpontjaként, kiteljesedéseként, célbajutásaként, s egyben lezárulá- 
saként tüntetve fel. A kijelentésekben a dolognak, amiről szó van, az 
értelemösszefüggései a dologra vonatkozó igazságként rögzülnek, ami 
állítások formájában mondódik ki, a kimondás révén még megőrizve 
valamit a mondás eredendően interpretatív – középre helyező és köz- 
vetítő ‒ jellegéből. De a kijelentés – az „enunciáció” – Arisztotelésszel 
kezdődően – mutat rá Palmer – már nem „isteni üzenet”, hanem az 
elme, „az ésszel bíró értelem” művelete, melynek során az elme már 
nem a dolgok közé áll, középre, hanem éppen hogy kiáll (kiszáll) az 
értelemzésnek a közöttiség terében zajló játékából, s a dologgal kap- 
csolatos igazságot mint a dolgon kívül levőt, s kívülről, a megismerés 
erőteréből rá vonatkoztathatót „propozicionális állítás” formájában 
mondja ki.263 A magyarázattá összekapcsolódó kijelentésekben és le- 
vezetésekben az értelmezés egyrészt módszeresen szabályozottá és meg- 
alapozottá válik, másrészt a dologgal kapcsolatos igazságok feltáró- 
jává és érvényesítőjévé, azaz megismerővé válik.264 A megértés 
hasonlóképpen, amennyiben a magyarázat eredményeként feltáruló 
igazság horizontjába állítja a dolgot. Mindezekben nemcsak az értel- 
mezésnek a dologról való leválása, hanem a szituáción, az értelem- 
  

                     
263 Vö. uo. 84. 
264 „Arisztotelész a hermeneiá-t ‒ írja Palmer ‒ úgy határozza meg, mint 

állítások megtétele közben végbemenő értelmi műveletet; az állítások pdig 
egy dolog igazságával vagy hamisságával kapcsolatosak. Ebben a vonat- 
kozásban az »értelmezés« az értelemnek az az alapművelete, amely során 
igaz ítéletet hozunk egy dologról.” Vö. uo. 82. 
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összefüggésen való kívülhelyezkedése is megvalósul, a dolog eltár- 
gyiasító eltávolítása, módszeres megközelítése, a közöttiségből való 
kivezetés, a dolog és az igazsága szétválása, a megismerés önállósu- 
lása valósul meg. Mindazonáltal a magyarázat mégsem jelent teljes 
kívülhelyezkedést az értelmezésen, mivel az értelmezés már akkor 
megtörténik, amikor a dolog mint tárgy felé fordulunk, vagyis amikor 
a dologhoz való hozzáállásunkat, a vele kapcsolatos beállítódásunkat 
megismerésként értelmezzük és értjük meg, ami egyszersmind a meg- 
értés feladatának megismerésként való értelmezése is egyben. A megér- 
tés, amely maga is az értelmezés alapját képezi, egyúttal az értelmezés 
feltételévé és alakítójává válik.265 Akárcsak a módszer, amely a maga 
során szintén értelmezés is, azonban csupán egy meghatározott értel- 
mezés, amely egyúttal az értelmezés más irányait és szabad játékát le 
is zárja.266 Ily módon a magyarázat révén történő megismerés, éppen 
értelmező mivoltánál fogva, saját módszertani tudatának horizontjában 
önépítővé válva, a szabad értelmezéssel szemben fokozatosan önálló- 
sul, ám anélkül, hogy valaha is teljes mértékben leválhatna róla, kü- 
lönválhatna tőle. Értelmezés – amely módszertani megszorításai révén 
már nem akar értelmezés lenni. 

Végül a „hermeneuein” harmadik alapjelentése: „fordítani”, „fordí- 
tás”. A fordítás tapasztalatában mutatkozik meg ténylegesen, hogy az 
értelmezés nemcsak két világ, két tapasztalat értelemösszefüggéseinek 
közepette áll, hanem a két világ és a két tapasztalat között ténylegesen 
közvetít. A fordítás révén tudatosulnak a világok és a tapasztalatok kü- 
lönbözőségei, az individualitások oppozícióiban meghúzódó határok 
és távolságok. De korántsem úgy, mint a megértés korlátozói. A for- 
dítás révén a határok átjárhatókká, a távolságok az egymásra megnyíló 
horizontok és értelemösszefüggések kibontakozási terévé válnak, a 
közös értelem megalkotásában való részvétel hermeneutikai produk- 
  

                     
265 Vö. uo. 85. 
266 A módszer és tárgy ‒ írja Palmer ‒ „nem választható el egymástól; a módszer 

eleve meghatározza, hogy mit fogunk látni. A módszer tudtunkra adja, hogy 
mi a tárgy mint tárgy. Ezért minden módszer már értelmezés is; azonban csu- 
pán egy értelmezés, és a tárgyból, ha más módszerrel közelítjük meg, más 
tárgy lesz.” Uo. 
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tivitásának fenntartóivá, hordozóivá. Úgyszintén a fordítás tapaszta- 
lata révén tudatosul, hogy voltaképpen mindenféle értelmezés fordítás. 
A középen állás és a középre helyezés mindig is, minden értelmező 
szituációban a különbségek szembenállásának és a távolságok átjárha- 
tóságának tapasztalatával gazdagít. Végül pedig éppen a fordítás ta- 
pasztalatában mutatkozik meg a leginkább az, hogy mindenféle értelme- 
zési-megértési folyamat nyelvi, a szónak abban az értelmében, hogy a 
nyelv univerzális közegében megy végbe. Az értelemösszefüggések 
végső nyelvi alapja nem valamiféle értelemnélküli kontinuumként hú- 
zódik meg és terül el a létezők között, hanem egy, a tapasztalati vilá- 
got a maga teljességében átfogó, a partikuláris különbségein átívelő 
értelmezésként, amely mindenféle konkrét értelmezési mozzanat elő- 
zetességstruktúrájaként már mindig is adott, minélfogva minden konk- 
rét értelmezési aktus úgy valósul meg, hogy már mindig is előzetes 
értelmezésen alapul.267 Ugyancsak a nyelv által hordozott értelmezé- 
sen alapul a fordításban – és végső fokon mindenféle interpretációban 
– kiépülő közös nyelv lehetősége, valamint egyáltalán az az univer- 
zális tapasztalat, hogy a világ egésze átfogó értelemösszefüggésként 
tárul fel. 

Bár – Palmer meglátása szerint ‒ módszertanilag, műveletekké 
struktúrában, különböző irányú és funkciójú eljárásoknak tűnnek fel, a 
mondás, a magyarázat, a fordítás esetében nyilvánvalóan alapvető her- 
meneutikai folyamattal van dolgunk: „valami idegen, ismeretlen, valami 
időben, térben és tapasztalatban távoli válik ismerőssé, jelenszerűvé és 
felfoghatóvá; valaki valahogyan az »érthetőség állapotára hozza«, »ér- 
telmezi« azt, ami kimondást, magyarázatot vagy fordítást igényel.”268 
  

                     
267 Palmer: „A fordítás tudatosítja bennünk, hogy már magában a nyelvben van 

egy, a világot teljesen átívelő értelmezés, amelyre a fordítónak még akkor is 
érzékenynek kell lennie, ha egyéni kifejezéseket fordít.” Uo. 91. 

268 Uo. 73. 
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Élet – kifejezés – megértés 
 
Az értelmezés megismerő jellege és szerepe a szellemtudományok 

kapcsán Diltheynál hangsúlyozódik ki erőteljesen. Ezzel együtt vi- 
szont a megismerés köre is kiterjesztődik, jóval túllépve a természet- 
tudományos megismerésben megvonható episztemológiai határain, az 
élet és a szellem irányában. 

Dilthey A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban cí- 
mű művében kimutatja, hogy a szellemtudományok tárgya a termé- 
szettudományos megismeréstől való különbségében alakult ki.269 
Ugyanis a szellemtudományok tárgya az emberi állapotok megélésére, 
az életmegnyilvánulások kifejezésére és ezek megértésére terjed ki. 
Ezért nem is jelenik meg olyan szigorú értelemben „tárgyaként, mint 
a természeti jelenségek a természettudomány esetében, hiszen nem 
lehet leválasztani arról a természetes életfolyamatról, amelyben az 
emberek a tapasztalataikat megélik, kifejezik és megértik. Bár egyelőre 
még ezeket a funkciókat Dilthey a megismerés körébe utalja, ugyan- 
akkor nyilvánvaló, hogy az életfolyamat szerves részét képezik, 
nemcsak úgy, hogy belőle bontakoznak ki, hanem úgy is, hogy az 
élmények, kifejezéseik, s ezek megértése magát az életfolyamatot is 
alakítja, folyamatosan mint életegészt át- és újraszervezi.270 Az élet, 
kifejezés és megértés egysége átfogja az emberek megnyilatkozásait, 
szellemi alkotásait, a kulturális-társadalmi képződményeket, melyek- 
ben a szellem objektiválódik. Így csak „a megértés kerülőútján tanulja 
meg önmagát megismerni” az ember – írja Dilthey.271 

Dilthey a megértésnek két alapelvét fogalmazza meg. 
Az első elv arra utal, hogy a szellemtudományos igazságok a meg- 

élés és a megértés szerves összetartozásán alapulnak, mivel az élet és 
  

                     
269 Vö. Dilthey, Wilhelm: A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban. 

508. 
270 A szellemtudományok tárgya ‒ írja Dilthey ‒ csak annyiban alakul ki, 

„amennyiben emberi állapotokat megélünk, amennyiben ilyen állapotok élet- 
megnyilvánulásokban kifejezésre jutnak, és amennyiben ezeket megértjük”. 
Uo. 508. 

271 Uo. 
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a megértés kapcsolatát a „kölcsönös függőség viszonya” jellemzi.272 

Erre mutat rá „a megértésben nyugvó kettős reláció” feltárása. Egy- 
részt a megértés megélést előfeltételez, és az élmény csak azáltal lesz 
élettapasztalattá, hogy a megértés átvezet a megélés szűk és szubjektív 
voltából az egész és az általános régiójába.273 Másrészt ahhoz, hogy 
az egyes személyiség megértése teljes legyen, megköveteli a rendsze- 
res tudást, ahogyan másfelől a rendszeres tudás megint az egyes élet- 
egység eleven megragadásától függ.274 A megértésben rejlő kölcsönös 
függőség viszonyából adódóan a megértés egyrészt kölcsönös megér- 
tésként, másrészt közös megértésként valósul meg.275 Az életfolya- 
matban az Én tudata, az individualitás egyöntetűségének tudata kife- 
jeződései révén összekapcsolódik a másokkal való egyformaságnak, 
az emberi természetnek a tudatával. Ez olyan alaptapasztalat, amely a 
megértés előfeltételét képezi, s melynek kibontakoztatója és hordozója 
éppen a kifejezés és az értelmezés, melyben az individualitás megnyílik 
a kölcsönösre és a közösre. Nem más ez, mint a közös mivolt „alap- 
tapasztalata”, amely Dilthey szerint a szellemi világ egész felfogását 
megalapozza. Az elemi interpretációtól – a szavak jelentéséről és a 
szavakat a mondatban valamely értelemmé összekapcsoló szabályszerű- 
ségről meglevő ismeretektől – kezdve a megértést megvalósító értelme- 
zés a nyelv, a gondolkodás közösségét követeli. A közösnek a megér- 
tés folyamatát lehetővé tevő köre állandóan bővül abban a mértékben, 
ahogyan e folyamat tárgyát az életmegnyilvánulások magasabb szintű 
kapcsolatai alkotják.276 A szellem világában „minden egyes életmeg- 
nyilvánulás valami közöset reprezentál” – írja Dilthey. Minden mondat, 
minden műalkotás, minden történelmi tett „csak azért érthető, mert a 
bennük megnyilvánulót a megértővel valami közösség köti össze; az 
egyes mindig a közös mivolt szférájában éli meg, gondolja és cselek- 
szi, és csak egy ilyenben érti meg a dolgokat. Mindaz, amit megértettünk, 
  

                     
272 Uo. 530. 
273 Vö. uo. 529. 
274 Vö. uo. 529‒530. 
275 „A kölcsönös megértés biztosít bennünket az az individuumok között megle- 

vő közösség felől.” Uo. 527. 
276 Vö. uo. 
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magán viseli mintegy annak bélyegét, hogy e közös mivolt alapján 
vált ismertté. Ebben az atmoszférában élünk, állandóan ez vesz körül 
bennünket. Belemerítettek vagyunk. E történelmi és megértett világban 
mindenütt otthon vagyunk, mindama dolgoknak megértjük az értelmét 
és jelentését, mi magunk beleszövődtünk e közös dolgokba.”277 

A megértés Dilthey által megfogalmazott második alapelve szerint 
a megértés a szellemtudományos igazságok értékesítését előfeltéte- 
lezi.278 Ebben a kontextusban definiálva a szellem az élet objekti- 
vációja. Ez az objektiváció a megértésben mindenütt a megélésre 
vonatkoztatott, ez képezi a tartalmát. A szellemben az életegység 
számára saját tartalma feltárul, és más életegységek tartalmával össze- 
kapcsolódva ezek tartalmát is megmagyarázhatóvá teszi.279 Ily módon 
a szellem, az élet objektivációja hordozza számunkra a megértés 
lehetőségét. A megértés a mindennapi élettapasztalatok szintjén ter- 
mészetes módon is megvalósul. De igazi, megalapozott formáját a 
szellemtudományokban nyeri el. A szelletudományok fogalma – írja 
Dilthey – addig terjed, ameddig a megértés, a megértés egységes tár- 
gyát pedig az élet objektivációi, azaz a szellem megvalósulási és meg- 
nyilvánulási formái alkotják. A megértés „csak amit a szellem te- 
remtett, azt érti meg”.280 Ennek az elgondolásnak Dilthey és követői 
számára mindenekelőtt episztemológiai relevanciája van. Módszertani 
érvet kínál a természettudományok és a szellemtudományok elhatáro- 
lására. A természettudományok tárgyát a természet, mint a szellem 
működésétől függetlenül létrehozott valóság alkotja. Mindaz viszont, 
amire az emberi tevékenység rányomta a bélyegét, a szellemtudomá- 
nyok tárgyát képezi.281 Ezzel együtt azonban az élet és a szellem kö- 
zötti átjárhatóság feltárásával Dilthey annak a lehetőségét is megte- 
remtette, hogy az értelmezés és a megértés ki vezethetővé váljék a 
hagyományos episztemológiai paradigma köréből. 
  

                     
277 Uo. 535. (Kiemelések tőlem ‒ V. K.) 
278 Vö. uo. 528. 
279 Vö. uo. 536‒537. 
280 Uo. 537. 
281 „...mindaz, amiben a szellem objektiválódott, a szellemtudományok körébe 

tartozik.” Uo. 
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Megértés – értelmezés – kijelentés 
 

A megértés problémája Heidegger hermeneutikai fenomenológiá- 
jában ontológiai fordulatot nyer. Akárcsak a diszpozíció, a megértés is 
egyike azoknak a létkonstituáló egzisztenciális struktúráknak, ame- 
lyekben az emberi létezés, a jelenvalólét fennáll. Diszpozíció és meg- 
értés a jelenvalólét alapvető egzisztenciális struktúráiként szervesen 
összefüggnek egymással. A diszpozíció „mindenkor saját megértéssel 
rendelkezik”, a megértés pedig „mindig hangolt”.282 

Ezen túlmenően viszont a megértés mint egzisztenciálé a többi kö- 
zött kitüntetett jelentőséggel bír. A megértés nem csupán az egzisz- 
tenciálék egyike, hanem a jelenvalólét létének alapmódusza,283 ami 
azt jelenti, hogy a jelenvalólét alapvetően a megértés módján létezik. 
A jelenvalólét léte és a megértés közötti mély, lényegi összefüggés 
akkor tárul fel, amikor a megértést interpretáljuk, azaz értelmezőleg, a 
megértésben levő jelenvalólét közepette tárjuk fel ezt a szerves össze- 
függést. Ily módon a megértés lényegének feltárása nem valami kül- 
sődleges hozzáállás eredménye lesz, mint ahogy maga a megértés sem 
valamiféle kívülről jövő viszonyulás a jelenvalólét létéhez, hanem a 
jelenvalólét legalapvetőbb, legtermészetesebb létfolyamata. A jelen- 
valólétben benneállókként, a jelenvalólét létének a megértés módján 
való történése részeseiként és résztvevőiként, azaz éppen a megértés- 
ben benneállókként inter-pretáljuk a megértést. Ebben az interpetáció- 
ban így nem is tárul fel vagy mutatkozik meg másegyéb, mint az, 
hogy a megértés éppen a jelenvalólét legsajátosabb, legalapvetőbb 
lenni-tudása. 

Heidegger a megértés hagyományosan ismeretelméleti-episziemo- 
lógiai értelmére is kitér. Ebben a vonatkozásban a megértést az egyik 
lehetséges megismerésfajtának tekintik, s megkülönböztetik a magya- 
rázattól. Heidegger viszont, túllépve a megismerés-megértés episzte- 
mológiai megkülönböztetésén, s az ebből származó problematizálás 
  

                     
282 Heidegger, Martin: Lét és idő. 281. 
283 Amennyiben a megértést mint „fundamentális egzisztenciálét” interpretáljuk 
‒ írja Heidegger akkor megmutatkozik, hogy „ezt a fenomént a jelenvalólét 
létének alapmóduszaként fogjuk fel.” Uo. 
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egész kérdéskörén, rámutat arra, hogy abban a kontextusban, amely- 
ben a megértést a jelenvalólét létét konstruáló egzisztenciáléként 
értelmezzük, a megismerés módján történő megértést a magyarázattal 
együtt a létkonstituáló megértés egzisztenciális derivátumaként kell 
interpretálnunk.284 Éppen a megértésnek létkonstituálóként való in- 
terpretációja, azaz a létfolyamatok közöttiségébe való helyezettsége, s 
az innen való feltárása révén mutatkozik meg a leginkább, hogy a 
megismerésre vonatkoztatott megértésnek és magyarázatnak az epi- 
sztemológiai paradigma keretében való önállósítása voltaképpen a lét- 
folyamatokkal való természetes összetartozásukról történő leválasz- 
tásukat jelenti; de ugyancsak ebben az értelmezési horizontban válik 
nyilvánvalóvá, hogy lényegében maga a megismerés – a megismerő 
funkciókat betöltő értelmezéssel és magyarázattal egyetemben – sem 
más, mint a létkonstituáló megértés „derivátuma”, s ennélfogva, éppen 
a megértés révén, szerves, össszetartozó egységben áll a jelenvalólét 
létével. 

Heidegger tömör, klasszikus érvényű meghatározása szerint: „A 
megértés a jelenvalólét saját lenni-tudásának egzisztenciális léte, még- 
pedig úgy, hogy ez a lét önmagán feltárja, hogy hányadán áll önnön 
létével.”285 Az egzisztáló jelenvalólét nem más, mint „saját jelen- 
valósága”. Ez egyrészt azt jelenti, hogy egzisztálásának folyamatában 
a világ „jelen” van, azaz mindig egy világgal való összetartozásban 
egzisztál, másrészt pedig azt, hogy a jelenvalólét léte benne van a vi- 
lágban. A megértés elsődleges értelme szerint az egzisztáló jelenvalólét 
mint „világban-benne-lét” tárul fel önmaga számára. Ezt a feltárult- 
ságot megértésnek tekintjük, mivel a jelenvalólét kedvéért-valósága és 
jelentésessége tárul fel benne. A jelenvalólét kedvéért-valóan létezik a 
világban, azaz a világot kedvére valónak találja, s e kedvére valóság- 
ban magára talál a világban. Továbbá ebben a kedvére valóságban és 
magáratalálásban a jelenvalólét minden létmozzanata jelentést nyer, s 
e jelentésesség révén az egzisztáló jelenvalólét létfolyamata értelem- 
összefüggésként bontakozik ki.286 
  

                     
284 Vö. uo. 281‒282. 
285 Uo. 284. 
286 Vö. uo. 282. 
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A megértésnek az ebben a kontextusban felmerülő értelmét minde- 
nekelőtt a „valamit megérteni” hordozza, ami azt jelenti, hogy „bánni 
tudok a dologgal”, „felnőttem hozzá”, „képes vagyok valamire”. Más 
szóval azt, hogy a jelenvalólét a kéznéllevő dolgokat és a kézhezálló 
eszközöket képes a funkcionalitásuknak megfelelően használni és 
kezelni, s ily módon a valamirevalóságukban megvalósuló és kifeje- 
ződő céljuknak és értelmüknek megfelelően „érti meg” őket, s velük 
együtt mindazokat az értelemösszefüggéseket, melyekbe beépülnek, s 
melyeket ők maguk is hordoznak. 

A megértés a maga egzisztenciális dimenziójában azonban nem 
korlátozódik csupán erre az instrumentális értelmére. Önnön létét a 
világban a jelenvalólét nem úgy bontakoztatja ki és érti meg, mint 
önmaga számára kéznéllevőt és kézhezállót, azaz mint eltárgyiasított 
létezést, mint olyan adottságot, amely a különböző élethelyzetekben 
viszonyulása tárgyát vagy eszközét képezheti. A jelenvalólét megér- 
tésben levése alapvetően nem jelent instrumentális, eltárgyiasító vi- 
szonyulást önmagához, s az élethelyzeteit behatároló értelemössze- 
függésekhez. A megértésben egzisztenciálisan a jelenvalólét létmódja 
„mint lenni-tudás” rejlik benne, s a jelenvalólétnek ez az átfogó 
értelemben vett lenni-tudása elsődlegesen nem eszközszerűségként, 
hanem „lehető-lét”-ként, azaz lehetőségként valósul meg és tárul fel.287  

A jelenvalólét világban-benne-létként oly módon strukturálódik egzisz- 
tenciálisan önnön létével megértésben levőként, hogy felnő önma- 
gához, bánni tud a képességeivel, s mindezt önnön lét-lehetőségeiként 
éli meg és bontakoztatja ki. A jelenvalólétnek abban az egzisztenciális 
képességében, hogy felnőve önnön lét-lehetőségeihez képes arra, hogy 
ezekben a lehetőségeiben élje meg önmagát, tárul fel a jelenvalólét 
egzisztenciális létének és egzisztenciális létmegértésének a természe- 
tes, összetartozó egysége, a tényleges élete, mint jelenvalósága a vi- 
lágban, mint az ő igazi lenni-tudásában/-ként kibontakozó, megvaló- 
suló és jelentéssel telítődő emberi létezés. 

Az egzisztenciális létmegértés a feltártság/feltárultság módján való 
megértés. Heidegger hangsúlyozza, hogy a megértés „feltárásként min- 
  

                     
287 Vö. uo. 
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dig a világban-benne-lét egész alapszerkezetére vonatkozik.”288 A vi- 
lágban-benne-létként a jelenvalólét nemcsak a világba belevetettként, 
hanem a világban megnyíló lehetőségként tárja fel magát. De tényle- 
gesen a jelenvalólét nem a világba belevetett, „önmagának kiszolgál- 
tatott lehető-lét”-ként érti meg önnön létét, vagyis nem a szükségsze- 
rűség képezi jelenvalóságának egzisztenciális értelemösszefüggéseit. 
A jelenvalólét – mondja Heidegger – „olyan lét lehetősége, amely 
szabad a maga legsajátabb lenni-tudása számára”.289 A jelenvalólét 
legtágabb létlehetősége éppen a saját lenni-tudásának szabadságaként 
nyílik meg, pontosabban a saját maga számára nyitott lenni-tudás, a 
számára-való lenni-tudás, mint szabadság tárul fel. A „hányadán áll 
önnön létével” kitétel jelentéstartalma is ebben a vonatkozásban válik 
érthetővé. A modernitás tudat- és öntudatközpontú emberképe meg- 
szoktatott azzal, hogy a „hányadán áll”-on reflektáló, tudatosító szám- 
vetést értsünk, még akkor is, ha ezt a reflexiót úgy tekintjük, mint a 
létezés szerves összetevőjét, az emberi lenni-tudás elengedhetetlen 
velejáróját, itt viszont a „hányadán áll” olyan „tudást” jelent, amely 
mégsem akar igazán a létre vonatkozó tudás lenni, mivel a jelenvaló- 
ságnak éppenhogy a létéhez tartozik A jelenvalólét ebben a lehetőségei- 
vel való mindenkori számotvető összetartozásában, ebben a lehetősé- 
geire/-be való szabad kivetülésében lesz lényegileg megértés. 

A kivetülés az ontológiai értelemben felfogott megértés egziszten- 
ciális struktúráját alkotja.290 Az önmagát a lehetőségeiben feltáró sza- 
bad létként megértő jelenvalólét éppen az egzisztenciális megértése 
folyamatában vetül ki a lehetőségeibe/-re. Ez azt jelenti, hogy a 
jelenvalólét egzisztenciális struktúrája nyitott a lehetőségek irányában, 
hogy jelenvalóságát a lehetőségei felől éli meg és építi fel, hogy meg- 
értésében mindig is a lehetőségei felől jut el önmagához, s önmagát a 
lehetőségeiben ismeri fel, és e lehetőségekként érti meg. Tehát egy- 
részt a kivetülés felől nézve látható be a megértésnek a lehetőségekre 
való állandó nyitottsága, szerves belső időisége és történetisége. Más- 
részt úgyszintén a kivetülés felől érthető meg a jelenvalólét fakticitása, 
  

                     
288 Uo. 284. 
289 Uo. 283. 
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miszerint a jelenvalólét nem egyszerűen csak a világba belevetett vi- 
lágban-benne-lét, több mint tényszerű adottság. Nem pusztán faktum, 
hanem fakticitás, amihez „lényege szerint tartozik hozzá a lenni- 
tudás”,291 azaz a lehetőségekbe kivetülő egzisztencia. Ennélfogva az 
éppen megvalósuló létezésének minden mozzanatában mindig is úgy 
lét, hogy lehetőség. Világba belevetett lehetőség, akihez a világ mint 
lehetőségek világa tartozik hozzá. A jelenvalólét fakticitása abban a 
vonatkozásban is több, mint faktum, hogy a jelenvalólét a lehetősé- 
geibe való kivetülései révén nem pusztán kéznéllevő adottságok reali- 
zálásaként/realizálódásaként valósul meg, hanem a lehetőségeknek mint 
értelemösszefüggéseknek a feltárulásaként is. A jelenvalólét egzisz- 
tenciális léte a lehetőségek értelemösszefüggéseibe kivetülő, s ily módon 
önnön létét a lehetőségei által hordozott lét- és értelemösszefüggések 
felől feltáró és megértő létezés. Ebben a perspektívában válik tényle- 
gesen beláthatóvá, hogy a megértés, a megértés módján való létezés a 
jelenvalólét igazi „lenni-tudása”. 

Heidegger ebben a kontextusban az „értelem” fogalmának úgy- 
szintén ontológiai-egzisztenciális interpretációját nyújtja. A jelenva- 
lólét létének minden megvalósulása és feltárulása az értelem vonatko- 
zásában áll, s a megértésben az értelem mint a jelenvalólét létének 
„formális-egzisztenciális váza” tárul fel.292 „Az értelem – írja Heidegger 
– a kivetítésnek az előzetes, az előretekintés és az előrenyúlás által 
strukturált szempontja, amelyből valami mint valami válik érthetővé.”293 

Az értelem tehát nem egy tulajdonság, hanem a jelenvalólét egzisz- 
tenciáléja. Az, amit a jelenvalólét a megértés módján létezve megért, 
nem valamiféle elvont értelem, hanem maga a létező léte, mint a maga 
létbeli adottságában, jelenvalóságában mindig is egy értelem vonatko- 
zásában álló, az értelem szempontjai szerint strukturált egzisztencia. 
Szigorúan véve „nem az értelmet értjük meg, hanem a létezőt, illetve 
  

                     
291 Uo. 285. 
292 „Ha a megértés és az értelmezés a jelenvalóság létének egzisztenciális szer- 

kezetét alkotja, akkor az értelmet a megértéshez hozzátartozó feltárultság for- 
mális-egzisztenciális vázaként kell felfognunk.” Uo. 293‒294. 

293 Uo. 293. 
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a létet”.294 Az értelem mint a jelenvalólét létének egzisztenciális 
formája más szóval azt jelenti, hogy a jelenvalólét egzisztenciális léte 
az értelem által megformáltan valósul meg, lehetőségei értelemössze- 
függésekként tárulnak fel, s ezekben a struktúrákban érti meg magát. 
„Ezért – mondja Heidegger – csak a jelenvalólét lehet értelmes vagy 
értelmetlen”.295 

Heidegger „a megértés megformálását” nevezi értelmezésnek. Az 
értelmezésben a megértés nem valami mássá, hanem önmagává válik, 
„megértően sajátítja el azt, amit megért”. Ezért az értelmezés egzisz- 
tenciálisan a megértésen alapul, és nem az utóbbi származik az előb- 
biből. Az értelmezés nem a megértettek tudomásulvételeként valósul 
meg, hanem a megértésben kivetített lehetőségek kidolgozásaként.296 

Az értelmezés mozgásában tárul fel a megértés hermeneutikai kör- 
struktúrája, amelynek során az előzetes megértés és a lehetőségekhez/- 
re való előrenyúlás, előretekintés egymásra vonatkoztatásában bonta- 
koztatja ki magát. Minden értelmezés egy elő-struktúrában mozog, 
azaz már mindig is az értelmezendőnek egy előzetes megértésén, egy 
eleve értésén alapul. Ugyanakkor a „valami mint valami” értelmezését 
lényegszerűen az előzetes, az előretekintés és az előrenyúlás együt- 
tesen alapozza meg.297 „A »körbenforgás« – mutat rá Heidegger – a 
megértésben az értelem struktúrájához tartozik, amely fenoménnek a 
jelenvalólét egzisztenciális szerkezetében, az értelmező megértésben 
van a gyökere.”298 Ezért hiba lenne a logika szabályai szerinti circulus 
vitiosus-ként felfogni. Az értelmezés körkörös mozgásában a jelen- 
valólét ontológiai kör-struktúrája tárul fel.299 Ez azt jelenti, hogy a 
jelenvalólét lét- és értelemtörténési folyamata a rész-egész dialektiká- 
jaként bontakozik ki. A jelenvalólét minden újabb létmozzanatának a 
  

                     
294 Uo. 
295 Uo. 294. 
296 Vö. uo. 289. 
297 „Az értelmezés sohasem valami előre-adottnak az előfeltevés nélküli megra- 

gadása”; „Minden értelmezésnek, amely hozzájárul a megértéshez, már eleve 
meg kellett értenie az értelmezendöt.” Uo. 292; 294. 

298 Uo. 296. 
299 „A létezőnek, melynek számára világban-benne-létként önnön létére megy ki 

a játék, ontológiai kör-struktúrája van.” Uo. 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 157 

megvalósulása a jelenvalólét egészével alkotott értelemösszefüggésen 
mint elő-struktúrán alapul, s megértése oly módon szervezi át az 
egésznek az értelmét, hogy ennek horizontjában újabb konkrét létlehe- 
tőségek tárulnak fel, s válnak megérthetőkké.300 

Heidegger az értelmezés és a kijelentés szerves összefüggésére, s 
ezzel a világban-benne-lét és a megértés nyelvi strukturáltságára is 
ráirányítja a figyelmet. A kijelentés mint „közölve meghatározó felmu- 
tatás”, magán viseli az értelmezés összes lényeges jellemzőjét.301 A 
kijelentés nem olyan semmire sem kötelező nyelvi viszonyulás, amely 
saját eszközeivel, önmagában megalapozottan tárhatná fel a létezőt 
általában, hanem „már eleve a világban-benne-lét alapján áll.”302 A 
kijelentésnek – mutat rá Heidegger – „miként az értelmezésnek általá- 
ban, szükségszerűen az előzetesben, az előretekintésben és az előre- 
nyúlásban rejlik az egzisztenciális fundamentuma.” Ezért a kijelentés 
„az értelmezés származékos móduszának” tekinthető.303 A „szár- 
mazékos” itt nemcsak azt jelenti, hogy a kijelentés a jelenvalólét on- 
tológiai kör-struktúrájának módosulásaiként megvalósuló „körülte- 
kintő értelmezésből” származik, hanem azt is, hogy a körültekintő 
megértő értelmezés eredendő »mint«-jét, az „egzisztenciál-hemeneu- 
tikai »mint«”-té „a kéznéllevőség-meghatározás mint-jévé”, vagyis 
„apofantikus »mint«”-té nivellálja.304 Más szóval, a kijelentés szintjén 
változik át az értelmezés a megértés módján való létezés erdendően 
értelmező beállítódásából eltárgyiasító és instrumentalizáló értelmező 
viszonyulássá, melynek során az értelmezés kikerül a lét- és értelem- 
történés természetes struktúramozgásából, „közöttiségéből” – „inter” 
s az értelmező szubjektum feltáró-kifejtő-magyarázó funkciójává 
válik. Az interpretáció és a kijelentés lényegével kapcsolatban nyújtott 
heideggeri interpretáció érdeme viszont éppen annak a felmutatásában 
  

                     
300 „A megértés a jelenvalólét feltárultságaként mindig a világban-benne-lét egé- 

szére vonatkozik,” mint ahogy „a világ minden megértésében veleértjük az 
egzisztenciát és megfordítva”. Uo. 294. 

301 Uo. 300. 
302 Uo. 
303 Uo. 301. 
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áll, hogy az értelmezés problémájának mindenféle módszertani és 
episztemológiai közelítésmódja a jelenvalólét egzisztenciális létének 
ontológiai struktúramozzanataiban gyökerezik, s a megértés módján 
való létezésen, mint elő-struktúrán alapul minden olyan lehetőség, 
hogy tapasztalatokhoz, szövegekhez értelmezőleg viszonyulhatunk. 
Minden, ami az ilyen konkrét interpretációs törekvéseinkben feltárul, 
nem egyéb, mint a világban való emberi létezésünk megértésének egy 
meghatározott módja, amely mindig is előzetes létmegértéseken ala- 
pul, s a világban való lenni-tudásunk újabb (lét)lehetőségeit és érte- 
lemösszefüggéseit bontakoztatja ki. 
 
 

Értelmezés – megértés – alkalmazás 
 

H.-G. Gadamer Szöveg és interpretáció című írásában kimutatja, 
hogy az „interpretáció” szó eredetileg közvetítő viszonyra, a külön- 
böző nyelveket beszélők közötti tolmács szerepére vonatkozott, vagyis 
a fordítóéra, és innen vitték át később a jelentését a nehezen érthető 
szövegek feltárására.305 Filozófiailag tekintve az interpetáció az – írja 
Gadamer –, „amely az ember és a világ között megteremti a tökéle- 
tessé soha nem tehető közvetítést, s ennyiben ez az egyetlen valódi 
közvetlenség és adottság, hogy valamit mint valamit értünk meg”.306 

A modernitás időszakában hosszú ideig az interpretációt a megismerés 
járulékos móduszának tekintették, olyan eljárásnak, amely az érzéki 
tapasztalás és a kutatásban alkalmazott megfigyelés folyamatában fel- 
táruló adottat hivatott utólag értelemösszefüggésekbe behelyezni. Az 
alapvető – hermeneutikai – fordulatot az interpretáció lényegének fel- 
fogása tekintetében az a szellemileg több irányból is indokolttá és 
megalapozottá vált szemléletváltás hozta magával, miszerint az is, ami 
tisztán adottnak tűnik, valójában már mindig is értelmezett, s nincs 
olyan eredendő adottság, amely ne alapulna már valamiféle értelmezé- 
sen. Ebben a vonatkozásban Gadamer a fenomenológiai tudattartalmat 
  

                     
305 Vö. Gadamer, H.-G.: Szöveg és interpretáció. 23. 
306 Uo. 24. 
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mint adottat, illetve a pozitivizmusnak a „tiszta érzékelést” mint adot- 
tat hangoztató dogmatizmusát egyaránt megcélzó heideggeri kritika 
fontosságát hangsúlyozza, azt, ahogyan ez rávezet arra, hogy „ma- 
gában az úgynevezett érzékelésben tárul fel a hermeneutikai valamit- 
mint-valamit-megértés”.307 Ebből viszont végső soron az következik – 
mutat rá Gadamer ‒, hogy az interpretáció nem a megismerés járulékos 
eljárása, hanem a „világban-benne-lét” eredendő szerkezetét alkotja, 
ily módon a természettudományos megismerés módszertani megala- 
pozása sem térhet ki többé az elől a hermeneutikai konzekvencia elől, 
„hogy az, amit adottnak nevezünk, nem választható le az interpretáció- 
ról.”308 Az olyanszerű „adottságok” keletkezése és fennállása pedig, 
mint a szövegek, egyenesen az interpretáció fogalmából vezethető le 
és érthető meg.309 

De mondhatjuk-e ennek alapján – teszi fel a kérdést Gadamer ‒, 
„hogy az interpretáció értelem-adás és nem értelem-találás?”310 

A kérdés már egyfajta megadott válaszra kérdez vissza, az értel- 
mezés‒megértés‒alkalmazás hermeneutikai egységének kifejtésére, 
aminek az Igazság és módszerben Gadamer átfogó fejezeteket szentel. 

Gadamer mindazon fejtegetései, melyek során a megértés problé- 
máját vizsgálja, egy lényeges elgondolásban találkoznak: a megértés, 
bármely konkrét megvalósulási formájáról legyen is szó, értelmezőleg, 
az értelmezés módján közvetített. Nincs értelmezésmentes, értelmezés 
nélküli, pusztán a belehelyezkedés, az önfeladó azonosulásig menő 
egyesülés révén történő megértés. A megértés módján létezni annyit 
tesz, hogy mindig is valamilyen értelem dimenziójába helyezkedni, 
egy olyan értelemösszefüggésben mozogni, amely átjárást teremt a lét 
struktúramozzanatai között. Ez sohasem olyan szubjektív értelem, 
amely egyik vagy másik személy szubjektivitásában gyökerezik, hanem 
  

                     
307 Uo. 
308 Vö. uo. 
309 „Mindenesetre megállapítható, hogy a szöveg fogalma mint a nyelviség szer- 

kezetének központi kategóriája csak az interpretáció fogalmából kiindulva 
adható meg; hiszen a szöveg fogalmát egyenesen az jellemzi, hogy csak az 
interpretációval összhangban és belőle kiindulva mutatkozik meg - mint vol- 
taképpeni adott és megértendő.” Uo. 

310 Uo. 
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közös értelem, amelyből mindazok, akiket összekapcsol, részesülnek, s 
egyúttal a saját tapasztalataikkal részt is vesznek a megalkotásában.311 

A beszélgetés és az írott szövegek esetében is mindig egy ilyen közös 
értelem dimenziójában mozgunk, amely a résztvevők egyéni, szubjek- 
tív indíttatásain és elfogultságain túlmenően, önmagában is érthető. 
Ilyenkor a megértés és a megértetés célja a dologban való egyetértés.312 

A megértés elsődlegesen azt jelenti, hogy a dolgot értjük meg, amiről 
szó van, s csak másodlagosan jelenti azt, hogy a másik személy véle- 
ményét mint olyat – a dologgal kapcsolatos megértésünk által közve- 
títve – elkülönítjük és megértjük.313 A megértésben mint közös érte- 
lemtörténésben a másik fél sohasem közvetlenül egy másik személy, 
akivel kapcsolatba kerülünk a beszélgetés során, vagy egy szövegnek, 
a hagyománynak, a kultúrának valamely tartalmi eleme közvetítésével, 
hanem éppen maga a szöveg, vagy a hagyomány, amely a saját értelem- 
igényével szólít meg bennünket. Aki meg akar érteni egy szöveget, 
annak engednie kell, hogy a szöveg megszólaljon, s hogy magától 
mondjon valamit. Azaz fogékonynak kell lennie a szöveg mássága iránt, 
s egyúttal tudatában kell lennie saját elfogultságának a szöveggel szem- 
ben.314 Ez többek között azt jelenti, hogy a megértés folyamatában a 
szöveg nem pusztán közvetít a szerző és a befogadó között, hanem saját 
értelemigényét szólaltatja meg. Ezért a szövegek értelme mindig „fö- 
lötte áll” a szöveg szerzője által szándékolt értelemnek. Ily módon valós 
alapja van annak a schleiermacheri elgondolásnak, miszerint a szöveg- 
hez való olvasói-értelmezői hozzáállásunkban jobban értjük a szerzőt, 
mint amennyire ő maga számot tud vetni saját értelemintencióival.315 
 
  
                     
311 „A hermeneutikának az a feladata ‒ mondja Gadamer –, hogy megvilágítsa a 

megértésnek ezt a csodáját, mely nem a lelkek titokzatos communiója, hanem 
részesedés a közös értelemben.” Gadamer, H.-G.: Igazság és módszer. Egy 
filozófiai hermeneutika vázlata. 208. 

312 Vö. uo. 
313 Vö. uo. 209. 
314 Vö. uo. 193. 
315 „Tartalmaz igazságot az a fordulat, hogy az értelmezés akkor a legtöké- 

letesebb, ha valamely szerzőt jobban értünk annál, mint ahogy ő számot tudna 
adni önmagáról.” Vö. Schleiermacher, Friedrich: A hermeneutika fogalmáról 
F. A. Wolf fejtegetéseivel és Ast tankönyvével összefüggésben. 42. 
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Éppen a szöveg saját értelemigénye és az általa hordozott és meg- 
nyitott megértéshorizont folytán a megértés soha nem korlátozódik a 
szerzői szándékból fakadó eredeti értelem reprodukálására, hanem 
olyan alkotó viszonyulásként valósul meg, amelynek során a szöveg, a 
szerző és a befogadó értelemvilága kölcsönösen továbbépíti egymást 
egy közös értelemtörténés részeseiként és résztvevőiként. A „jobban- 
értés” ebben a kontextusban nem jelent feltétlenül több és magasabb- 
rendű megértést, hanem sokkal inkább az új tapasztalatok bevonása és 
a már érvényesülő értelemösszefüggések újraszerveződése révén be- 
következő másképpen értést jelenti.316 

A felvázolt perspektívában maga a megértés nem egy megértő 
szubjektum cselekvéseként gondolható el, hanem sokkal inkább törté- 
nésként, olyan történeti mozgásként, amelyben a már meglévő tapasz- 
talatok újabb tapasztalatokkal kerülnek kapcsolatba. Ezért a megértés 
tényleges folyamata valós történelmi mozgásként, a múlt és a jelen 
között zajló hagyománytörténésként megy végbe.317 Az időbeli távol- 
ság ennek a történésnek a hordozó alapja. A múlt és a jelen, az idegen- 
szerűség és az ismerősség, a történelmi távolság és a hagyományhoz 
való hozzátartozás közti hely az a „köztes hely” – mondja Gadamer 
amely „a hermeneutika igazi helye”.318 

A megértés középre helyezettsége, közvetítettsége és közvetítő tör- 
ténésszerűsége a hermeneutikai körként feltáruló körstruktúrában ragad- 
ható meg a leginkább. Gadamer is osztja a hermeneutikai beállítódás 
előtte járó képviselőinek a felfogását arra vonatkozólag, hogy a her- 
meneutikai kör nem „módszertani kör”, hanem a megértés alapvető 
ontológiai struktúramozzanata. A megértés folyamatában érvényesülő 
értelemelvárás mindig előzetes megértési folyamatokon alapul, s a 
megértés továbbhaladási irányait kijelölő horizontot hordozza. Ennél- 
fogva a megértési folyamat mindenik részmozzanata az értelem- 
  

                     
316 Elég azt mondani ‒ írja Gadamer ezzel kapcsolatban ‒, hogy másképp 

értünk, amikor egyáltalán megértünk.” Gadamer: i. m. 211. 
317 „Magát a megértést ‒ írja Gadamer ‒ nem annyira a szubjektivitás cselek- 

véseként, hanem egy hagyománytörténésbe való bekerülésként kell elgon- 
dolni, melyben szüntelen közvetítés van a múlt és a jelen között.” Uo. 207. 

318 Uo. 210. 
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történés egészének a vonatkozásában áll; az értelemegész anticipációja 
vonatkozásában nyerik el az egyes részek az értelmüket, s a megértés 
minden részmozzanatának a megvalósulása újraszervezi az értelem- 
összefüggések egészét. Ezáltal a megértés mozgása nem lineáris utat 
jár be, hanem olyan, az egésztől a részig és a résztől az egészig haladó 
ingamozgást végez, amelynek során egyre bővülő-táguló koncentrikus 
körök formájában bontakoznak ki és épülnek egymásba a megértés 
folyamatai. A henneneutikai kör tehát nem zárt kör, hanem nyitott 
struktúra, amelyben a megértés mozgása mindig továbbhalad az új 
tapasztalatok befogadása és a már megértettek másként értése irányá- 
ban. Ily módon a megértés koncentrikus mozgása nem valamiféle 
végső beteljesedéshez és lezáruláshoz vezet, hanem a másik és a más- 
ság iránti mindenkori nyitottság létmódjaként teljesedik ki.319 

A hermeneutikai kör tehát nem formai jellegű, se nem tisztán a 
szubjektivitás, se nem tisztán az objektivitás szférájában bontakozik ki 
„hanem a hagyomány mozgásának és az interpretáló mozgásának egy- 
másba játszásaként” valósítja meg a megértés folyamatát. A megértés 
folyamatában feltáruló értelem anticipálása, mely a készenálló szöveg 
vagy a hagyomány megértését irányítja, nem a megértő szubjektivitás 
cselekvése, hanem annak a közösségnek az alkotása, amely összekap- 
csol bennünket a hagyománnyal. A hagyománnyal való közösségben 
levésünk történési folyamat, amely állandó alakulásban van. Nem 
egyszerűen előfeltevés, amely eleve meghatároz bennünket és a ha- 
gyományhoz fűződő viszonyunkat, „hanem mi magunk hozzuk létre, 
amennyiben megértünk, részesedünk a hagyománytörténésben, s ezál- 
tal mi magunk is folytatjuk a meghatározását.”320 Ebből kifolyólag a 
megértés módján való élés a jelenben sem valamiféle közvetlen lé- 
tezés, nem közvetlenül adódó és feltárulkozó jelenlét a világban, 
  

                     
319 „Az értelem anticipálása, melyben az egészt elgondoljuk, azáltal válik expli- 

cit megértéssé, hogy a részek, melyeket az egész határoz meg, szintén megha- 
tározzák ezt az egészt.” (...) „Így a megértés állandóan az egésztől a rész felé 
és vissza, az egész felé halad. A feladat az, hogy a megértett értelem egységét 
koncentrikus körökben bővítsük. A megértés helyességének mindenkori 
kritériuma az, hogy valamennyi rész összhangban van az egésszel.” Uo. 207. 

320 Vö. uo. 209. 
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hanem olyan lét- és értelemtörténés, amelyben a jelen a maga értelem- 
összefüggései révén közvetett viszonyban áll önmagával. A jelemiek 
az önmagához való értelmező-megértő viszonyát a hagyomány megér- 
tése közvetíti, mint ahogy a hagyományhoz való viszonyát önmagának 
a hagyomány horizontjában való megértése közvetíti.321 Ebből látható 
be ténylegesen, hogy „maga a megértés is történésnek bizonyul”, mint 
mindenkori „benne állás” valamilyen hagyományfolyamatban.322 

Az előzetes megértésnek az „előrenyúló mozgása” révén tárul fel a 
megértés mint lényege szerint hatástörténeti folyamat, vagyis mint 
olyan hatástörténés, amelyben az előzetes megértéstapasztalatok és a 
már megvalósult és elsajátított értelemtartalmak kihatnak a megértés 
továbbhaladó folyamatára, előrevetítik azokat az irányokat és lehető- 
ségeket, felvázolják azokat a horizontokat, melyek értelemösszefüggé- 
seiben a megértés újabb mozzanatai kibontakozhatnak. Ennélfogva a 
lét- és értelemtörténési folyamat tudatosítása sem valamiféle külsőd- 
leges, eltárgyiasító reflexióként valósul meg. A hatástörténeti tudat a 
hagyománytörténésnek, a megértés folyamatának szerves belső össze- 
tevője, „magának a megértés végrehajtásának a mozzanata”, folyama- 
tos interpretáció, mely maga is, mintegy a belső értelemösszefüggései 
révén, az értelemtörténés értelmező mozgásaként meghatározza a 
megértés megvalósulását.323 

A hatástörténeti tudat mindenekelőtt a hermeneutikai szituáció 
tudata, interpretatív hozzáállás ahhoz a konkrét tapasztalati szituá- 
cióhoz, amelyben létezésünk minden pillanatában benne állunk.324 

Éppen a hatástörténeti tudat révén tárul fel bármely tapasztalati szi- 
tuáció, amelyben előfordulunk, hermeneutikai szituációként, azaz az 
értelmező-megértő beállítódást fenntartó és mozgató álláspontok, né- 
zőpontok, horizontok összefüggésrendszereként. A szituáció belső 
mozgástere az előzetes megértésből fakadó elváráshorizontok és a 
továbbhaladási irányokat megnyitó, egyúttal körvonalazó kérdéshori- 
  

                     
321 Gadamer: „...a megértés már eleve magában foglalja a jelennek azt a fel- 

adatát, hogy közvetítsen önmaga és a hagyomány között.” Uo. 261. 
322 Vö. uo. 219. 
323 Vö. uo. 213; 214. 
324 Vö. uo.214. 
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zontok egymásbajátszása révén határolódik körül. A „kezdet” mozza- 
natát, azaz a szituáción belüli el(tovább)mozdulás kezdetét a szöveg, a 
hagyomány „szavától való érintettségünk” jelenti, a kérdés, melyet a szi- 
tuációba belépő szöveg vagy hagyomány tesz fel nekünk, s amellyel 
megszólítva bennünket „nyitottá teszi a vélekedésünket”, játékba hoz- 
za a saját tapasztalatunkat. Ahhoz, hogy válaszolni tudjunk a nekünk 
feltett kérdésre, nekünk magunknak mint kérdezetteknek is el kell kez- 
denünk a kérdezést, mely az előzetes megértéseinkben minket meg- 
szólító hagyományt nyitottá teszi a jelenben megélt saját tapaszta- 
latunk irányában. A kétirányú kérdezésnek egyazon horizonton belüli 
elhelyezkedése és találkozása teszi lehetővé, hogy a hagyomány ben- 
nünket érintő szavát megértsük, miközben a hagyományhoz odafor- 
duló kérdésünkkel azokat a lehetőségeket nyitogatjuk, melyek mentén 
a hagyomány a saját világunk értelemösszefüggéseinek építőjévé 
válhat.325 

A hermeneutikai szituáció belső erőterében tárul fel ténylegesen az 
a szerves összefüggés, amely a kérdezés és a megértés között áll fenn 
a hermeneutikai tapasztalatban. A megértés mindig több/más, mint 
egy kész értelem befogadása; valójában mindig az előzetesnek, a más- 
nak, a késznek a kérdésességével „kezdődik”. Mint ahogy fordítva: 
„egy dolog kérdésességének a megértése már maga is kérdezés” – 
mondja Gadamer.326 Amikor kérdezünk, a kérdésünkkel már mindig 
is „benne állunk” a megértés folyamatában. A kérdés ennélfogva már 
eleve értelmezés, mely a kérdezőt és a kérdezettet egyazon szituáció 
értelemösszefüggéseibe vonja be. Amikor egy öröklött szöveg, vagy a 
hagyomány bármely más mozzanata az értelmezés „tárgyává” válik, 
már azt jelenti, hogy kérdést intéz(ett) az interpretálóhoz. Az értelme- 
zés ennyiben mindig lényegi vonatkozást tartalmaz a felénk megnyíló, 
minket megszólító értelem által féltett kérdésre. Egy értelmet meg- 
érteni annyi, mint megérteni ezt a kérdést.327 A minket megérintő 
kérdés által megnyitott megértés lényege szerint már maga is kérde- 
ző, s azzal, hogy a megértés kérdez, értelemlehetőségeket nyit meg, 
  

                     
325 Vö. uo. 261‒262. 
326 Uo. 262. 
327 Vö. uo. 259. 
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melyek mentén az értelem egy másik világ tapasztalatával találkozva 
résztvevőjévé válhat egy közös világ értelemtartalma továbbépítésé- 
nek. A hagyomány mint engem megszólítva kérdező, s én magam, 
mint a hagyományhoz kérdezőleg odaforduló, egymás felé megnyíló 
kérdéseinkkel egyazon szituáció közös horizontjába kerülünk be, s 
ilyen értelemben a megértés kérdező végrehajtásában igazi horizont- 
összeolvadás történik. 

Annak a belátása révén, hogy mi ténylegesen kérdezőleg vagyunk 
megértők, válik az is beláthatóvá, hogy minden megértésben benne 
rejlik az alkalmazás, pontosabban az, hogy voltaképpen minden meg- 
értés egyszersmind alkalmazás is.328 Az alkalmazás nem utólagos és 
esetleges része a megértés folyamatának, hanem eleve és egészében 
egyik meghatározója. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazás nem valami 
előre adott általánosnak a különös szituációra való vonatkoztatása. Az 
értelmező, akinek valamilyen hagyománnyal van dolga, alkalmazni 
próbálja ezt a hagyományt. De ez itt nem azt jelenti, hogy az öröklött 
szöveg valami általánosként van adva számára, s ilyenként értve meg, 
ezt követően használja fel valamilyen különös cél megvalósítására. 
„Ellenkezőleg – mondja Gadamer az interpretáló semmi mást nem 
akar, mint megérteni ezt az általánost – a szöveget –, azaz megérteni, 
amit a hagyomány mond, ami a szöveg értelme és jelentése. De ha ezt 
meg akarja érteni, akkor nem tekinthet el önmagától és attól a konkrét 
hermeneutikai szituációtól, amelyben van. Erre a szituációra kell 
vonatkoztatnia a szöveget, ha egyáltalán meg akarja érteni.”329 Ily 
módon az értelmezés egyúttal alkalmazás, s e kettő együtt, egymással 
és a megértéssel való egységben nem más, mint éppen az a hatástörté- 
neti folyamat, amelyet a megértés kibontakoztat a hermeneutikai szituá- 
ció egészére, s azon belül a lét- és értelemtörténésben részt vevő minden 
konkrét mozzanatára kifejtett hatásként. Az alkalmazás leginkább abban 
mutatkozik meg, hogy éppen a megértés folyamatában részesülő- 
résztvevő válik mássá – új értelemösszeíúggésekre nyitottá – általa. A 
megértés egyfajta hatásnak bizonyul, s ilyen hatásnak tudja magát.330 
  

                     
328 Vö. uo. 217. 
329 Uo. 228. 
330 Vö. uo. 240. 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 166 

Gadamer mintegy összegezésképpen hangsúlyozza, hogy a herme- 
neutikai szituáció valamennyi formájának közös mozzanataként emel- 
hető ki, hogy a megértendő értelem csak az értelmezésben és az 
alkalmazásban konkretizálódik és válik teljessé, ámde ez az értelmező- 
alkalmazó tevékenység mindenkor valamely szöveg értelméhez kötődik, 
azaz a megértendő értelem nyelvi közegben formálódik.331 A meg- 
értés folyamata minden irányban hermeneutikai beszélgetésként bon- 
takozik ki, olyan dialógusként, melyben a beszélgetés résztvevői, a 
különböző világok és tapasztalatok a nyelv közegében, voltaképpen 
szövegek formáját öltve találkoznak egymással. Minden beszélgetés 
egyrészt a nyelvi hagyomány értelemösszefüggéseibe való belehelyez- 
kedésként, másrészt a konkrét szövegek saját értelemigényeinek játék- 
ba hozásaként megy végbe. A szöveg, a hermeneutikai beszélgetés 
mindenkori résztvevőjeként, egyáltalán csak a másik partner, az inter- 
pretátor révén jut szóhoz; a beszélgetés maga a minden irányban – az 
értelmező szubjektivitása, a dolog objektivitása, a másik mássága irá- 
nyában – kibontakozó értelmező tevékenységként zajlik. A beszélge- 
tés nyelvi közege az, „amelyben a partnerek kölcsönös megértése és a 
dologról való egyetértése végbemegy”.332 A horizontok összeolvadása 
a megértésben, az értelemközösségben való részesülő-részvétel a be- 
szélgetésben végbemenő megértésben – Gadamer szavaival – „a nyelv 
voltaképpeni teljesítménye”,333 melynek megvalósulása során tovább 
épül – közös nyelvként – maga a nyelvi hagyomány is, amely a meg- 
értés állandó történelmi mozgásban levő alapját képezi. 

Ebben a megközelítésben válik ténylegesen érthetővé a megértés, 
értelmezés és alkalmazás egységének hermeneutikai tétele. Minden 
megértés értelmezés, amely egyszersmind alkalmazás is, és minden 
értelmezés a nyelv közegében bontakozik ki. Az értelmezés a minden- 
kori nyelvi közegben jelenik meg „a megértés végrehajtási formája”- 
ként,334 mint ahogy az értelemtörténésként megvalósuló megértés 
mindig is értelmezési eljárásokban konkretizálódik. A megértésnek és

                     
331 Vö. uo. 234. 
332 Uo. 269. 
333 Vö. uo. 264. 
334 Uo. 272. 
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az értelmezésnek ez az összetartozó egysége az alkalmazás folyama- 
tában szervesül, melyben a nyelvi hagyomány átfogó értelemössze- 
függései a konkrét világtapasztalatok sajátos értelemigenyeivel talál- 
koznak, oly módon, hogy e találkozás közös horizontjában egymás 
irányában is kifejtik a kölcsönösen alakító hatásukat. Ily módon lesz a 
valós lét- és értelemtörténésként kibontakozó megértés nyelvisége „a 
hatástörténeti tudat konkréciója” is egyben.335 

 
Értelem – kifejezés – jelentés 

 
A heideggeri hermeneutikai fenomenológia és a gadameri filozófiai 

hermeneutika kibontakozásával párhuzamosan az értelmezésprobléma 
az episztemológiai horizonton belül felmerülő megismerés-módszer- 
tani problémaként továbbra is megmaradt. Az értelmezés és a meg- 
ismerés szerves kapcsolatának módszertani problematizálásán alapul a 
tudásszociológia létrejöttének egyik fontos motivációs bázisa. Az 
egyfajta interpretációelméletként fellépő tudásszociológia – főleg en- 
nek a Karl Mannheim által kidolgozott változata – azt jelzi, hogy a 
megismerés hagyományos episztemológiai problémáját egyre kevésbé 
lehet kivonni az interpretáció problémaköréből, mihelyt továbblépünk 
az absztrakt és általános összefüggések formájában szerveződő meg- 
ismeréstől az emberi tudás társadalmi-intézményi alapjaihoz, kulturális- 
egzisztenciális gyökereihez. 

Mannheim Károly a tudásszociológiai koncepciója kiépítéséhez 
abból az előfeltevésből indult ki, hogy a humán- és társadalomtudo- 
mányok által megállapítható tények mindaddig puszta absztrakciók 
maradnak, míg nem illeszthetők be, pontosabban nem helyezhetők 
vissza azokba a konkrét történelmi-társadalmi keretekbe, melyek termé- 
szetes közegüket alkotják. A társadalmi tudás nemcsak elvont tények, 
hanem e tények köznapi és tudományos értelmezését és megértését is 
lehetővé tevő értelemösszefüggések rendszere. A tudásszociológia fel- 
adatát Mannheim éppen abban látja, hogy egyrészt rekonstruálnia kell

                     
335 Uo. 273. 
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azokat a történelmi-társadalmi helyzeteket, melyekben e szaktudo- 
mányok által feltárt tények gyökereznek, másrészt pedig – a kutatás 
végső állomásaként – fel kell tárnia a szándékok, a cselekvések és az 
alkotások történeti rendszerei között összefüggést teremtő értelmet, 
melynek horizontjában a tények értelmezhetőekké és megérthetőkké 
válnak.336 

Mannheim elgondolása két fontos tételen – a tudás léthezkötött- 
ségének és a megértő módszer szükségességének tételén – alapul. 

Mannheim „a gondolkodás mindenkori léthezkötöttségén” azt érti, 
hogy „az emberi gondolkodás nem társadalmilag szabad térben sza- 
badon lebegve konstituálódik, hanem, ellenkezőleg, gyökerei mindig a 
tér egy meghatározott helyéhez kötik”.337 A társadalmi térnek egy 
ilyen meghatározott helye, melyet egy embercsoport elfoglal, egy 
olyan dinamikus viszonyrendszer, amely egy adott helyzetként határoz- 
ható meg. Ez azt jelenti, hogy a társadalmi térnek egy bizonyos helye 
nemcsak az objektíve adott körülmények összefüggésrendszereként 
épül fel, hanem azok a tapasztalatok és értelmezések is a helyzet kons- 
titutív tényezőiként hatnak, melyekkel az adott csoport saját létkörül- 
ményeire tudati-értelmi síkon reflektál. Egy helyzet „azáltal válik 
helyzetté, hogy egy csoport tagjai számára azonos meghatározást kap”, 
s ezáltal értelmi jelentésre is szert tesz.338 Valójában az egyén számára 
ez határozza meg egy adott csoporthoz való hozzátartozás tudatát. 
„Nem pusztán azért tartozunk valamely csoporthoz – mutat rá Mann- 
heim –, mert beleszülettünk, nem csak mert azt állítjuk, hogy hozzá 
tartozunk, s végül nem azért, mert ezt a csoportot tüntetjük ki lojalitá- 
sunkkal és ragaszkodásunkkal, hanem legfőképp azért, mert a világot 
és a világ meghatározott dolgait ugyanúgy, tehát a kérdéses csoport 
értelmezésmódjain keresztül látjuk.”339 Egy bizonyos élethelyzetben 
élménnyé kristályosult lelki tartalom már értelmi jellegű képződmény, 
amely értelmezést igényel. Mivel tehát a társadalmi helyzetek és a 
megélt lelki élmények kölcsönösen áthatják és alakítják egymást az

                     
336 Vö. Wessely Anna: A tudásszociológia mint interpretáció-elmélet. 11. 
337 Mannheim Károly: Ideológia és utópia. 98‒99. 
338 Uo. 31. 
339 Uo. 32. 
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emberek életében, egy embercsoport történelmi-társadalmi helyzete 
olyan értelmi képződményként szerveződik, amely értelmező megköze- 
lítést igényel. Az adott helyzetben benne élők maguk is értelmezőleg 
értik meg a helyzetüket, ennélfogva annak a társadalomtudományi 
kutatásnak, amely a helyzet belső struktúraösszefüggéseinek a feltárá- 
sára vállalkozik, szintén értelmezőleg kell viszonyulnia a vizsgált té- 
nyékhez és összefüggésekhez. Erre szolgál a megértő módszer, mely- 
nek segítségével – Mannheim szerint – „közvetlenül ragadhatjuk meg 
a lelki élmények és a társadalmi helyzetek kölcsönös funkcionális 
áthatolhatóságát.”340 A megértő módszer érvényesíthetősége az egyén 
önismeretének és a csoport önértelmezésének a szerves összetartozásán, 
közös kritériumán alapul. Az egyén önkiterjesztésének és önérvé- 
nyesítésének folyamatában nemcsak a helyzethez kötött tudás – a 
tényekre és ezek kauzális viszonyaira vonatkozó objektív információk 
– bővülésében érdekelt, hanem hasonlóképpen érdekelt az életfolya- 
mat belső összefonódásainak megértésében is. E belső összefonó- 
dottságot csak az értelmezés megértő módszerével lehet megragadni, 
„s e világmegértés szakaszai minden egyes lépésnél kötődnek az 
egyéni önértelmezés folyamatához”.341 

Mindez arra is ráirányítja a figyelmet, hogy nemcsak az egyéni 
önismeret és a csoportos önértelmezés kapcsolódik szervesen össze a 
megélt élethelyzetekben, hanem az adott élethelyzetek, tapasztalatok, 
érdekek és értelmezések összefüggéseit feltáró társadalomtudományi 
kutatás is összefonódik a maga értelmező módján ezekkel a konkrét 
helyzet- és önértelmezésekkel, azaz a vizsgálódás konkrét körülményei 
közepette nem is lehet másmilyen, mint ideologikus. Ez az elgondolás 
átfogóbb összefüggésben áll azzal a belátással, hogy voltaképpen a 
kultúra minden képződménye értelmi képződmény.342 A teoretizálás 
áthatja a tapasztalat egész körét; nemcsak a tudománnyal kezdődik, 
  

                     
340 Uo. 58. 
341 Vö. uo. 61. 
342 „A kultúrobjektivációk önmagukban véve, ahogyan számunkra megjelennek, 

értelmi képződmények, s mint ilyenek a racionális (nem a teoretikus) szférá- 
hoz tartoznak.” Mannheim Károly: Adalékok a világnézet-értelmezés elmé- 
letéhez. 17. 
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mivel a mindennapi tapasztalat is tele van teoretikus elemekkel. Az 
ún. „teóriák” az eredendő „átélésben” gyökereznek.343 A világnézeti 
totalitást ily módon az ateoretikus és a teoretikus elemek egymásba- 
játszása jellemzi. 

Az értelmi képződmények „léthezkötöttségének” gondolatából 
Mannheim számára a magyarázat és a megértés összekapcsolhatóságá- 
nak tétele következik. Ugyanis nem lehetséges egy olyan egységes 
ismeretelmélet, amely kizárólag az objektív tények kauzális magyaráza- 
tára építhetné a megismeréssel kapcsolatos elvi elgondolásait. Ehelyett 
inkább ismeretelméletek különböző típusai lehetségesek: ontológiai, 
pszichológiai és logikai típusúak aszerint, hogy az objektivitást, az él- 
ményeket vagy a jelentést tekintik-e végső adottságnak, amelyből a 
megismerés folyamatai levezethetőek.344 Ez a kultúrának azzal a 
bonyolult természetével áll összefüggésben, hogy képződményei csak 
akkor válnak megérthetőkké a maguk teljességében, ha a megismerés 
folyamatában, egyszerre, de különböző értelemben, mindkét irányból 
közelítünk hozzájuk: közvetlenül önmagukban, közvetítő szerep nélküli 
dologi mivoltukban megragadva, valamint az önmagukon túlmutató, 
„valami más helyett” álló, közvetítő, azaz jelszerű mivoltukban fel- 
fogva őket. A közvetítő szerepek közül Mannheim a kifejezést és a 
dokumentálódást tekinti döntő jelentőségűnek. Ennek megfelelően a 
kultúra minden teljes képződményében három „értelemréteget” külön- 
böztetünk meg: a) az objektív értelmet; b) az intencionális kifejezés- 
értelmet; c) a dokumentumértelmet.345 Az objektív értelem olyan zárt 
értelemösszefüggés, amelynek a megértése bizonyos előfeltételekhez 
kötődik. A kifejezésértelem arra utal, hogy csak tipikus megnyilvánu- 
lási módok ismeretében vizsgálhatja meg egy kutató valamely történel- 
mi tett vagy alkotás egyedi jellegét; számot kell vetnie a lehetőségek 
  

                     
343 Uo. 14; 15. 
344 Vö. Mannheim Károly: Az ismeretelmélet szerkezeti elemzése. 108. Ehhez 

még azt is hozzáfűzi: „minden ilyen univerzális rendszerezésben újra fellép 
bizonyos megváltozott, inadekvát formában, a másik rendszer alapténye: az 
élmény a jelentések egyikének, a jelentés a lét egy fajtájának, a lét és a je- 
lentés az átéltség egy fajtájának tekinthető.” Uo. 110. 

345 Vö. Mannheim: Adalékok a világnézet-értelmezés elméletéhez. 18; 19. 
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spektrumával, s egy meghatározott elváráshorizont és értelmezői hát- 
tértudás birtokában közelíthet a vizsgált jelenséghez. A dokumentum- 
értelem olyan, a valós eseményt előidéző cselekvő által nem szándékolt 
értelem, amely csak tette vagy műve értelmezőjében aktualizálódik, 
tehát kimondottan a későbbi értelmezések során feltáruló jelentés. E 
három fogalomból – értelem, kifejezés, jelentés – vezethető le az 
egész átfogó dinamikus mozgás, amit kultúrának nevezünk.346 

A meghatározott történelmi-társadalmi szituációkban élő emberek 
önmaguk és helyzetük kifejezésére tőlük független értelemegészeket 
hoznak létre. A világnézetek ezeknek az élményformáknak a meghatá- 
rozott történelmi terekben létrejövő rendszerei. Az objektív tényekre 
és összefüggésekre irányuló megismerő viszonyulás, valamint a szub- 
jektum-objektum viszonyra rákérdező értelmező beállítódás között 
abban áll az alapvető különbség, hogy ez utóbbi a közvetlenül adott 
tárgyat mint valamilyen szellemi habitus vagy világnézet tünetét, do- 
kumentumát közelíti meg. Ezáltal ugyanazok az (ismeret)tárgyak kü- 
lönbözőképpen jelennek meg az egyes korok más-más középpontok 
köré szerveződő interpretációiban. Mivel mindenik nemzedék más-más 
– centrálisnak vélt – összefüggések fényében szemléli ugyanazokat a 
tényeket (amelyek ettől már nem is maradnak „ugyanazok a tények”), 
ezért minden nemzedéknek újra kell írnia a történelmet. Ez azzal 
magyarázható, hogy a világnézeti értelmezés „zárójelezi”, s a maga 
értelemösszefüggéseiben reprodukálja az objektív értelmet és a 
kifejezésértelmet. így egyazon objektív tényállással kapcsolatban több 
helyes, kimerítő és konzisztens világnézeti értelmezés lehetséges, 
amelyek lefordíthatók egymásba.347 

Mannheim, a hermeneutika képviselőihez hasonlóan, alapvető mód- 
szertani különbséget lát az oksági magyarázat és az értelmező vizs- 
gálódás között. A kauzális magyarázat során egy jelenséget egy másik 
jelenségből magyarázunk; az okozatot az okból vezetjük le egy lineáris, 
diskurzív logikai eljárással. Ezzel szemben az értelmező vizsgálódás a 
rész-egész viszonyával, azaz a megértés hermeneutikai körével áll 
  

                     
346 Wessely: i.m. 22. 
347 Vö. Mannheim: i.m. 23‒24. 
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összefüggésben. A részek mindig valamely egész részei, s értelmező 
vizsgálatuk feltételezi a hozzájuk tartozó egész megragadását is, mint 
ahogy az egész is konkrét tartalmaiban csak a hozzátartozó részek 
által ragadható meg és fejthető ki a maga teljességében.348 Mannheim 
rámutat arra, hogy addig, amíg az interpretáció jelensége a természet- 
tudományokban elő sem fordul (ott pusztán magyarázat létezik), a 
kultúra terén szükségképpen keletkezik, éppen azáltal, hogy a külön- 
böző, egymásról leválasztott értelemrétegeket egymásra vonatkoztatjuk, 
vagy, még mélyebbre menve, „visszanyúlunk a korábban elhanyagolt 
totalitásokhoz, és az egyes diszciplínák immanens összefüggéseit a 
totalitásból próbáljuk megérteni.”349 

Az értelmezés során tehát a kauzális magyarázatban összekapcso- 
lódó mindkét jelenséget a mögöttük rejlő „világnézeti totalitásból” 
igyekszünk magyarázni.350 A világnézet-kutatás mindig értelmezés, és 
sohasem csupán magyarázat kauzális értelemben.351 

Ez nem jelenti azt, hogy az értelmezés megszüntetné a kauzális 
magyarázatot. A kettő között nem áll fenn valamiféle versengés. Az 
értelmezés ugyanis valami másra vonatkozik, nem csupán megisme- 
rés, hanem az értelem mélyebb megértését szolgálja. Maga az értelem 
semmi esetre sem magyarázható kauzálgenetikai módszerekkel. „Az 
értelmet – mondja Mannheim – a maga legsajátabb tartalmában csak 
megérteni vagy értelmezni lehet.”352 
  

                     
348 Mannheim: „Nincsenek olyan részek, amelyek az egésszé válásukra várná- 

nak, hanem éppen azáltal válik valami résszé, hogy vele együtt megragadjuk 
a hozzá tartozó egészet is.” „Ebből adódik a teoretizálás számára az a paradox 
helyzet, hogy a rész segít megragadni az egészet, az egész segít abban, hogy 
megragadjuk a részt.” Uo. 47‒48; 53. 

349 Vö. uo. 10‒11. 
350 Vö. uo. 61‒62. 
351 A világnézet-kutatás „egy értelmi képződménynek az objektív értelem totali- 

tásában egyszer már megragadott, megértett részét vonatkoztatja a másik to- 
talitásra, a világnézet totalitására, és azáltal, hogy a világnézet-kutatás az 
értelmi képződményt a világnézet dokumentumának tekinti, az objektív érte- 
lemegész felől egyszer már megragadott és megértett részt egy másik oldalról 
világítja meg”. Uo. 62. 

352 Vö. uo. 61‒62; 63. 
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Mannheim úgy látja, hogy a humán- és társadalomtudományok 
értelmező beállítódása révén vége szakadt a mechanikus kauzális ma- 
gyarázat egyeduralmának. Ugyanakkor úgy tűnik számára, hogy az oksá- 
gi magyarázó eljárások és az értelmező vizsgálódások szerencsésen ki- 
egészítik egymást a társadalmi-kulturális jelenségek megértési folyama- 
tában. A genetikus-kauzális magyarázat elvezet a mindenkori értelem- 
aktualizálás és értelemrealizálás feltételeinek vizsgálatához. Vele 
együtt egyre inkább kirajzolódnak a történeti-genetikus magyarázat 
határai és hatóköre. Az értelmezés és a megértés pedig mint adekvát 
értelem-megragadás egészíti ki a történeti-genetikus magyarázatot.353 

 
 

Megértés – cselekvés – kultúra 
 

Max Webernek sikerült elmozdítania a szociológia korábbi, tisztán 
pozitivista beállítódását egy megértő szociológia megalapozása irá- 
nyába. Ez módszertani vonatkozásban együtt járt a társadalmi cselek- 
vés oksági magyarázatának az értelmező megértés irányában való 
kiteljesítésével. 

A szociológia M. Weber felfogása szerint „az a tudomány, amely a 
társadalmi cselekvés értelmező megértésére, és ezen keresztül a cse- 
lekvés menetének és hatásainak oksági magyarázatára törekszik.” A 
szociológia tehát – az addigi definícióitól eltérően – a cselekvés ér- 
telmével foglalkozó tudomány, „a cselekvés értelmi összefüggését 
tekinti tárgyának, az értelmi összefüggést igyekszik megragadni”.354 

A szociológia tárgyának alapfogalma, a cselekvés az értelemösszefüg- 
gésekbe állított emberi viselkedések körét öleli fel. A „társadalmi cse- 
lekvés” olyan cselekvés, amely „a cselekvők által szándékolt értelme 
szerint mások viselkedésére van vonatkoztatva, és menetében mások 
viselkedéséhez igazodik.”355 
  

                     
353 Vö. uo. 63; 64‒65. 
354 Weber, Max: Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. 

37‒38; 41; 44. 
355 Minden emberi viselkedés annyiban cselekvés, „amennyiben a cselekvő, illetve 

a cselekvők valamilyen szubjektív értelmet kapcsolnak vele össze”. Uo. 38. 
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Az értelem, mint az emberi cselekvésre vonatkoztatott érthetőség, 
szubjektív és objektív irányban egyaránt kiterjed, mint a) (egy tiszta 
típusként elgondolt cselekvő által) szubjektív, szándékolt értelem, il- 
letve mint b) objektíve „helyes”, metafizikailag „igaz” értelem, mely- 
nek kutatása a jogtudomány, a logika, az etika, az esztétika körébe vág. 

Az értelem megértése egyaránt megvalósulhat a beleérző átélés 
érzelmi síkján és az intellektuális értelmezés racionális síkján. Továb- 
bá különbséget lehet tenni a közvetlen (azonnali) megértés, valamint a 
magyarázó megértés között, melynek során értelmi összefüggéseket a 
cselekvés tényleges lefolyásának magyarázataként fogunk fel. Ebben 
a kontextusban M. Weber a magyarázatot beilleszti az értelmezés 
tágabb körébe: „magyarázni” a cselekvés értelmével foglalkozó tudo- 
mány számára „annyit tesz, mint megragadni azt az értelmi összefüg- 
gést, amelybe egy közvetlenül érthető cselekvés szubjektív, szándékolt 
értelme szerint beletartozik”.356 

Ily módon az értelmező megragadás tágabb körébe a megértés és a 
magyarázat egyaránt beletartozik. Ugyanis a megértés a jelzett esetek- 
ben azt jelenti, hogy értelmezőén megragadjuk a) az egyedi esetben 
reálisan szándékolt értelmet vagy értelmi összefüggést (pl. ha történeti 
vizsgálatról van szó), b) közelítőleg, az esetek nagy többségében szán- 
dékolt értelmet vagy értelmi összefüggést (ha szociológiai tömegvizs- 
gálatról van szó), vagy pedig c) valamilyen gyakori jelenség tiszta 
típusaként (ideáltípusaként) tudományosan megkonstruálandó („ideál- 
tipikus”) értelmet vagy értelmi összefüggést.357 

De mégsem mosódik el teljesen a módszertani határ a megértés és 
a magyarázat között. Weber felfogása szerint minden értelmezés, mint 
értelmező megragadás, evidenciára törekszik, de nem tarthat igényt 
arra, hogy pusztán evidens jellege folytán egyszersmind kauzálisan is 
érvényes értelmezés legyen. Egyaránt a szociológiára váró feladatként 
azonosítható be, hogy értelmezve megállapítsa: a) egyes cselekvések 
konkrétan nem szándékolt, vagy nem teljesen tudatosodott összefüg- 
géseit; b) a külsőleg egyformának vagy hasonlónak látszó cselekvések 
  

                     
356 Vö. uo. 38; 40; 41. 
357 Vö. uo. 41. 
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különbségeit, eltéréseit; c) az ellentétes, egymással versengő ösztön- 
zések, harcban álló motívumok folyamatában a kimenetelt, amely 
ténylegesen meghatározza a cselekvést. Ebben a komplex értelmezési 
folyamatban szükségessé válik az ellenőrzés, vagyis az értelem megér- 
téssel elérhető megfejtésének összevetése a valós eredménnyel, a 
dolog tényleges kimenetelével.358 

Az, hogy a megértés és a magyarázat sokkal inkább kiegészítik 
egymást a társadalomtudományi megismerésben, mintsem hogy egy- 
másra tevődnének, abból is kitűnik, ahogyan M. Weber fogalmilag 
elhatárolja az önmagában értelme szerint adekvát cselekvést a kauzá- 
lisan adekvát cselekvéstől. „Értelme szerint adekvát” egy összefüggés, 
amennyiben összefüggő részeinek kapcsolatát átlagos gondolkodási és 
érzelmi szokásaink szerint értelmi összefüggésként fogadjuk el; „kau- 
zálisan adekvát” egy viselkedés, ha a tapasztalat szabályszerűsége 
valószínűsíti, hogy egymásra következő folyamatok benne csakugyan 
mindig ugyanabban a sorrendben következnek egymásra. Egy értelme 
szerint adekvát cselekvés nem biztos, hogy kauzálisan is adekvát, 
hiszen az értelmi összefüggések többnyire nem szerveződnek olyan 
lineáris logikai rendbe, mint a kauzális összefüggések. Fordított irány- 
ban viszont úgy tűnik, hogy egy kauzálisan adekvát cselekvés helyes 
kauzális értelmezése alapját képezi az adott cselekvés tágabb értelem- 
összefüggésekben való megértésének.359 

A humán- és társadalomtudományok hermeneutikai nyitása a tár- 
sadalmi cselekvés megértő szociológiájától a kulturális viselkedés ér- 
telmező antropológiája felé halad tovább. Ott, ahol a hagyományos 
kultúratudományok és társadalomtudományok objektív adatokat, szi- 
lárd tényeket kerestek, a kortárs kulturális antropológia értelemteli 
  

                     
358 Vö. uo. 42. 
359 „Egy konkrét cselekvés helyes kauzális értelmezése azt jelenti, hogy a külső 

folyamatot és a motívumot mint egymáshoz illőket, és egyúttal összefüggé- 
sükben mint értelmüknek megfelelően érthetőket ismerjük fel. Egy tipikus 
cselekvés (érthető cselekvéstípus) helyes kauzális értelmezése pedig azt jelen- 
ti, hogy a tipikusnak mondott lefolyás (bizonyos fokig) a cselekvés értelme 
szerint adekvátnak látszik, és ugyanakkor megállapítható, hogy (bizonyos 
fokig) kauzálisan is adekvát.” Uo. 43‒44. 
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struktúrákat, szimbolikus konstrukciókat talál, melyek értelmező vizs- 
gálódás útján tárhatók fel. Az antropológiai kutatás tárgyát képező 
emberi viselkedés ebben a módszertani horizontban már „szimbolikus 
cselekvésként”, azaz lelki-tudati szerkezetek és mintába rendezett ma- 
gatartásformák keverékeként tárul fel, melyet a kultúra értelmezhető 
jelek, kontextuális összefüggések formájában dokumentumszerűen je- 
lenít meg. A kultúra társadalmilag teremtett jelentésstruktúrák összes- 
sége, melyeknek leíró-elemző kutatása értelmező beállítódást igényel.360  

Ezért a kortárs antropológia – amint ez a Clifford Geertz által megnyi- 
tott átfogó módszertani perspektívában felvázolódik – kísérleti magya- 
rázó tudomány helyett értelmező tudományként definiálja önmagát.361 

Ez azt jelenti, hogy a kultúra vizsgálata során feltárható adatok valójá- 
ban konstrukciók, a kutatók konstrukciói „más emberek konstrukciói- 
ról”. Megértésükhöz háttérinformációkra, azaz egyfajta előzetes értést 
biztosító tapasztalatokra van szükség. Az elemzés nem terjed tovább a 
jelentésteli struktúrák kiválasztásánál, ezek társadalmi alapjainak meg- 
állapításánál, az értelmezési keretek kijelölésénél. Ezáltal előkészíti a 
tényleges értelmezési vizsgálódásként megvalósuló „sűrű leírást”, mely 
összetett fogalmi struktúrák sokaságának a mozgásba hozását igényli, 
egy olyan fogalmi háló kiépítését, melynek a logikai szálai között kép- 
ződő értelmi összefüggések a kultúra hálójában szövődő jelentésstruk- 
túrákat értelmezőleg világítják meg.362 

Ezért Geertz az antropológiai értelmezés megértéséhez, valamint 
annak megértéséhez, hogy ez mennyire értelmezés, a legfontosabbnak 
pontosan annak a megértését véli, hogy mit jelent és mit nem jelent a 
más népek (kultúrák) szimbólumainak leírásakor a cselekvésre való 
orientáltság; meddig mehet el a résztvevő megfigyelés a másik kultúra 
világába történő behatolásban; megvonható-e pontosan a kutatást vég- 
ző antropológus és a vizsgált kultúra közötti határ, és hogyan tehető a 
  

                     
360 Vö. Geertz, Clifford: Sűrű leírás. Út a kultúra értelmező elméletéhez. 202; 205. 
361 „Max Weberrel együtt úgy vélem ‒ írja Geertz –, hogy az ember a jelentések 

maga szőtte hálójában függő állat. A kultúrát tekintem ennek a hálónak, 
elemzését pedig éppen emiatt nem törvénykereső kísérleti tudománynak, ha- 
nem a jelentés nyomába szegődő értelmező tudománynak tartom.” Uo. 196. 

362 Vö. uo. 200; 201. 
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kutató számára átjárhatóvá? A probléma nehézsége abból adódik, 
hogy ez a látszólag két kultúra között meghúzódó, s a résztvevő meg- 
figyelés során többnyire elmosódó határ egyszersmind a kultúra mint 
valós életfolyamat, s ennek a tudományos kutatásban való teoretikus 
leképezése közötti határt is jelenti. Mivel a kultúra tanulmányozása 
során az elemzés (értelmezés) mélyen behatol tárgyába, elmosódik a 
határ a kultúra mint természetes tény és a kultúra mint elméleti entitás 
között. Ez azzal jár, hogy a megvalósuló értelmezések voltaképpen 
fikciók formáját öltik. De nem abban az értelemben – figyelmeztet 
Geertz –, hogy tévesek, nem tényszerűek vagy csupán „mintha” gon- 
dolatkísérletek lennének hanem a fictio szó eredeti jelentése értel- 
mében, mint: „csináltak”, „alakítottak”.363 Ezért a kulturális elemzés 
lényegéhez tartozik, hogy befejezetlen; minél mélyebbre hatol be a 
jelentések értelemösszefüggéseibe, annál kevésbé lesz teljes.364 Ezért 
az antropológiai elemzés (értelmezés) nem kimondottan a kulturális 
jelenségek adott állapotának és lényegi összefüggéseinek a feltárására 
irányul, hanem inkább arra, hogy – Geertz szavaival – „meghatározott 
emberek milyen meghatározott erőfeszítéseket tesznek, hogy ezeket 
valamiféle érthető, jelentésteli keretbe helyezzék.”365 Ily módon az 
értelmező antropológia nem fordul el az élet egzisztenciális dilemmái- 
tól, hanem éppenséggel elmerül bennük. De eközben nem azt tekinti 
alapvető hivatásának, hogy legmélyebb kérdéseinkre válaszoljon, ha- 
nem azt, „hogy hozzáférhetővé tegye számunkra azokat a válaszokat, 
amelyeket más emberek [más kultúrákban] adtak ezekre a kérdésekre, 
s így ezeket is belefoglalja az emberi megnyilatkozások bármikor 
felcsapható jegyzőkönyvébe”.366 
  

                     
363 Vö. uo. 207; 208. 
364 Vö. uo. 223. 
365 Uo. 225. 
366 Vö. uo. 226; 227. 
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Kommunikáció – tapasztalat – értelmezés 
 

A humán- és társadalomtudományok megismerési problémáival 
kapcsolatban felmerülő módszertani kérdések, az értelemmegértés irá- 
nyában való hermeneutikai nyitás egész problémaköre egyféleképpen 
J. Habermas kommunikatív tapasztalatról alkotott elméletében szinte- 
tizálódik. Habermas egyúttal ezeket a kérdéseket a gadameri filozófiai 
hermeneutika álláspontjával is szembesíti. 

Habermas úgy látja, hogy az értelemmegértés módszertani problé- 
májának felmerülése két lényeges vonatkozásban korlátozza a hagyo- 
mányos episztemológiai modellek további érvényesítését a megisme- 
résben. 

Az egyik észrevétele az egyedi megfigyelő módszertani szolipsziz- 
musának tarthatatlanságával kapcsolatos. Az értelemmegértés monológ 
útján kivitelezhetetlen, mert kommunikatív tapasztalat. A szimbo- 
likusan prestrukturált valóság olyan mindenség, amely a megfigyelő 
tekintete előtt hermetikusan zárva marad, vagyis érthetetlen marad, 
amennyiben pusztán a megismerés elvont tárgyaként kezeli. A cselek- 
vésekben, intézményekben, munkatermékekben, szavakban, együtt- 
működési összefüggésekben vagy dokumentumokban testet öltött 
jelentések csak „belülről” tárhatók fel. Ezért egy szimbolikus megnyi- 
latkozás megértése alapvetően megköveteli a részvételt a megértés- 
keresés valamilyen folyamatában. Amennyiben a társadalomtudo- 
mányokban a megfigyelést értelemmegértéssel kell kiegészíteni, „a 
megfigyelő objektiváló pozícióját a fizikailag mérhető állapotokkal és 
törénésekkel szemben ennek során a kommunikációban részt vevő 
performatív álláspontjának kell felváltania”.367 

A kommunikatív tapasztalat Habermas felfogásában „olyan 
interakciós összefüggésből ered, amely legalább két szubjektumot 
köt össze a konstans jelentésekre vonatkozó egyetértés nyelvileg elő- 
állított interszubjektivitásának keretei között.” Ennélfogva a kommu- 
nikatív tapasztalatban a „megfigyelő” éppen úgy résztvevő, mint a 
„megfigyelt”. A tapasztalás folyamatát itt kettejük interakciója köz- 
  

                     
367 Habermas, Jürgen: Objektivizmus a társadalomtudományokban. 281. 
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vetíti.368 A kommunikatív tapasztalatban a semleges megfigyelő 
helyzetét a „reflektált partnerszerep” váltja fel.369 

Habermas másik észrevétele az érzéki tapasztalat értelmezettségé- 
vel kapcsolatos. Úgy véli, hogy az analitikus gondolkodást, amely az 
érzéki adottságok közvetlenségéből indul ki, joggal állítják szembe a 
hermeneutikus értelmezéssel. Ugyanis minden érzéki tapasztalat már 
eleve értelmezett, s ennyiben nem független az azt megelőző kommu- 
nikációtól. De az összefüggés fordított irányban is érvényes: nem 
lehetséges a kommunikatív megértés sem a jelek megfigyelése (érzéki 
tapasztalása) nélkül.370 Ezért Habermas egyrészt szükségesnek véli 
megkülönböztetni az érzéki tapasztalatot és a kommunikatív tapaszta- 
latot egymástól, másrészt viszont a szerves, összetartozó egységüket 
hangsúlyozza. Felfogása szerint a kommunikatív tapasztalat, szemben 
az érzéki megfigyeléssel, „nem tényállásokra, hanem már előzetesen 
értelmezett tényállásokra irányul: nem a tények észlelése az, ami 
szimbolikusan strukturált, hanem a tények mint olyanok.”371 

Habermas a társadalmi világnak a hermeneutikai perspektívát meg- 
nyitó önreflexív módszerekkel való vizsgálatát három kiindulópontra 
vezeti vissza az európai filozófiai hagyományban: a) fenomenológiai – 
a mindennapi életpraxis konstitúciójának vizsgálatához vezet; b) ling- 
visztikai – a nyelvjátékokra összpontosít, amelyek transzcendentálisán 
határoznak meg életformákat; c) – hermeneutikai, amely lehetővé teszi, 
hogy a ható tradíciók történési folyamatában ragadjuk meg a kommu- 
nikatív cselekvés értelemtartalmát. Ez utóbbi már széttöri a transzcen- 
dentállogikai kereteket.372 

Habermas meglátása szerint mindhárom megközelítési módot 
lényegében két alapvető előfeltevés vezérli: nincsenek interpretá- 
latlan tapasztalatok a mindennapi életpraxisban sem, s még kevésbé 
a tudományosan szervezett tapasztalat keretei között;373 a cselekvést 
  

                     
368 Vö. Habermas, Jürgen: A társadalomtudományok logikája. 138. 
369 Vö. uo. 139. 
370 Vö. uo. 137‒138. 
371 Uo. 138. 
372 Vö. uo. 142. 
373 Vö. uo. 144. 
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orientáló értelem kizárólag kommunikatív tapasztalatban hozzáfér- 
hető.374 

A megértő szociológia, abban a formájában, ahogyan fenomenoló- 
giai szociológiaként jelenik meg, a társadalmi cselekvést az interszub- 
jektivitás síkján vizsgálja. Felfogása szerint a társadalmi valóság nem 
más, mint az interszubjektivitás síkján zajló események összessége. 
Megalapozója, A. Schütz a mindennapi interakciók világának inter- 
szubjektivitásából indul ki. Az interszubjektivitásnak ezen a szintjén 
más emberekre mint szubjektumokra állítódunk be, vagyis nem termé- 
szeti dolgokként kezeljük őket, hanem egyazon kommunikációs össze- 
függés egymást kölcsönösen korlátozó perspektíváiban és reciprok 
szerepeiben, egymással beszélve és együtt cselekedve találjuk magun- 
kat. Más szóval, a kommunikatív tapasztalat világában – mutat rá 
Habermas –, amelyből a fenomenológiai szociológia sem vonhatja ki 
magát egészen, amennyiben nem adja fel az értelemmegértő megköze- 
lítés módszerét.375 Az életvilág szociológiai rekonstrukciójának ki- 
indulópontja az életrajzi helyzet, mely énközpontúan épül fel, az itt és 
az ott, az ismerős és az idegen, a felidézett, a jelenbeli és az elvárt 
sokdimenziós vonatkozási rendszerében. A „kéznél levő tudásállo- 
mány”, a „hétköznapi tudás”, amely betölti a „mindennapi világot”, 
mint köznyelvileg hagyományozott előzetes tudás, interszubjektív. 
Ebben konstituálódik az a világ, melyben az egyén átveheti a többiek 
perspektíváját receptek, tipikusságok formájában, s ugyancsak ez ké- 
pezi alapját – egyfajta közös tudásként – annak a lehetőségnek, hogy a 
kutató szociológus is betekintést nyerhessen ezekbe a mindennapi 
életvilágokba.376 Ehhez kommunikatív részvételre van szükség, arra, 
hogy a mindennapi cselekvők világa és az azt kutató szociológus meg- 
ismerési horizontja úgy nyíljon meg egymás irányában, hogy egyazon 
kommunikatív tapasztalat mezőjében találkozhassanak. A társadalmi 
életvilág – mutat rá Habermas – csak egy olyan szubjektumnak nyílik 
meg, amely használja a beszéd- és cselevéskompetenciáját, azaz inter- 
perszonális kapcsolatokba lép. Azáltal jut be ebbe a világba, hogy 
  

                     
374 Vö. uo. 150. 
375 Uo. 159. 
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legalábbis virtuálisan részt vesz tagjainak kommunikációjában, és így 
maga is legalább potenciális átélőjévé és alakítójává válik ennek a 
világnak. A megértésnek ez a kommunikatív folyamata e részvétel so- 
rán földerítetlen módon összekapcsolódik a létrehozás valamilyen fo- 
lyamatával.377 

A megértő szociológia, Habermas észrevétele szerint, lényegében 
nyelvanalitikusan jár el: a köznyelvi kommunikáció szabályaiból érti 
meg a cselekvést irányító normákat. Ez azért lehetséges így, mivel a 
grammatikai szabályok egyben mindig begyakorolt kommunikációk sza- 
bályai is, amelyek viszont csak az életformák társadalmi kontextusá- 
ban zajlanak.378 Habermas számára ezt látszik igazolni az a ling- 
visztikai megközelítésmód, amelynek alapvető kifejtését Wittgenstein 
nyelvjáték-elmélete nyújtja. Ez az elgondolás annak az előfeltevésnek 
a mentén kapcsolódik az életvilágok szociológiai elméletéhez, mely 
szerint az életvilágok strukturálódásának transzcendentális szabályai a 
kommunikációs folyamatok szabályaiban nyelvanalitikailag megra- 
gadhatóak.379 

Wittgenstein szerint ha az empirikus nyelvek transzcendentálisan 
kötelező érvénnyel rögzítenek különböző és változó világfelfogásokat, 
akkor egy nyelvileg rögzített világnak már nemcsak elméleti értelme 
van. A nyelvlogika és a valóság viszonya gyakorlativá lesz. A gram- 
matikailag meghatározott világ most már olyan horizontként vázoló- 
dik fel, amelynek az összefüggésében a tapasztalati világot interpre- 
táljuk. A valóságot különbözőképpen interpretálni nem azt jelenti, 
hogy egyazon vonatkoztatási rendszerben a leírható tényeknek külön- 
böző, szelektív értelmezését adjuk, hanem inkább azt, hogy különböző 
vonatkoztatási rendszereket hozunk létre, amelyek különböző irányú 
értelmezéseket tesznek lehetővé. Ezeket már nem jelek és tényállások 
megfelelésének elméleti mércéje határozza meg, hanem mindegyik 
vonatkoztatási rendszer olyan gyakorlati beállítódásokat rögzít, ame- 
lyek a jeleknek a tényállásokkal való meghatározott kapcsolatát elő- 
zetesen meghatározzák. Így a „tényállásoknak” annyi típusa lesz, 
  

                     
377 Vö. Habermas: Objektivizmus a társadalomtudományokban. 281; 282. 
378 Vö. Habermas: A társadalomtudományok logikája. 189; 190. 
379 Vö. uo. 174. 
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ahány grammatika van. A valóság különböző interpretálásai ezen a 
nyelvtranszcendentális síkon éppen hogy nem „csak” különböző interpre- 
tációkat jelenítenek meg, hanem a valóságnak különböző életformákba 
való integrálását is jelentik egyben.380 Ily módon – véli Habermas – a 
nyelvjáték modellje a nyelvet kapcsolatba hozza a kommunikatív cse- 
lekvéssel. A nyelvmegértés cselekvésképességre utal, ahol ez a kom- 
munikatív cselekvés maga is szimbolizált viselkedési elváráshoz kötődik. 
Más szóval: nyelv és cselekvés ugyanannak a nyelvjátékmodellnek a 
mozzanatait alkotják.381 

Habermas, összevetve a nyelvjáték-elméletet a filozófiai herme- 
neutika koncepciójával, kimutatja, hogy Gadamer, Wittgensteintól 
eltérően, a grammatikai szabályokban nemcsak intézményesült élet- 
formákat lát, hanem a horizontok lehatárolását is, ami egy szituációban 
való elhelyezkedéssel függ össze. A belehelyezkedés egy szituációba 
nem egyszerűen azt jelenti, hogy eltekintünk önmagunktól; minden 
szituációba éppen hogy önmagunkat kell belevinnünk, s ehhez már 
eleve horizonttal kell rendelkeznünk. A horizontok nyitottak és elto- 
lódnak: ha beléjük kerülünk, velünk együtt megint elmozdulnak.382 

Ugyanakkor az ilyen „belehelyezkedés” nem egy individuális beleérzés 
a másikba, még csak a másik alávetését sem jelenti saját mércéinknek. 
A horizontok találkozása mindig egy magasabb általánossághoz való 
felemelkedést hordoz, mely nem csupán a mi partikularitásunkat győzi 
le, de a másikét is. Azért mutatkozik alkalmasnak ebben a kontextus- 
ban a horizont fogalma, mert kifejezi azt a magasabbrendű messzebb- 
látást, amelyre a megértőnek képesnek kell lennie. Horizontra szert 
tenni mindig annyit tesz, hogy az ember megtanul túllátni a közelin, 
nem azért, hogy eltekintsen tőle, hanem hogy jobban, helyesebb 
arányokban lássa meg egy nagyobb egészen belül.383 Ez a belátás szer- 
ves összefüggésben áll a megértés hermeneutikai körével, az előzetes 
megértés és a megértett körkörös viszonyával. Ennek értelmében csak 
akkor fejthetjük meg egy tapasztalat konkrét részeit, ha már antici- 
  

                     
380 Vö. uo. 185. 
381 Vö. uo. 191; 192. 
382 Vö. uo. 212. 
383 Vö. uo. 218. 
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páljuk az egész bármennyire is diffúz megértését, és megfordítva: csak 
oly mértékben korrigálhatjuk ezt az előrenyúlást, amilyen mértékben 
explikáljuk az egyes részeket.384 

Az értelemmegértés módszertani szempontból akkor válik proble- 
matikussá, ha hagyományozott jelentéstartalmak elsajátításáról van 
szó: ebben az esetben az explikálandó „értelem” egy ténynek, valami 
empirikusan adottnak a státuszával rendelkezik.385 A hermeneutikai 
megközelítés annak a belátásnak a révén oldja fel ezt a problémát, mely 
szerint az értelmező ugyanahhoz a tradíció-összefüggéshez tartozik, 
mint a tárgya. A tradíciót a tradíció által már megformált várakozás- 
horizontból sajátítja el. Ezért a hagyományozottat, mellyel szembekerü- 
lünk, bizonyos módon eleve értjük már. A megfigyelő a kommunikatív 
tapasztalat révén kötődik tárgyterületéhez, és ezért nem vindikálhatja 
magának a nem-érintett szerepét: tényleges tárgyilagosságot csak a 
reflektált részvétel szavatol. A kommunikáció síkján a tapasztalat le- 
hetséges objektivitása pontosan olyankor kerülhet veszélybe, amikor 
az objektivitás illúziója arra csábítja az értelmezőt, hogy magának se 
vallja be a módszeresen feloldhatatlan kötődését a tapasztalati szituá- 
cióhoz, melyre értelmező vizsgálódása irányul.386 

A hermeneutikus megértés – írja Habermas – struktúráját tekintve 
arra irányul, hogy a tradíciókból tisztázza a társadalmi csoportok le- 
hetséges, cselekvést orientáló önértelmezését. Ezáltal lehetővé teszi a 
konszenzusnak azt a formáját, amelytől a kommunikatív cselekvés 
függ. Ugyanakkor „mindkét irányban gátat vet annak a veszélynek, 
hogy a kommunikáció megszakad: a saját hagyomány vertikálisában 
és a különböző kultúrák és csoportok hagyományai közti közvetítés 
horizontálisában”.387 

Habermas felteszi a kérdést: számüzhető-e a hermeneutikus megér- 
tés a megbízható kutatás és a lehetséges megismerés területéről? A 
tapasztalati tudományok metodológiája ugyan elszakítja egymástól az 
elméleti konstrukciókat és a megfigyeléseket, amelyek azokat alá- 
  

                     
384 Vö. uo. 219. 
385 Vö. uo. 133. 
386 Vö. uo. 219; 220. 
387 Vö. uo. 234. 
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támaszthatják vagy megdönthetik. De e két mozzanatot előzetesen 
transzcendentális keretben koordinálja, amely kötelezővé teszi a valóság 
egy bizonyos, tárgyiasító technikai eljárások formájában konstruálódó 
értelmezését. Ezzel eleve dönt azokról a szabályokról, amelyekkel elmé- 
leti tételek tényállásokra alkalmazhatók; ezért a szabályok probléma- 
mentesek a tudományok körén belül.388 Ezzel szemben a hagyományo- 
zott értelemtartalmak elsajátítása azon a síkon zajlik, amelyen a lehet- 
séges világfelfogás sémáiról döntünk. Ez a döntés nem független attól, 
hogy egy ilyen séma vajon beválik-e egy adott és előzetesen értelmezett 
helyzetben. Ezért értelmetlen a hermeneutikus megértést vagy az elmé- 
lethez, vagy a tapasztalathoz hozzárendelni; mert az mindkettő, illetve 
egyik sem egészen. A megértés teoretikus és tapasztalati dimenziója a 
nyelv közegében találkozik és kapcsolódik össze. Az, amit kommuni- 
katív tapasztalatnak neveztünk, rendszerint a nyelvben játszódik le, s 
ennek grammatikája rögzíti e sémák kapcsolódását, s a különböző szub- 
jektivitásoknak a közös sémára való interszubjektív ráhangolódását.389 

A hermeneutikus tapasztalatot – Habermas meglátása szerint – már 
nem lehet elvontan szembeállítani a módszeres megismerés egészével. 
A filozófiai hermeneutikának az arra irányuló törekvése, hogy a her- 
meneutikai tapasztalatot túlléptesse a tudományos metodika ellenőr- 
zési területén, beleütközik abba a tényállásba, hogy a társadalomtudo- 
mányok, cselekvéstudományok ma már nem kerülhetik el az empirikus- 
analitikus és a hermeneutikus eljárások összekapcsolását a konkrét 
kutatásokban. Az értelmező vizsgálódás térnyerése tehát nem mentesít 
általában a metodológiától, de a módszertani igénye, mely révén a tudo- 
mányokban érvényesülhet, határt szab az empirikus tudományok általá- 
nos metodológiai abszolutizmusának.390 Habermas gondolata a megis- 
merés és az értelmezés, a magyarázat és a megértés kapcsolatainak 
módszertani vonatkozása tekintetében optimista végkifejletet sejtet: a 
tapasztalati tudományok újkori módszertani abszolutizmusa és a herme- 
neutikai vizsgálódás módszermentesnek tűnő értelmezési relativizmusa 
– úgy tűnik – ma már kölcsönösen határt szabnak egymásnak. 
  

                     
388 Vö. uo. 236. 
389 Vö. uo. 236‒237. 
390 Vö. uo. 237‒238. 
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Szöveg – értelmezés – megértés 
 

Paul Ricoeur értelmezéselmélete képvisel egy másik olyan elméleti 
álláspontot, amely úgy épül be a megismerés hagyományos episzte- 
mológiai szemlélete és az ezen alapuló strukturalista-szemiotikai szö- 
vegkoncepció, valamint a filozófiai hermeneutika megértésfelfogása 
közé, hogy mindkettő érvényességét fenntartva közvetíteni is próbál 
közöttük. Ezt a közvetítő, kapcsolatteremtő szerepet Ricoeur kettős 
vonatkozásban gondolja el: egyrészt a tapasztalat ontológiai és epi- 
sztemológiai síkja közötti közvetítésként, másrészt módszertani vonat- 
kozásban, a magyarázat és a megértés között. Mindkét irányban az 
értelmezés tölti be a közvetítői szerepet. 

A tapasztalat ontológiai és episztemológiai síkja közötti közvetítés 
elgondolása együtt jár a megértés és az értelmezés hermeneutikai 
egységének a megbontásával. Addig, amíg a megértés elsődlegesen a 
heideggeri jelenvalólét ontológiájában gyökerező kategória, az inter- 
pretáció Ricoeur számára hangsúlyosabban episztemológiai-metodo- 
lógiai fogantatású kategória marad.391 A két kategória ténylegesen a 
szöveg erőterében kerül kapcsolatba egymással, annál is inkább, mivel 
nincs a létezésnek olyan tapasztalata, amely ne szövegformában feje- 
ződne ki és kommunikálódna, s nincs olyan szöveg, amelynek érte- 
lemösszefüggései ne igényelnének értelmező hozzáállást. 

A szöveg strukturálisan tekintve egy szemiotikai jelkombináció, de 
értelemtartalmában a létezés egzisztenciális összefüggéseit jeleníti meg. 
A technikai értelemben vett szövegértelmezés – mondja Ricoeur ‒ 
nem más, mint annak az ontológiai megértésnek a végrehajtása, amely 
elsődlegesen a világba vetett lét sajátja. A szövegmagyarázat a sze- 
miotikai struktúrát alkotó jelösszefüggések mentén halad a jelentés- 
kapcsolatok feltárása irányában, de ez az explikációs mozgás mindig a 
szövegnek egy elsődleges megértésén alapul.392 Ennélfogva a szöveg 
  

                     
391 A Dasein analitikája arra késztet, hogy válasszunk a megértés ontológiája és 

az értelmezés episztemológiája között ‒ írja Ricoeur. Vö. Ricoeur, Paul: 
Existență și hermeneutică. 10. 

392 Vö. Ricoeur, Paul: Despre interpretare. 20; 25. 
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a magyarázat és a megértés interpretációs kapcsolata számára is ked- 
vező közeget teremt. 

Ennek alapján Ricoeur úgy véli, hogy „a megértés új ontológiá- 
jából le kell vonni a következtetéseket az értelmezés episztemológiája 
számára.” Ezek a következőképpen összegezhetők: nincs olyan meg- 
értés/önmegértés, amelyet ne jelek, szimbólumok, szövegek közvetíte- 
nének; végső fokon mindenféle önmegértés egybeesik ezeknek a köz- 
vetítő tényezőknek az értelmezésével; az ember számára a legrövidebb 
út önmagától önmagához a jelek nyitott terében, a másik beszédén 
keresztül vezet.393 

Ténylegesen azonban a szöveg az írás révén, írott szövegként tesz 
szert igazi önállóságra, mégpedig három irányban: a beszélő szándé- 
kával, az eredeti hallgatóval, valamint előállításának kulturális-társa- 
dalmi körülményeivel szemben. Az írott szöveg megszünteti az élő 
beszéd szemtől-szembeni párbeszéd jellegét. Ennek következtében a 
szöveg által közvetített megértés egyben a szöveg megértésére is 
kiterjed. Ebben a kettősségben mutatkozik meg a szöveg kettős mun- 
kája: egyrészt belső dinamikája, másrészt a környezetébe való kivetü- 
lése, ahol kifejti a hatását.394 

Mindezen megfontolások alapján Ricoeur ésszerűtlennek tekinti és 
elutasítja a belehelyezkedésen és a kongenialitás romantikus illúzióján 
alapuló közvetlen megértés gondolatát, de ezzel együtt a zárt szöveg- 
szerűségen alapuló objektivitás pozitivista illúzióját is. A szöveghez 
való mindenkori viszonyulás értelmező beállítódást igényel, az értel- 
mezés pedig a két véglet között mozog: a tiszta belehelyezkedésre 
redukálódó megértés és az absztrakt jelösszefüggések feltárására redu- 
kált magyarázat között. Ily módon az értelmezés a megértés és a ma- 
gyarázat dialektikájaként bontakozik ki a szöveg immanens értelem- 
összefüggései szintjén.395 

Ezt az elgondolást Ricoeur a szövegről szóló más írásaiban is 
megerősíti. Másutt is különbséget tesz a szerzői szándék és a szöveg 
igazi szándéka között, arra utalva, hogy a szöveg tényleges megértése 
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a szöveg értelmének a feltárása révén, nem pedig a vélt szerzői 
szándék érvényesítése útján valósítható meg. A szöveg szándéka – írja 
Ricoeur – nem azonos a szerző feltételezett szándékával, amelybe 
megértőíeg belehelyezkedhetnénk, hanem abban az értelemben rejlik, 
amit a szöveg maga akar közölni velünk. Ezért a szöveg valós érte- 
lemtartalmát csakis a szöveg értelemösszefüggéseibe helyezkedve ért- 
hetjük meg. Magyarázni ebben a vonatkozásban azt jelenti, hogy 
feltárjuk a szöveget belülről összetartó viszonyokat, azokat a belső 
összefüggéseket, melyek a szöveg struktúráját alkotják; értelmezni 
pedig azt jelenti, hogy a szöveg által megnyitott értelemösszefüg- 
gésekbe helyezkedve kelünk útra az általa hordozott értelem irányába. 
Ezért itt az értelmezés a szöveggel végzett szubjektív művelet aktusán 
(a szöveg értelmezésén) túlmenően olyan objektív műveletként va- 
lósul meg, mely magának a szövegnek az értelemfeltáró aktusa is 
egyben.396 

Mindebből az is belátható, hogy a szöveg kapcsán megvalósuló 
interpretációs mozgás iránya és tartalma korántsem fogható fel egy- 
értelműen. Ez az egymással szembehelyezkedő interpretációs elmé- 
letek ellentétes hermeneutikai törekvéseiben is felismerhető. Ezek az 
elméletek az interpretációt egyrészt az értelmi összefüggések feltárá- 
saként és az értelem valós egységének helyreállításaként, másrészt a 
kifejezést nyerő értelem kifejezési formáinak megfejtéseként fogják 
fel. Az első esetben az értelmezésben egy konstruktív törekvést látnak, 
mely a rejtett értelem feltárását segíti elő, a második esetben viszont 
az értelmezést a „gyanú iskolájának” tekintik, amely az érteimet misz- 
tifikáló kifejezések kritikai leleplezésére és megfejtésére irányul.397 

Az interpretáció első, konstruktív színezetű megnyilvánulását Ricoeur 
a szimbólumhoz kapcsolódó értelmezési tevékenységen mutatja be. 
Ricoeur a szimbólumot olyan különleges szemiotikai képződménynek 
tekinti, amelyet a többértelműsége határoz meg. 

Ebből kifolyólag a szimbólum egyazon időben értelmileg homá- 
lyos, s ugyanakkor különleges értelemfeltáró képességekkel rendel- 
  

                     
396 Vö. Ricoeur, Paul: Mi a szöveg? 29; 30. 
397 Vö. Ricoeur, Paul: Az interpretációk konfliktusa. 206. 
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kező jel. Ezt a belső ellentmondásosságot Ricoeur azzal magyarázza, 
hogy a szimbólum kettős értelemben kötött: valamihez kötött, és va- 
lamivel kötött. Egyrészt elsődleges, érzékelhető, szó szerinti megjele- 
nési formákhoz kötött, s ebből fakad a homályossága, másrészt ez a 
felszíni értelem összekapcsolódik a benne lakozó szimbolikus értelem- 
mel, s ennek révén fejti ki a szimbólum a reveláló képességét, ennek 
köszönheti, hogy homályossága ellenére ereje van.398 A szimbólum 
ennélfogva egy olyan nyelvként szólal meg, amelyben a felszíni érte- 
lem mindig egy mélyebb értelemmel áll összefüggésben, s a felszíni 
értelmen keresztül ez a mélyebb értelem szólal meg. Ezáltal a szim- 
bólum nem csak mint „kötött nyelv” tűnik fel, hanem mint olyan érte- 
lemteljes „telített nyelv” is, amely „hozzám szól”, melynek én vagyok 
a megszólítottja.399 A szimbólumnak ebben az értelemtelítettségében 
lét és értelem szervesen összetartozó egységben fonódik össze. A 
szimbólumra irányuló interpretációs tevékenység a vertikális értelem- 
összefüggések mentén igyekszik feltárni a különböző jelentésszinteket 
annak érdekében, hogy a megnyilatkozó értelemből megfejtse a rejtett 
értelmet.400 Ily módon a szimbólum esetében az értelmezés valóságos 
átjárást teremt és kapcsolatokat biztosít az ontológiai és az episztemo- 
lógiai szintek között. 

Azok az interpretációelméletek, melyek az értelmezés fő funkcióját 
a már tudatosult, elsajátított értelem kifejezésének a megfejtésében 
látják, az interpretáció kritikai funkciójára összpontosítanak. A „gyanú 
hermeneutikája” most már nem a szimbólum kettősségével, hanem az 
értelmet megértő tudat kettősségével vet számot. Ez olyankor merül 
fel, amikor a tudat nem olyannak tűnik, mint amilyennek hiszi magát, 
s szükségessé válik a nyílt és a rejtett valós viszonyának feltárása az 
értelmezés révén. Ez a viszony felelne meg annak, amit a tudat tény- 
legesen létrehozott a dolog látszata és valósága között, mint „rejtve 
  

                     
398 Vö. uo. 210‒211. 
399 Ezzel kapcsolatban Ricoeur rámutat arra, hogy a modern ember érdeklődése a 

szimbólum iránt „egy újfajta vágyat fejez ki, azt, hogy újra megszólítottak 
legyünk, túl a csenden és a feledésen, mely az üres jelek és a formalizált 
nyelvek manipulációjával hatalmasodott el”. Uo. 211. 

400 Vö. Ricoeur: Existență și hermeneutică. 16; Despre interpretare. 27. 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 189 

megmutató”, „szimulálva manifesztáló” viszonyt. Ily módon az értel- 
mezés – átjárást, kapcsolatot teremtve a tudat rejtett és manifeszt ol- 
dala között – hozzájárulhat a tudat illúziói és hazugságai feltárásához, 
s nem csekély szerepe lehet a demisztifikáció megvalósításában, az 
illúziók leépítésében.401 

Mindezeken túlmenően Ricoeur az interpretációt mint átjárás- és 
kapcsolatteremtési módot az előbbiekhez hasonlóan még további össze- 
függésekben is szemrevételezi. A nyelvi telítettség és a többszintes 
értelemösszefüggés nemcsak a szimbólum, hanem a metaforikus ki- 
fejezések esetében is érvényesül. A metaforák jelentéstartalmának 
felfejtése ugyancsak interpretáció révén történhet. Ezzel kapcsolatban 
Ricoeur kimutatja, hogy az interpretáció – a „fogalom műveként” – 
ilyenkor igyekszik a metaforikus diskurzus értelemtartalmát spekula- 
tív szinten „újraírni egy fogalmilag kezelhető és uralható megértési 
horizontban”. Ebben a vonatkozásban Ricoeur az interpretációt a 
spekulatív diskurzus és a metaforikus diskurzus kapcsolataként fogja 
fel, olyan diskurzus-modalitásként, „amely két mozgás – a metafori- 
kus és a spekulatív – átfedéseként lép működésbe”. Az interpretáció 
tehát egyfajta „kevert diskurzus” – mondja Ricoeur – s mint ilyen 
„állandóan ki van téve a két rivális követelmény vonzásának”. Egy- 
részt a fogalom világosságát akarja biztosítani az értelem számára, 
másrészt a jelentés dinamikáját és teljességét igyekszik megóvni, me- 
lyet a fogalmi megragadás óhatatlanul megtör és lerögzít.402 

Végül Ricoeur is – akárcsak Habermas, de az övétől eltérő beállí- 
tódásából kifolyólag természetesen másképpen –, többek között az itt 
felvázolt, s még számos további hasonló fejtegetés tanulságaként, szin- 
tén állást foglal a magyarázat és a megértés viszonyának kérdésében. 
Következtetései egyben az általunk végigvezetett gondolatmenet záró- 
gondolataiként is megfogalmazhatóaknak bizonyulnak. 

Ismeretelméleti vonatkozásban Ricoeur egyértelműen kimondja, 
hogy „nincs két módszer: magyarázó módszer és megértési módszer”. 
  

                     
401 Vö. Ricoeur: Az interpretációk konfliktusa. 212; 213. Ricoeur itt arra is rá- 

mutat, hogy a „gyanú hermeneutikája” milyen erőteljes kritikai éllel érvé- 
nyesült Marx, Nietzsche és Freud művében. 

402 Vö. Ricoeur, Paul: Metafora és filozófia-diskurzus. 83; 84. 
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Szigorú értelemben csak a magyarázat módszeres. A megértés „nem 
módszeres” mozzanatként megelőzi, végigkíséri és kiteljesíti a magya- 
rázatot. Mint ahogy a maga során a magyarázat is analitikusan kitelje- 
síti a megértést.403 Ezt a kapcsolatot és átjárást a magyarázat és a 
megértés között a tudományokban éppen az interpretáció biztosítja, s 
ennek voltaképpen az értelmező tudományokban van a megismerés 
tekintetében relevanciája. 

Az episztemológiai paradigma határaival számot vető, s azokat meg- 
haladni igyekvő filozófia viszont a magyarázat és a megértés közötti 
dialektika „lételméleti feltételeire” is reflektál. Ennek okát Ricoeur 
abban látja, hogy „létünk olyan léthez tartozik, amely megelőz minden 
tárgyiasítást, minden szubjektum-objektum szembeállítást”.404 

Ebből kifolyólag viszont úgy tűnik, hogy a megértés mélyebb és 
alapvetőbb megvilágítása továbbra sem a tudomány, hanem a filozófia 
ügye marad. Ezt ténylegesen a lét és az igazság összetartozó egységét 
hordozó és felmutató megértéstapasztalat „gazdag kétértelműsége” 
szavatolja. 
  

                     
403 Vö. Ricoeur, Paul: Magyarázat és megértés. A szöveg-, cselekvés- és tör- 

ténetelmélet közti néhány jelentős összefüggésről. 200. 
404 Vö. uo. 201. 
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A MEGÉRTÉS FOLYAMATA 
(Kísérlet egy rekonstrukcióra) 

 
 

A megértés mint módszerfogalom 
 

Úgy tűnik, hogy a modernitás európai gondolkodásában a megértés 
problémakörének két, paradigmatikusan különböző fogalmi megragadá- 
sa munkálódott ki: egy módszertani és egy egzisztenciális alapvetésű. 

Hosszú időn keresztül a megértés ,,módszerfogalom”-ként405 érvé- 
nyesül, ugyancsak két párhuzamos síkon: a megismeréssel, illetve az 
értelmezéssel való kapcsolatában. 

A köznapi és a tudományos megismerés módszertanával foglal- 
kozó elméletekben egy olyan episztemológiai megértésfogalomra buk- 
kanunk, amely a megértést a megismerési folyamat egy meghatározott 
intellektuális szakaszaként ragadja meg, többnyire a tanulás és a ma- 
gyarázat vonatkozásában. Az ember több értelemben tanul. Példa és 
gyakorlás útján megtanulja, hogy miképpen cselekedjen valamely nor- 
ma szerint. Ilyenkor a helyes végrehajtás alapján „megérti” a végre- 
hajtás, a cselekvés módját. Egy általános szabály (norma, törvény) és 
ennek esetei közötti összefüggés feltárása révén megérti, hogy miért 
így cselekszünk vagy miért így történik valami. Ez esetben az ok, a 
cél, a szándék stb. kerül előtérbe.406 A megértés mindkét esetben – de 
különbözőképpen – egy általános elvre való hivatkozás útján adott 
magyarázat során következik be. Ezért nem is tűnik szembe az eljárás 
folyamatában számottevő különbség a magyarázat és a megértés kö- 
zött. „A magyarázat – írja a tudományfilozófia egyik neves szakértője 
– tehát olyan megértésnek nevezhető, amely indoklást foglal magába.”407 
  

                     
40^ Vö. Fehér M. István: Hermeneutikai tanulmányok. I. 29; 107. 
406 Vö. Wartofsky, Marx W.: A tudományos gondolkodás fogalmi alapjai. Be- 

vezetés a tudományfilozófiába. 242‒243. „Azt mondjuk tehát, hogy a hogyan 
megtanulása nem más, mint annak megértése, hogy miképpen cselekedjünk; a 
miért megtanulása pedig annak megértése, hogy miért éppen így cseleked- 
jünk.” 243. 

407 Uo. 
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Az ilyenfaja megközelítések arra összpontosítanak, hogy felvázolják, 
miként, milyen módszertani eljárások során következik be a megértés. 
Kevésbé foglalkoznak azzal, hogy mi az a „megértés”, ami ilyenkor 
bekövetkezik? 

Még az olyan metodológiai vizsgálódások is, melyek – elsősorban 
a történet- és társadalomtudományok területén ‒ tudatosítják a meg- 
értés és a magyarázat különválasztásának szükségességét a megisme- 
résben, nem annyira a különbségükre, mint inkább a közöttük fennálló 
kölcsönös feltételezettségre összpontosítanak. G. H. Wright például 
kiemeli a megértés és az értelmezés szükségességét a nagy „egész”- 
ként vagy különálló egyediségekként megfigyelhető társadalmi jelen- 
ségek esetében, melyek segítségével a „Mi ez?” kérdésre kaphatunk 
választ, ahhoz, hogy ennek alapján utána a „Miért?” kérdés megvála- 
szolásával is próbálkozhassunk. Az előbbire értelmezés eredménye- 
ként, az utóbbira magyarázat útján kaphatunk választ. Wright úgy véli, 
hogy a két megismerő tevékenység egymást támogatja. Az elemzés 
szintjén megfogalmazott magyarázat egyengeti az utat a tények ma- 
gasabb szinten történő újraértelmezése előtt; a tények újraértelmezése 
pedig új lendületet adhat a magyarázatnak.408 Wright megértésen 
azokat az aktusokat érti, melyek során egy dolog mibenlétét tárjuk fel, 
s ilyen vonatkozásban a megértést mindennemű magyarázat – az ok- 
sági és teleologikus magyarázatoknak egyaránt – előfeltételének te- 
kinti. A megértés is különböző magyarázattípusokhoz kapcsolódhat, 
attól függően, hogy arra vonatkozik-e, hogy valami mi az, illetve mi- 
lyen, vagy pedig arra, hogy mit jelent, mi az értelme, az első esetben 
oksági, a másodikban teleologikus magyarázatok előfeltételeként sze- 
repelve, mely különbség az objektumok nem-intencionális vagy inten- 
cionális jellegéből adódik. De félrevezető lenne a megértés-magyará- 
zat szembeállítása a tudományos érthetőség két típusaként.409 

Az a tény, hogy a XX. századi filozófiai hermeneutika megjelenése 
előtti időszakban a megértés dominánsan módszerfogalomként volt je- 
len, főleg a szellemtudományok módszertanában, azzal is összefüggés- 
  

                     
408 Wright, G. H. von: Magyarázat és megértés. 156; 157. 
409 Vö. uo. 157. 
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ben áll, hogy a modernitás időszakában, a tudományos megismeréssel 
párhuzamosan a szövegértelmezés és a szövegkritika módszertanaként 
kifejlődött hermeneutika a megértést az értelmezésnek „az objektivitás 
ellenőrizhető fokát elérő módszeres folyamattá” válásától tette függő- 
vé.410 Az általános érvényű – a megértés folyamatának minden moz- 
zanatára és minden fokozatára kiterjedő – interpretáció („az értelme- 
zés művészete” – ahogyan Dilthey nevezi) szabályainak megalkotása 
éppoly „fokozatosan, törvényszerűen és lassan fejlődött”, mint „a 
természet vallatása a kísérletben”.411 A megértés módszertani alapok- 
ra való helyezésének igénye összefüggött azzal, ahogyan hosszú időn 
keresztül a megértés lényegét elgondolták. Ezt pontosan kifejezi a 
Dilthey által adott meghatározás: „A folyamatot, melynek során kívül- 
ről, érzékileg adott jelekből egy belül levőt ismerünk meg, megértés- 
nek nevezzük.”412 Ilyen feladat egyaránt felmerül akkor, amikor az 
individuum szubjektív bensőségében formálódó és egyéni megnyilvá- 
nulásaiban kifejezésre jutó élményvilágot, a szövegekben és művek- 
ben kifejezésre juttatott életmozzanatokat, vagy a múltban megtörtént 
események belső összefüggéseit és jelentéstartalmát próbáljuk megis- 
merni. Dilthey ezzel egy pszichológiai megalapozottságú hermeneu- 
tika perspektíváit nyitja meg – ebben az élménynek egy olyan fogalmá- 
ra támaszkodva, amint azt Gadamer megjegyzi,413 amely Husserlnek a 
Logikai vizsgálódásokban nyújtott pszichologizmus-kritikájának hatá- 
sára a kifejezés és jelentés megkülönöztetésén alapul – mely ebben a 
megértés-koncepcióban képes összegezni az egész modern hermeneu- 
tika Schleiermachertől Diltheyig terjedő időszakának az alapvető prob- 
lémáját, s egyúttal megnyitni és rávezetni azt a szellemtudományi meg- 
ismerés egész átfogó episztemológiai problémakörére, amely szintén 
ebben az időszakban válik igen aktuálissá. Ez a folyamat voltaképpen 
Schleiermacherrel veszi kezdetét, aki egyrészt – túllépve a szöveg- 
  

                     
410 Vö. Dilthey, Wilhelm: A hermeneutika keletkezése. „Tartósan rögzített élet- 

megnyilvánulások ilyen módszeres megértését nevezzük értelmezésnek vagy 
interpretációnak.” 474. 

411 Uo. 475. 
412 Uo. 473. 
413 Vö. Gadamer, Hans-Georg: Hermeneutika. 16. 
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interpretáció szűkebb teológiai és filológiai összefüggésrendszerén – a 
hermeneutika feladatkörét kiterjeszti az emberi életmegnyilánulások 
teljes körére, másrészt pedig a félreértés egyetemes tapasztalatát elő- 
térbe állítva úgy véli, hogy az individualitások kapcsolatát megalapo- 
zó megértést olyan univerzális értelmezési szabályok alkalmazásával 
lehet elérni, melyeket egy átfogó, általános érvényű hermeneutika dol- 
gozhat ki. Egy ilyen univerzális hermeneutika szükségessége abból 
adódik, hogy az individuum kimondhatatlan, kimeríthetetlen („indivi- 
duum est ineffabile”), minélfogva az individualitás egyszerre megala- 
pozó lehetőségfeltétele és végső határa mindenféle megértésnek, a 
megértés pedig egy soha le nem záruló folyamat, „végtelen feladat” 
marad,414 lehetősége pedig abból, hogy az ily módon elsődlegesen 
mindig is „idegenek”-ként szembenálló individuumok ugyanazon általá- 
nos emberi természet alapján formálódtak, s a közöttük levő különb- 
ségek csak e „közösség”-en túlmenően, lelki folyamataik fokozati kü- 
lönbségeiként merülhetnek fel.415 Az általános emberi természetnek 
ez a közössége teszi lehetővé Schleiermacher felfogása szerint a 
divinatorikus eljárást, amely során a másik individualitásába való „be- 
lehelyezkedés” révén válik lehetővé a megértés megvalósulása.416 

Amennyiben az individualitások között szövegek közvetítenek – szerző‒ 
mű‒olvasó (befogadó) – a megértés nem lesz más, mint „az eredeti 
szellemi alkotófolyamat reproduktív megismétlése a szellemi kon- 
genialitás alapján”.417 Ehhez az alapgondolathoz kapcsolódva válik 
lehetővé Dilthey számára a hermeneutikai probléma továbbfejlesztése 
abba az irányba, melyben „valamennyi történeti szellemtudomány 
  

                     
414 Vö. Dilthey, Wilhelm: i. m. 492; 597. 
415 A hermeneutika ‒ írja Schleiermacher ‒ „e két szélsőség között lép műkö- 

désbe”: „mindenütt, ahol a gondolatok szóbeli közlésében a fogadó számára 
valami idegen jelentkezik, ott a feladatot csakis elméletünk segítségével lehet 
megoldani; jóllehet persze csak akkor, ha közte és a beszélő között van vala- 
mi közös is”. (Kiemelés tőlem ‒ V.K.). Schleiermacher, Friedrich: A herme- 
neutika fogalmáról F. A. Wolf fejtegetéseivel és Ast tankönyvével összefüg- 
gésben. 33. 

416 Vö. Schleiermacher, F. D. E.: Hermeneutica. 113. 
417 Vö. Gadamer, Hans-Georg: i. m. 15. 
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alapjává” válik.418 Dilthey számára az alapvető probléma akként merül 
fel, hogy miként lehet az individuumról és az individualitásról mint 
egyediségről, sőt mint egyesről a természettudományos megismerés 
érvényességi és megalapozási követelményeihez hozzámérhető isme- 
retet szerezni. Mivel a természettudományos megismerés tárgya min- 
dig az általános, a szellemtudományoké viszont az egyes (szinguláris, 
individuális), úgy véli, hogy a szellemtudományokban az egyesnek, az 
egyedinek az általános érvényű megismeréséhez csak a megértés mód- 
ján lehet eljutni. Ugyanis „a megértés tárgya mindig valamely egyes”.419 

Ez pedig azt a követelményt támasztja a megértéssel szemben, hogy 
az „adottban” – legyen az akár egy emberi egyén lelkiállapota, akár 
valamilyen szöveg, akár egy múltbeli esemény – „életösszefüggést mu- 
tasson fel”. Ez pedig a „belehelyezkedés”, „utánalkotás”, „utólagos 
megélés” útján lehetséges.420 Csakis így válik felfoghatóvá az egyes 
„idegensége”, s ebben Dilthey alapvető ismeretelméleti problémát lát.421 

Ennélfogva a megértést „a megismerés általános fogalma alá” tartozó- 
nak tekinti, s amennyiben a megértés ilyen „alapvető” a szellem- 
tudományok számára, akkor „a megértés ismeretelméleti, logikai és mód- 
szerbeli elemzése” képezi a szellemtudományok egyik fő feladatát.422 

Ugyanakkor úgy véli, hogy a módszeres megértés mint megismerési 
mód lényegében nem különbözik a magyarázattól, mivel „értelmezés 
és magyarázat között csak fokozati különbség van”, s a hermeneutikai 
módszerek összefüggő alkalmazása végül is „átvezet az egyedi jelen- 
ségek magyarázatához”. De hogy mégsincs teljes módszertani egyen- 
értékűség (természettudományos) magyarázat és (szellemtudományi) 
  

                     
418 Uo. 
419 Dilthey, Wilhelm: Vázlatoka történelmi ész kritikájához. 82. 
420 Vö. uo. 83‒84. „Ahogyan a természettudományokban minden törvényszerű 

ismeret csak a tapasztalatokban és a tapasztalatok tartalmazta szabályokban 
lévő mérhető és megszámlálható révén lehetséges, úgy a szellemtudományok- 
ban végső soron minden elvont tétel csak annak a lelki elevenségre ‒ ahogyan 
a megélésben és a megértésben adott ‒ való vonatkozása révén igazolható.” 
Dilthey, Wilhelm: A hermeneutika keletkezése. 593. 

421 „Annak lehetősége, hogy valami idegent felfogjunk, először is a legmélyebb 
ismeretelméleti problémák egyike.” Uo. 

422 Vö. uo. 590; 593. 
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megértés között, azt azért Dilthey is érzékeli, megjegyezve, hogy 
„szóba sem jöhet az egyedi teljes feloldása az általánosban”. A meg- 
értés ugyanis – a fentebb jelzett okokból kifolyólag – „végtelen fel- 
adat”.423 

Az életnek és a kifejezésnek a megértésben feltáruló egységét Dilthey 
a történelmi világ egészére kiterjesztette, s ily módon a megértést a 
történelmi megismerés alapvető formájának tekintve. Gadamer kriti- 
kailag rámutat arra, hogy Dilthey a történeti világot úgy képzelte el, 
mint valami megfejtendő szöveget. A történelemben minden megért- 
hető, mert minden szöveg. A hermeneutika a történelmi megismerés 
egyetlen módja, mivel kifejezéseket és a kifejezésekben életet ért meg. 
így Dilthey a történeti múlt kutatását – mondja Gadamer – megfejtés- 
nek, s nem történeti tapasztalatnak gondolja.424 

Ez a Dilthey-i történelemkoncepció egybevág a XIX. század folya- 
mán kialakult történeti tudat, a történelmi megismerés szemléleti ke- 
retéül szolgáló historizmus „naiv előfeltevésével”, miszerint ahhoz, 
hogy objektív tartalmú történelmi ismeretekhez juthassunk, „bele kell 
helyezkedni a kor szellemébe”, „a kor fogalmaiban és képzeteiben kell 
gondolkodnunk”, nem pedig a saját fogalmainkban és képzeteinkben.425 

Ezzel szemben Gadamer a történeti tudat és a historizmus kritikai 
elemzése alapján kimutatja, hogy a történelmi megértés nem annyira 
módszer, melynek segítségével a megismerő tudat egy általa választott 
tárgy felé fordul és objektíve megismeri, hanem inkább benne állás 
valamilyen hagyományfolyamatban. Maga a megértés is történésnek 
bizonyul, összetevője és alakítója a megértésben levő történelmi folya- 
matnak.426 

Gadamer a belehelyezkedés-utánalkotás schleiermacheri-Dilthey-i 
elvére épített megértéskoncepciót, s ennek a történelmi megismerés 
módszertani alapjaként való elfogadását az újkori szubjektivizmus ki- 
teljesedésének látja. Úgy véli, hogy csak ennek a kritikai meghaladása 
  

                     
423 Vö. uo. 594; 600; 597. 
424 Vö. Gadamer, Hans-Georg: Igazság és módszer. Egy filozófiai hermeneutika 

vázlata. 176. 
425 Vö. uo.211. 
426 Vö. uo. 219. 
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révén lehet eljutni a megértésnek egy hiteles hermeneutikai koncepció- 
jához. Ugyanis a szövegekhez való viszonyainkban (akár a beszélge- 
tés, akár az írott szövegek esetében) „valamilyen értelemnek a di- 
menziójában mozgunk, mely magában véve érthető, s mint olyan nem 
ösztönöz bennünket arra, hogy visszamenjünk a másik személy szub- 
jektivitásához”. A hermeneutikának az a feladata – mondja Gadamer 
„hogy megvilágítsa a megértésnek ezt a csodáját, mely nem a lelkek 
titokzatos communiója, hanem részesedés a közös értelemben.”427 
 
 

A megértés mint létprobléma 
 
A jelzett feladat megvalósításában döntő fordulatot Heidegger 

fundamentálontológiája jelentett, amely a végsőkig vitte az újkori szub- 
jektivizmus és a filozófia episztemológiai redukciójának kritikáját, s 
nyitottá tette a filozófiai gondolkodást a szubjektivizmusból kiinduló 
megismerésen és megértésen túllépő átfogó emberi tapasztalat iránt, 
melyet Heidegger „a létnek nevez.”428 Ebben a kontextusban a hogyan 
lehetséges a megértés? olyan kérdésként merül fel, amely „megelőzi a 
szubjektivitás bármiféle megértő hozzáállását”, s melyet éppen ezért 
nem elégséges csak a szellemtudományok hatókörébe tartozó megis- 
merés kérdéseként vizsgálni, hanem ki kell terjeszteni az emberi világ- 
tapasztalat és életgyakorlat egészére. A megértés fogalma itt már nem 
„módszerfogalom”, a megértés magának az emberi életnek a „létjel- 
lemzője”.429 Gadamer úgy véli, hogy az emberi lét heideggeri elemzé- 
se „meggyőzően mutatta ki, hogy a megértés nem a szubjektum egyik 
viselkedésmódja, hanem magának a jelenvaló létnek (Dasein) a lét- 
módja”. Ez lehetővé teszi a hermeneutikának egy olyan ontológiai 
megalapozottságú újragondolását, mely azon az előfeltevésen alapul, 
hogy a megértés mint a jelenvalólét alapmozgása „átfogó és egye- 
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temes”, az emberi lét végességét és történetiségét, valamint világ- 
tapasztalásának egészét egyaránt átfogja.430 

Heidegger megértés-koncepciója abból indul ki, hogy a megértésre 
vonatkozó felfogásunk összefügg azzal a móddal, ahogyan a megértést 
interpretáljuk. Amennyiben a megértést mint „fundamentális egzisz- 
tenciálét” interpretáljuk, akkor megmutatkozik, hogy „ezt a fenomént 
a jelenvalólét létének alapmóduszaként fogjuk fel.”431 Ily módon a 
megértés lényegének feltárása nem valamiféle külsődleges eltárgyia- 
sító hozzáállás során történik, mivel maga a megértés sem valamiféle 
kívülről jövő viszonyulás a jelenvalólét létéhez, hanem a jelenvalólét 
legalapvetőbb, legtermészetesebb létfolyamata. Ezért csakis a jelen- 
valólétben benneállókként, s ennélfogva a megértés folyamatában is 
résztvevőkként, azaz mintegy a megértés közepette interpretálhatjuk a 
megértést. Így ebben az interpretációban természetes módon tárul fel a 
megértés mint a jelenvalólét legsajátosabb, legalapvetőbb lenni-tudása. 

Heidegger arra is kitér, hogy hagyományos ismeretelméleti-epi- 
sztemológiai értelemben a megértést az egyik lehetséges megisme- 
résfajtának tekintik, amelyet megkülönböztetnek a magyarázattól. 
Heidegger viszont, túllépve a megismerés-megértés episztemológiai 
megkülönböztetésének az egész kérdéskörén, arra utal, hogy amennyi- 
ben a megértést a jelenvalólét létét konstituáló egzisztenciáléként ér- 
telmezzük, annyiban – mivel maga a megismerés sem más, mint az 
ember természetes világban-benne-létének származékos módja – a meg- 
ismerés módján történő megértést a magyarázattal együtt a létkonsti- 
tuáló megértés egzisztenciális derivátumaként kell interpretálnunk.432 

Az emberi létkérdés heideggeri elemzése horizontjában a „valamit 
megérteni” mindenekelőtt azt jelenti, hogy „bánni tudok a dologgal”, 
„felnőttem hozzá”, „képes vagyok valamire”. Vagyis azt, hogy a jelen- 
valólét a kéznéllevő dolgokat és a kézhezálló eszközöket képes a funk- 
cionalitásuknak, a valamirevalóságukban megvalósuló és kifejeződő 
céljuknak és értelmüknek megfelelően használni és kezelni, s ekként 
és ebben „érti meg” az értelemösszefüggéseket, melyekbe beépülnek, 
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431 Vö. Heidegger, Martin: Lét és idő. 281. 
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s melyeket ők maguk is hordoznak. A megértés azonban ebben az eg- 
zisztenciális dimenzióban nem korlátozódik csupán erre az instrumen- 
tális értelmére, a jelenvalólét megértésben levése nem önmagához való 
eltárgyiasító viszonyulásként valósul meg. A megértésben „a jelen- 
valólét létmódja mint lenni-tudás rejlik benne egzisztenciálisan”, s ez 
elsődlegesen nem eszközszerűségként, hanem „lehető-lét”-ként, azaz 
lehetőségként tárul fel.433 A jelenvalólét világban-benne-létként Ön- 
magához felnőve, a kézhezállókkal bánni tudva, képességekre képessé 
válva érti meg egzisztenciálisan önnön létét, úgy, hogy ebben önnön 
lét-lehetőségeként tárul fel önnön egzisztenciális létének és egziszten- 
ciális létmegértésének az a természetes, összetartozó egysége, ami az 
ő tényleges élete, a lehetőségeiben kibontakozó igazi lenni-tudásaként 
megvalósuló és jelentéssel telítődő emberi léte. A megértés módján 
való létezés a jelenvalólét igazi „lenni-tudása”. 

Heidegger meghatározása szerint „A megértés a jelenvalólét saját 
lenni-tudásának egzisztenciális léte, mégpedig úgy, hogy ez a lét ön- 
magán feltárja, hogy hányadán áll önnön létével.”434 Az egzisztenciális 
létmegértés a belevetettség-kivetülés ontológiai struktúráiban megva- 
lósuló feltártság/feltárultság módján történő megértés. A jelenvalólét 
a világba belevetettként, s egyúttal mint a világban megnyíló lehető- 
ségként tárja fel magát a világban-benne-létként. A jelenvalólét tény- 
legesen nem a világba belevetett, „önmagának kiszolgáltatott lehető- 
lét”-ként érti meg önnön létét, nem a szükségszerűség hatalma képezi 
jelenvalóságának egzisztenciális értelemösszefügggéseit, mivel a jelen- 
valólét „olyan lét lehetősége, amely szabad a maga legsajátabb lenni- 
tudása számára.”435 A jelenvalólét legtágabb létlehetősége tehát éppen 
a saját lenni-tudásának szabadsága, pontosabban a lehetőségeiben a 
saját maga számára megnyitott lenni-tudás, a számára-való lenni-tudás 
mint szabadság. Ebben a vonatkozásban válik érthetővé a „hányadán 
áll Önnön létével” kitétel jelentéstartalma is. A modernitás tudat- és 
öntudatközpontú emberképe megszoktatott azzal, hogy a „hányadán 
áll”-on reflektáló, tudatosító számvetést értsünk, a léttől különválaszt ‒ 
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ható tudást, még akkor is, ha ezt a reflexiót úgy tekintjük, mint a léte- 
zés szerves összetevőjét, az emberi lenni-tudás elengedhetetlen vele- 
járóját. Itt viszont a „hányadán áll” olyan „tudást” jelent, amely nem 
akar igazán a létre vonatkozó tudás lenni, mivel a jelenvalóságnak éppen- 
hogy a létéhez tartozik, s a jelenvalólétnek éppen ebben a lehetősé- 
geivel való számotvető mindenkori összetartozásában, ebben a lehe- 
tőségeire/-be szabad kivetülésében lesz lényegileg megértés. 

Ebben a kontextusban Heidegger az „értelem” fogalmának is egy 
ontológiai-egzisztenciális interpretációját nyújtja. Az, amit a jelenvaló- 
lét a megértés módján létezve megért, nem valamiféle elvont értelem 
vagy belső jelentéstartalom, hanem éppen a létező léte, amely a maga 
jelenvalóságában mindig is az értelem szempontjai szerint strukturált 
egzisztencia. Szigorúan véve, hangsúlyozza Heidegger, „nem az értel- 
met értjük meg, hanem a létezőt, illetve a létet”, s az értelem nem 
más, mint a jelenvalólétnek a megértésben feltáruló „formális-egzisz- 
tenciális váza”.436 Mivelhogy a jelenvalólét egzisztenciális léte az 
értelem által megformáltan valósul meg, az értelem struktúráiban érti 
is meg magát. Ezért – mondja Heidegger – „csak a jelenvalólét lehet 
értelmes vagy értelmetlen”.437 

A megértés – mondja Heidegger – „feltárásként mindig a világban- 
benne-lét egész alap szerkezetére vonatkozik.”438 Gadamer számára 
ennek a történelmi tapasztalat vonatkozásában van különleges fon- 
tossága. Kiemeli azt, hogy Heideggernél válik első ízben láthatóvá „a 
történeti megértés struktúrája a maga teljes ontológiai megalapozott- 
ságában” 439 A történelmi megismerésben részt vevő megismerőnek 
és megismertnek közös a létmódja, ami abból a sajátszerűségből adódik, 
hogy sem a megismerő, sem a megismert nem „ontikusan” „meglevő”, 
hanem „történeti”, azaz a történetiség a létmódjuk.440 A megismerő is 
éppúgy a történelemhez tartozik, mint az, amit megismer, s ez akkor is 
érvényes, amikor nem foglalkozik a megismerésével, illetve nem meg- 
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ismeréssel foglalkozik. A hozzátartozás nem azért feltétele a történeti 
érdeklődésnek, mert szubjektív motivációk határozzák meg, hanem 
azért, „mert a tradícióhoz való hozzátartozás ugyanúgy eredendően és 
lényegileg tartozik a jelenvaló lét történeti végességéhez, mint a saját 
jövőbeni lehetőségei szerint való felvázoltsága”. Ugyanakkor „az em- 
beri jelenvaló lét történetisége s a várás és a felejtés formájában történő 
egész mozgása a feltétele annak, hogy az elmúltat egyáltalán megjele- 
nítsük.”441 Gadamer számára éppen a történeti tudat és a historizmus 
kritikája, a történelmi tapasztalat egészének, s ezen belül a hagyomány- 
hoz való viszonynak az újragondolása lesz a filozófiai hermeneutika 
átfogó megértéskoncepciója kimunkálásának egyik fontos terepe. 
 
 

A hermeneutikai tapasztalat 
 
A megértésprobléma ontológiai fordulata és az ezt továbbvivő 

filozófiai hermeneutika megértéskoncepciója lényegileg abban külön- 
bözik a megértés módszerfogalmától, hogy nem „valaminek” a meg- 
értéseként tárja fel a megértés lényegét, hanem olyan történésként, ami 
velünk történik meg. A megértés során a mi emberi létünk alakul át, a 
tapasztalatunk szerveződik újra. Ezért helyesebb ebben a hermeneuti- 
kai perspektívában megértéstapasztaiatról, megértéstörténésről beszélni. 

Egy ilyen megközelítési mód indokolttá teszi, hogy a legtágabb 
összefüggéseiből – a hermeneutikai tapasztalat köréből – kiindulva 
bontsuk ki a megértésproblémát. A tapasztalat itt nem csupán a meg- 
ismerő tapasztalatot jelenti, hanem a tapasztalatot az emberi létezésün- 
ket átfogó egészében. „Az a tapasztalat ez ‒ mondja Gadamer ‒, amelyet 
mindig magunknak kell megszereznünk, és senki sem szerezheti meg 
helyettünk. A tapasztalat itt valami olyasmi, ami az ember történeti 
lényegéhez tartozik.”442 Ez a tapasztalatfogalom meghaladja mind a 
modern tudomány módszertanilag megalapozott, kimondottan a meg- 
ismerés szolgálatába állított tapasztalatkoncepcióját, mind pedig a 
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hétköznapi értelemben vett élettapasztalat mint az ismétlődő élethely- 
zetekben felhalmozódott bölcsesség érvényességi körét. A hermeneu- 
tikai megközelítés horizontjában az a kérdés áll, hogy ki a tapasztaló 
ember és mi történik, amikor tapasztalatot szerez. 

A hermeneutikai tapasztalatot három lényegi jellemzőjén keresztül 
világíthatjuk meg: negativitás, nyitottság, végesség. 

Gadamer többek között azt rója fel a tudománynak a tapasztalathoz 
való viszonyában, hogy csupán az eredménye szempontjából nézi a ta- 
pasztalatot, s átugorja a voltaképpeni folyamatát. Ez a folyamat pedig 
a megismerő tapasztalás esetében is „lényegileg negatív”, mivel „állan- 
dóan hamis általánosításokat cáfol meg”, s a „tipikusnak tartottat úgy- 
szólván megfosztja tipikusságától”.443 A tapasztalat negativitás ónak 
produktív értelme van – mondja Gadamer. Ilyen vonatkozásban meg 
kell különböztetnünk a várakozásainkat igazoló, ismétlődéseken ala- 
puló tapasztalatoktól a tulajdonképpeni tapasztalatot, amelyet (újonnan) 
„szerzünk”. Az ilyen tapasztalat szükségképpen előfeltételezi a vára- 
kozásainkban való sokféle csalódást, elvárásokat keresztez, mindig 
valami újat közvetít, s átszervezi az addigi tudásunkat, nem lehet tehát 
kétszer ugyanazon tapasztalatként megszerezni. Ezért az ilyen tapasz- 
talat mindig negatív. Azt már Bacon is tudta, hogy csak negatív foko- 
zatokon keresztüljutunk új tapasztalatokhoz, de e negativitás lényege 
leginkább a Hegel által kidolgozott dialektikus tapasztalat fogalmához 
áll közel. Ezzel Hegel a tudat és a tudat tárgya viszonyában azt a dialek- 
tikus mozgást ragadja meg, amely a tudatban és a tárgyban egyaránt 
végbemegy oly módon, hogy a tárgy a vizsgálatban a tudat számára 
valóvá alakul át, új tárggyá válik, miközben ennek hatására maga a 
tudat is átalakul, tudása megújul.444 A dialektikus tapasztalat fogalma 
két, hermeneutikailag releváns mozzanatot hordoz: egyrészt megmu- 
tatja azt, hogy a tapasztalat „elsősorban mindig a semmisség tapasz- 
talata”, azzal kezdődik, hogy „valami nem úgy van, ahogy feltéte- 
  

                     
443 Vö. uo. 248. 
444 „Ez a dialektikus mozgás ‒ mondja Hegel –, amelyet a tudat önmagán, mind 

tudásán, mind tárgyán végez, amennyiben a tudat számára az új, igaz tárgy 
fakad belőle, tulajdonképpen az, amit tapasztalatnak neveznek. ” Hegel, G. 
W. Fr.: A szellem fenomenológiája. 54. 
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lezzük”; másrészt megmutatja, hogy a tapasztalás lényegi folyamata 
akként valósul meg, hogy a tapasztaló tudat megfordul, önmaga felé 
fordul, s ily módon a tapasztaló tudatára ébredt saját tapasztalatának, 
tapasztalttá válik. Ez voltaképpen azt jelenti, hogy olyan új horizontra 
tett szert, melyen belül tapasztalattá lett számára valami, ami addig 
nem volt az. A tapasztalás folyamata tehát a tapasztaló ember átalaku- 
lásaként megy végbe, akként a folyamatként, ahogyan az „Idegenben”, 
a „Másban” ismeri fel önmagát.445 Ez a fajta „meghatározott” negati- 
vitás a belátásainkban is megmutatkozik. Valamely belátásunk mindig 
több, mint egy tényállás megismerése. Ez egyúttal azzal jár, hogy „el- 
állunk valamitől, amiben vakon hittünk”, s ebben észrevehető, hogy a 
belátás mindig tartalmazza az önismeret mozzanatát is, ami szükség- 
képpeni összetevője a negativitás tapasztalatának.446 

A hermeneutikai tapasztalat negativitásából egyenesen következik 
a nyitottsága. 

Hermeneutikai nézőpontból nem annyira a „módszertani magabiz- 
tosság”, hanem a „tapasztalásra való készség” az, amely a tapasztalt 
embert a „dogmatikusan elfogulttól” megkülönbözteti. Más szóval, az 
új tapasztalatok iránti mindenkori nyitottság a tapasztalt ember leg- 
fontosabb ismérve. A hermeneutikai tapasztalat dialektikája arra utal, 
hogy ez a fajta nyitottság a tapasztalattal szemben, olyan nyitottság, 
melyet maga a tapasztalat szül,447 azaz a hermeneutikai tapasztalat 
nyitottságstruktúrával bír. Ebben a vonatkozásban a tapasztalat ki- 
teljesedése (a „tökéletes tapasztalat” hegeli eszméje) nem azt jelenti, 
hogy a tapasztalat a végéhez érkezett és lezárult, hanem azt, hogy 
„csakis ekkor van a tapasztalat teljesen és voltaképpen jelen”, úgy, 
hogy nem egy zárt, hanem egy mindig nyitott teljességként ragadja 
meg a dolgot.448 A nyitottság a Másik és a másság elismerését, el- és 
befogadását jelenti, melynek során a tapasztaló is átalakul, „mássá” 
válik. A tapasztalati újat megtestesítő „Másik” különböző tapasztalati 
  

                     
445 Vö. Gadamer, Hans-Georg: i. m. 248; 249. (Kiemelés tőlem ‒ V. K.) 
446 Vö. uo. 250. 
447 „A tapasztalat igazsága mindig tartalmazza az üj tapasztalatra való vonatko- 

zást” ‒ mondja Gadamer. Uo. 249. 
448 Vö. uo. 249; 250; 253. 
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szituációkban úgy jelenhet meg, mint „Te”, vagyis mint a velem kap- 
csolatba kerülő másik ember, vagy úgy, mint „Szöveg”, vagy úgy, mint 
„Hagyomány”. Mindhárom esetben az új tapasztalatok strukturálódási 
módjairól van szó, melyek között számos átfedés is lehetséges. A her- 
meneutikai tapasztalat vonatkozásában mindhárom tapasztalási terület 
ugyanazt a közös lényegi vonást hordozza: ezek egyike sem a tapasz- 
talat „tárgya”, hanem mindenikük a maga módján hasonlóképpen nyi- 
tott a tapasztaló irányában, s e nyitottságstruktúrák valódi kommu- 
nikációs partnerekként való viszonyában valósul meg ténylegesen a 
hermeneutikai tapasztalat. 

A tapasztalat negativitásával és nyitottságával szerves összefüggés- 
ben áll a végessége. A tapasztalás mint új tapasztalat megszerzése 
mindig azzal jár, hogy a meglévő tapasztalatok hiányosak, nem telje- 
sek, meghaladhatóak. Minden tapasztalati mozzanatban valami, ami 
„van”, mindig a maga végességében tárul fel, de egyszer sem a maga 
teljességében. Abban, ahogyan tapasztalatilag jelenvalóvá válik, min- 
dig benne foglaltatik a mássá válás lehetősége is. Minden dolognak 
mint véges valaminek a tapasztalatában a tapasztalat saját végességé- 
vel is szembesül, azt is megtapasztalja. Nem olyasmiként, mint ami 
lehatároló, lezáró lehetőségfeltételekből adódik, melyek úgymond „ha- 
tárt szabnak” neki, hanem valóságos tapasztalatként. Minden tapasz- 
talat a belső szerveződésében strukturálisan is magában hordozza a 
negativitást, ami ellenáll a végtelenbe menő ismétlődésekbe, vissza- 
térésekbe való belemerülésének. Minden véges dolog megtapasztalásá- 
ban önmagával mint véges tapasztalattal is szembesül. Egyrészt maga 
a tapasztalás, a tapasztalat folyamata egy mindig továbbhaladó, soha 
le nem záruló folyamat, másrészt e folyamat strukturális összetevői 
véges tapasztalatok. 

A tapasztalat végessége tehát szervesen összefügg a végesség ta- 
pasztalatával. Az, ami ebben lényegileg megmutatkozik, nem más, 
mint éppen a tapasztaló ember végessége, az a mód, ahogyan a tapasz- 
taló ember számára a végesség minden tapasztalatában saját tapasztaló 
mivoltának emberi végességeként tárul fel. Gadamer sommás megál- 
lapítása szerint: a tapasztalat tehát „az emberi végesség tapasztalata”. 
Az ember a tapasztalás mindig továbbhaladó folyamatában abban és 
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akként válik tapasztalttá, ahogyan tervei, belátásai, előrelátásai rendre 
a továbbhaladó idő és – bármennyire is hozzátartozzon – a maga 
teljességében soha birtokba nem vehető jövő tapasztalatához juttatják, 
önnön véges képességeivel és lehetőségeivel szembesítik. Az emberi 
végességnek ebben a belátásában „válik teljessé – mondja Gadamer – 
a tapasztalat igazságértéke”.449 Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az igazi 
tapasztalat nem abban áll, hogy pusztán megragadja a dolog valóságát, 
hogy megmutatkozhat benne, az, ami „van”. A tapasztalat tényleges 
„igazságértéke” abban áll, hogy azt, amit megragad, mindig bizonyos 
korlátok között és a lehetőségeknek egy bizonyos skáláján ragadja 
meg, s ami ily módon feltárul benne, az a dologgal magával együtt ön- 
nön véges lehetőségeinek a tapasztalatát is hordozza. A tapasztaló ember 
a dologgal együtt magát is tapasztalja, nem annyira a dologról levá- 
lasztott szubjektív tartalomként, hanem inkább mint önnön végessé- 
gének az adott dolog tapasztalatában való megmutatkozásaként. „A 
voltaképpeni tapasztalat az – mondja Gadamer –, amelyben az ember 
saját végességének a tudatára ébred.”450 

A végesség tapasztalatával a történetiség tapasztalata is szerves 
összefüggésben áll. Csakis egy olyan emberi lény, aki a történelemben 
él és cselekszik, juthat olyan belátásokhoz, melyek önnön végessé- 
gét tudatosítják benne, mint ahogy fordítva is igaz: csakis végessége 
tapasztalatának az alapján juthat el saját történetiségének a belátá- 
sához, ahhoz, hogy benne áll a történelemben, amely általa is történik. 
Gadamer rámutat arra, hogy „az ember történeti léte lényegi mozza- 
natként tartalmaz egy elvi negativitást, mely a tapasztalat és a belátás 
lényegi összefüggésében mutatkozik meg.”451 A történelem belátásá- 
val természetes módon a visszatérésekhez, az ismétlődésekhez, a vál- 
tozatlansághoz fűződő látszatokról, illúziókról való lemondás is együtt 
jár. A történelem – elvi szinten is – mindezeknek a tagadása. De éppen 
ennek révén tervező értelmének és cselekvőképességének a határaival 
szembesíti a történelemben élő embert, aki ily módon minden konkrét 
tapasztalatában egyúttal saját történetiségének a tapasztalatára is szert 
  

                     
449 Vö. uo. 250. 
450 Uo. 
451 Uo. 
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tesz. A tapasztaló ember létének történeti végessége révén eredendően 
tartozik össze a történelemmel, ami a jövőbeli lehetőségeire való ki- 
vetüléseinek a történelmi tradícióhoz való hozzátartozása általi min- 
denkori behatároltságként érvényesül és mutatkozik meg.452 Maga a 
történelem is véges lények véges tapasztalataiból konstituálódik. A 
voltaképpeni tapasztalat tehát, amit szerzünk, negativitása, nyitottsága 
és végessége révén saját történetiségünk tapasztalata.453 
 
 

A tapasztalat strukturáltsága. A hermeneutikai szituáció 
 

A hermeneutikai tapasztalat konkrét megvalósulását és megmutat- 
kozását – akárcsak a tapasztalat más formáit – bizonyos fokú struktu- 
ráltság jellemzi. A tapasztalásnak egy adott helyén és idejében a ta- 
pasztalási folyamat mozzanatai, összetevői egy tapasztalati egésszé szer- 
veződnek. A tapasztalási folyamatban résztvevőkként mindenkor egy 
ilyen tapasztalati egész összefüggésrendszerében találjuk magunkat. 
Ez nem olyasmi, amelyen valamiképpen is kívül helyezkedhetnénk és 
kívülről is megragadhatnánk. Olyankor is benne állunk, amikor – ettől 
tudatosan elvonatkoztatva – mintegy kívülről próbáljuk szemlélni a 
helyzetünket. 
  

                     
452 Gadamer Heideggerre utalva hangsúlyozza, hogy a történelemtudomány mód- 

szertani „hozzátartozása” a megismerés tárgyául szolgáló történelemhez nem 
azért feltétele a történeti érdeklődés eredeti értelmének, mert a kérdésfeltevést 
és a témaválasztást tudományon kívüli szubjektív motivációk (pl. ideológiai 
motivációk) határozzák meg, hanem azért, „mert a tradícióhoz való hozzátarto- 
zás ugyanúgy eredendően és lényegileg tartozik a jelenvaló lét történeti véges- 
ségéhez, mint a saját jövőbeli lehetőségei szerint való felvázoltsága”. Uo. 189. 

453 „Puszta látszatnak bizonyul ‒ írja Gadamer hogy minden visszavonható, 
hogy mindig mindenre van idő, s valamiképp minden visszatér. Ellenkezőleg: 
aki a történelemben áll, és a történelemben cselekszik, az állandóan, azt a 
tapasztalatot szerzi, hogy semmi sem tér vissza. Elismerése annak, ami van – 
ez itt nem annak az elismerését jelenti, ami létezik, hanem azoknak a határok- 
nak a belátását, amelyeken belül még nyitott a jövő az elvárás és a tervezés 
számára ‒ vagy inkább elvi megfogalmazásban: hogy véges lények bármiféle 
elvárása és tervezése véges és korlátozott. A voltaképpeni tapasztalat tehát a 
saját történetiségünk tapasztalata.” Uo. 250‒251. 
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A hermeneutikai szituáció a mindenkori tapasztalatunknak az a 
belső rendje, értelemösszefüggése, amelyben tapasztalatot szerezve 
mindig is „benne álló”-ként találjuk magunkat. Tapasztaló lényekként 
egy pillanatra sem hagyhatjuk el azt a szituációt, amelyben éppen benne 
állunk, de a tapasztalásunknak minden mozzanata mindig is – átfogó 
értelemösszefüggésként – körénk rajzolja a szituációt, mint a folyamat 
egészberendeződését, egységbeszerveződését, belső meghatározottsá- 
gainak a rendjét. Ezért, bár tapasztalókként folyamatosan benne ál- 
lunk, mégis mint átfogó egészről tudomást is szerzünk róla, azaz egy 
meghatározott tudatával is rendelkezünk. A szituációnak ez a tudata 
maga is szerves része és alakítója a szituációnak, melyben ő maga is 
folyamatosan formálódik, alakul. Létnek és tudatnak ez a – szétvá- 
laszthatatlan összetartozásukban – egymást kölcsönösen teremtő egysé- 
ge különbözteti meg a hermeneutikai szituációt minden más tapasz- 
talati szituációtól, s tágabb értelemben a hermeneutikai tapasztalatot 
minden más tapasztalattól. Létfolyamatnak és tudati reflexiónak e foly- 
tonos és kölcsönös egymásbajátszása révén a hermeneutikai szituáció 
befejezhetetlen.454 Egy olyan, a már megvalósult elözetességstruktúrái 
irányából felénk tartó mozgás, amely általunk is, a részvételünk révén 
mindig tovább halad. A szituáció befejezhetetiensége voltaképpen nem 
jelent mást, mint azt, hogy az egésszé szerveződő értelemösszefüggés 
soha nem zárulhat le egy végső és mindent átfogó teljességben, nem a 
lét- és értelemteremtési igyekezet valamiféle hiányossága folytán, ha- 
nem létünk és tapasztalásunk szerves, eredendő történetisége folytán, 
abból kifolyólag, hogy mindig is a magunk véges módján állunk 
benne a szituációban. A hermeneutikai szituáció nyitott folyamat, 
melynek mozgásában minden tapasztalatunk igazi értelme szerint a 
végességünk tapasztalataként tárul fel. 
  

                     
454 A szituáció fogalmát az jellemzi ‒ mondja Gadamer ‒ „hogy nem kívülről 

nézünk szembe vele, s ezért nem lehet róla tárgyias tudásunk. Benne állunk, 
mindig eleve valamilyen szituációban fordulunk elő, melynek megvilágítása 
befejezhetetlen feladat.” Uo. 214. 
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Egy véges létező a maga végességét éppen térbeli és időbeli kiter- 
jedései végessége révén tapasztalja meg.455 Ebben a perspektívában a 
tapasztalási folyamatban való benne állás a jelenvalóságnak egy olyan 
meghatározott és körülhatárolt véges állapotaként rajzolódik ki szá- 
munkra, mely éppen a köré a pont köré szerveződik, ahol a folya- 
matban állunk, s amely körülhatároltsága révén összefüggő egységbe 
szervezi a szerzett tapasztalatokat. Egyrészt a szituációban való benne 
állás egy meghatározott álláspontot és nézőpontot jelent, másrészt – 
ebből kifolyólag – a folyamatban való részvétel mindenkori körülhatá- 
roltságával jár együtt. Vagyis a folyamat egy meghatározott pontjához 
kapcsolódó elhelyezkedés, s egy köréje szerveződő horizont együtte- 
sen konstruálja a szituációt, lényegileg tartoznak egymáshoz. „A ho- 
rizont – írja Gadamer – az a látókör, amely mindent átfog és körülzár, 
ami egy pontról látható.”456 Horizont nélkül a tapasztalati kontinuum 
nem képes szituációvá szerveződni. A horizont körülhatárolja a szi- 
tuációt, s ezzel meggátolja a tapasztalatok végtelenbe való szétszóró- 
dását, s ezért alapvető fontosságú a tapasztalat strukturálódása szem- 
pontjából. Akinek nincs horizontja, nem képes a közelinél tovább látni, 
s így túlbecsüli azt. Beleolvad a közvetlen közelibe, egybemosódik a 
közvetlenül hozzátartozóval, s kellő távolság hiányában nem képes 
magától különválasztani és megfelelő tárgyilagossággal megítélni azt. 
A horizont lehetővé teszi a kilépést a közvetlenségből, a közeli környe- 
zettel való elvegyülésből, distanciát teremt a szituációban résztvevők 
között, távlatot nyújt a szituáció átfogó belátásához, az összefüggések 
és az arányok helyes felbecsüléséhez. „Akinek van horizontja – mondja 
Gadamer az minden dolog jelentőségét helyesen tudja felmérni ezen 
a horizonton belül, közelisége és távolisága, nagysága és kicsinysége 
tekintetében.”457 Csak a horizont távolságteremtő képességének kö- 
szönhetően válik lehetővé a különbségek kiemelkedése a tapasztalati 
kontinuumból, s ezek különbségekként való megtapasztalása; más 
  

                     
455 „Minden véges jelennek korlátai vannak. A szituáció fogalmát épp azzal ha- 

tározzuk meg, hogy egy álláspontot jelent, mely korlátozza a látás lehetősé- 
geit.” Uo. 

456 Uo. 
457 Uo. 
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szóval: egy horizont távlatában nyílik meg a másság, az idegenség 
tapasztalata, s nyer létjogosultságot a távolság mint közvetítő és kap- 
csolatteremtő az egyazon szituáció közegében egymással összetarto- 
zásban levő különbözők között. 

Bár a horizont körülhatárol, mégsem jelenti a szituáció határát a 
lehatároltság és a zártság tekintetében. A horizont a szituáció belső 
összefüggésrendszerén való felülemelkedést és rajta való túllátást is 
lehetővé tesz. Egy horizont távlatában mindig másként is, mintegy a 
határ másik oldaláról is látjuk a dolgokat és a kapcsolatokat, vagyis 
azt, ami van, együtt látjuk azzal, amivé válik vagy ami éppen meg- 
szüntetheti. Ami a határ túloldalán van, nem tartozik bele a szituá- 
cióba, de a határ révén mégis hozzátartozik, mint annak tagadása, mint 
újabb lehetősége, illetve mint egyszerűen a másikja. A horizontban 
tehát a „határ dialektikája” mutatkozik meg, két vonatkozásban is: 
egyrészt „ami a határt határrá teszi, az egyúttal mindig azt is magába 
foglalja, amitől a határ révén az elhatárolt elhatárolódik”, másrészt a 
határ „csak annyiban van, amennyiben megszünteti önmagát.”458 A szi- 
tuáció csak annyiban marad önmagán belül, amennyiben ezt a hori- 
zont distanciateremtő, strukturáló ereje megköveteli, de mindig át is 
lépi önnön határát, amint ezt a horizont önmagán túlmutató perspek- 
tívája lehetővé teszi. 

Mindebből az következik, hogy egy hermeneutikai szituációban 
megvalósuló megértés nem kötődik egy állandó nézőponthoz, s ezért 
nem is marad meg egy zárt horizonton belül. A nézőpont változásával 
a horizont is elmozdul. A szituáció egésze folyamatszerü mozgásban 
van, s a horizont is vele együtt halad. Egy szituációban benne állva, az 
értelemtörténéseiben való résztvevőkként álláspontunk, nézőpontunk 
módosulásával újabb és újabb horizontokba kerülünk bele, s ezáltal 
újabb és újabb értelmezési-megértési perspektívák nyílnak meg szá- 
munkra.459 

Egy szituációban való részvételünk, benne állva és a horizontján 
belül helyezkedve voltaképpen azt jelenti, hogy sohasem tisztán egye-

                     
458 Uo. 241. 
459 „A horizont sokkal inkább olyasmi, amibe belevisz az utunk, s velünk együtt 

halad.” Uo. 215‒216. 
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dül találjuk magunkat egy hermeneutikai szituációban. A benne állásunk 
nem egy kívülről való belépésünk eredménye, hanem sokkal inkább 
érintettségünk és bevontságunk révén kialakuló állapot. A szituáció 
maga von be a saját világába és tölt el a maga szellemével, vagy pon- 
tosabban épül ki körülöttünk, miközben mi a tapasztalás folyamatában 
részesévé, s egyben alakítójává is válunk az értelemösszefüggések egy 
meghatározott rendjének. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a szituációnak 
elsőbbsége van a benne résztvevőkkel szemben, hanem azt is, hogy 
másokkal vagyunk együtt egy szituációban. Még akkor is, ha egy 
konkrét élethelyzetben egyedül találjuk magunkat, a horizont mások 
felé nyílik meg. 

A szituáció belső strukturálódása a benne résztvevők elkülönülése 
és összetartozása mentén formálódik. Az elkülönülés lényegéhez tar- 
tozik, hogy „ami elkülönül, annak valamitől kell elkülönülnie, s megfor- 
dítva: ennek a valaminek is el kell különülnie attól, ami tőle elkülönül. 
Ezért minden elkülönülés láthatóvá teszi azt is, amitől valami elkülö- 
nül.”460 Az Én és a Másik elkülönülése tehát kölcsönös viszony. Az 
Énnek a horizontjában mindig láthatóvá válik a Másik és fordítva. Ily 
módon a hermeneutikai szituáció összefüggésrendszerében az új tapasz- 
talat, mint a másikra irányuló tapasztalat, az „idegenség tapasztalata- 
ként” jelenik meg. Ugyanakkor a szituációban résztvevők a szituáció 
térbeli-időbeli keretei között, strukturált értelemösszefüggéseinek a 
rendjében egymással összetartoznak. Az összetartozás alapja maga a 
szituáció mint közeg. Ilyen vonatkozásban a szituációnak mediális 
értelme van, mivel a „szereplők” bevontságuk révén tartoznak hozzá, s 
egyazon szituációba való bevontságuk révén tartoznak egymáshoz, a 
szituációban és a szituáció által zajló értelemtörténés részeseiként és 
résztvevőiként. A szituáció a résztvevők között is kiterjed, olyan köz- 
tes közvetítő közegként – közöttiségként ‒, amelyben a részvétel és az 
egymáshoztartozás bonyolult közvetettségekre-közvetítésekre épül. 

A közöttiség értelme a tapasztalat folyamatához strukturálisan 
hozzátartozó távolságból adódik. Ez összefügg a tapasztalat negativi- 
tásával, azzal, hogy az igazi tapasztalat a meglévőtől elkülönülő új
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tapasztalat, ami magában hordozza azt a sajátszerűséget is, hogy 
ténylegesen tapasztalni csak egy bizonyos fokú elkülönülés és 
eltávolodás-eltávolítás révén lehetséges. Ilyen értelemben minden új 
tapasztalat mindenekelőtt a különbség-különbözőség tapasztalata, a 
tapasztaló világa és a tapasztalt dolog közötti távolság belátása. 

A hermeneutika egyik alapproblémája éppen a megértésben meg- 
húzódó távolság problémája, ami abból adódik, hogy a tapasztalat 
mezőjében érintkezők és találkozók között távolság feszül; magamtól 
a másikig és a dologig, de éppúgy magamtól magamig is távolság hú- 
zódik. A távolság – Gadamer szavaival – az ismerősség és az idegen- 
ség közötti hely, az a „köztes hely”, amely „a hermeneutika igazi 
helye.”461 Ez azt jelenti, hogy a megértés, az önmegértést is beleértve, 
nem közvetítő közeg nélküli, hanem egy olyan köztességben és kö- 
zöttiségben terjed ki, amely átjárást, alapot és közösséget biztosít. Itt 
nem feltétlenül egy testi, materiális, térszerű kiterjedésről van szó, ami 
általában mozgósítja a térbeliség képzeteit; inkább szellemi, értelmi ki- 
terjedésről, a dolgokat és folyamatokat összekapcsoló értelemössze- 
függésekről, és az adott struktúrákon túlnyúló kihatásokról, hatás- 
összefüggésekről. Ezért inkább az időbeliséget tekintik e hermeneu- 
tikai távolság szubsztanciális hordozó alapjának, ami a tapasztalat 
történetiségének az elgondolásával is szervesen összefügg. A herme- 
neutikai tapasztalat folyamatában éppen az időbeli távolság mutatko- 
zik meg mindig is „a történés hordozó alapja”-ként, melyen a jelennek 
a múlttal és a jövővel, a hagyománnyal és a lehetőségekkel való kap- 
csolata alapul. 

A hermeneutikai beállítódás a tapasztalat és a megértés vonatko- 
zásában a távolságra úgy tekint, mint pozitív értékű struktúramoz- 
zanatra. Az időbeli távolság nem tátongó szakadék, nem olyasmi, amit 
le kell győzni, át kell hidalni, mert elválaszt és távol tart, hanem olyan 
közeg, melyben a történés igazi produktivitása valósul meg, s az át- 
fogóbb és tárgyilagosabb rálátás biztosításával a megértés termékeny 
lehetőségét hordozza.462 
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A hermeneutikai távolság nemcsak a szituáció strukturális össze- 
tevői, résztvevői „között” terjed ki, hanem az individuum individua- 
litásán „belül” is. Hermeneutikai nézőpontból az egyes egyén sohasem 
lehet tisztán csak „egyes”, „mert eleve másokat ért meg”.463 Az ön- 
magával közvetlen önazonosságba összezáruló individuum puszta 
absztrakció. Ugyanakkor ez azt jelenti, hogy az individualitásom kö- 
zegében magamtól magamig is távolság húzódik, s ezen keresztül 
vezet az út önmagam megértéséhez. A másság „idegensége” éppúgy 
hozzátartozik az individualitásomhoz, mint az önmagaságom termé- 
szetes otthonossága. Ezen alapul egyrészt az individuum individualitá- 
sának kimeríthetetlensége, másrészt a mindenkori nyitott teljessége, 
befejezetlensége. 

A hermeneutikai szituációban a másikra való tekintettel levés, a 
közbeiktatódó távolság és a megnyíló horizont nem jelenti azt, hogy 
egyszerűen eltekintünk önmagunktól. Erre valójában csak annyiban 
van szükség, hogy a szituációban megjelenő másikat magunk elé tud- 
juk idézni, s mint magunktól különbözőhöz tudjunk viszonyulni hozzá. 
De ehhez éppen hogy önmagunkat is magunkkal kell vinnünk a szi- 
tuációba, azaz bele kell helyezkednünk a szituáció adott összefüggés- 
rendszerébe. A romantikus hermeneutika belehelyezkedés-koncepció- 
jától eltérően – amely a másik individuum lelkiállapotába, élményvilá- 
gába való belehelyezkedésként vélte megvalósulni a megértést – a 
belehelyezkedésnek csak ez lehet a tényleges hermeneutikai értelme: 
belehelyezkedés a szituációba, melynek közegében a másik a maga 
másságával bekerülhet a tapasztalatunk horizontjába. A belehelyezke- 
dés nem jelent a másikkal való azonosulást a közvetítő távolság ki- 
iktatása révén, sem a szubjektív beleélés, sem pedig a másik helyébe 
való helyezkedés értelmében. Az individualitások különbözősége, egy- 
mással való felcserélhetetlensége és behelyettesíthetetlensége éppúgy 
feltételét alkotja a megértésnek, mint az emberi természet vélt közös- 
sége, amelyre a beleélő-megértés elméletét alapozzák. 

A hermeneutikai szituáció köztes terét kitöltő távolságnak nincs 
meghatározott nagysága, hanem állandóan mozgásban és változékony 
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kiterjedésben levő a közeledés-távolodás, közelítés-eltávolítás értel- 
mében. A szituáció belső terében a tapasztalás folytonos ide-oda moz- 
gásként valósul meg a már meglévő és a megszerzendő, az otthonos és 
az idegen, az önmagamhoz tartozó és a másik között. A belehelyez- 
kedés a szituációba egyúttal mindig a saját tapasztalatoknak a mások 
vonatkozásában való játékba hozását is jelenti. A szituáció úgymond 
„játékba hozza” a különböző tapasztalatokat, az eltérő álláspontokat; 
pontosabban a szituációban egymással kapcsolatba lépve „játékba jön- 
nek” mindazok a különbözőségek és másságok, melyek provokatíven 
hatnak egymásra. A hermeneutikai szituáció ilyen vonatkozásban úgy 
is elgondolható, mint játékszituáció, mivel a megértés folyamata szá- 
mos analógiát mutat a játék tapasztalatával. 

A hermeneutikai szituáció és a játékszituáció közötti legfontosabb 
hasonlósági mozzanat abban mutatkozik meg, hogy a játék lényege is 
olyan mediális folyamatként tárul fel, amely maga vonja be a játszót a 
maga birodalmába. A játék lényege szerint nem egy kívülről és elő- 
zetesen megtervezett tevékenységként zajlik, hanem inkább úgy lehet 
fogalmazni, hogy – mintegy természetes módon – a játék játssza önma- 
gát, s folytonos ide-oda mozgásába bevonva játékba hozza a játékost. 
Ily módon a játék a játékosok tudatában és viselkedésében csupán 
megmutatkozik, de ehhez előzőleg már játékba kell hozzák magukat, 
azaz bele kell helyezkedniük a játékszituációba, a játék ingamozgásá- 
ba bevontán kell megnyilvánulniuk. Ezért a játéknak elsőbbsége van a 
játékos viselkedésével és tudatával szemben, mivel ő egyáltalán csakis 
a játék által játékba hozottan nyilvánul meg mint igazi, tényleges já- 
tékos.464 

A játékszituációhoz hasonlóan, a hermeneutikai szituáció sem kí- 
vülről és előzetesen megtervezett szituáció, melybe már előtte is 
készenálló szubjektumokként lépnek be a résztvevők. A szituáció az, 
ami játékba hozza a tapasztalataikat, s azzal, hogy játékba hozottan 
tapasztalókká válnak, maguk is játékba hozzák a szituációt fenntartó 
összes addigi tapasztalatokat. A különböző tapasztalatok, bekerülve a 
szituáció köztes terében zajló ide-oda mozgásba, kölcsönösen meg- 
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világítják és újraszervezik egymást, s az egyiktől a másikig való inga- 
mozgás eredményeként a létrejövő új tapasztalat mindig a résztvevők 
közös alkotása lesz; közös abban az értelemben, hogy a másik részvé- 
tele is mindig szükséges a megszerzéséhez, de közös abban az érte- 
lemben is, hogy az így létrejövő új a régit is magába építi, miközben a 
régi maga is az újjal kölcsönhatásba lépve megújul. Az ide-oda moz- 
gás annyira hozzátartozik a szituáció lényegéhez, hogy végső értelem- 
ben egyáltalán nem lehet a szituációban egyedül lenni. A hermeneuti- 
kai szituációban való benne állás mindig is a másikkal való együttlét 
módján valósul meg. 

A hermeneutikai szituációban tehát a tapasztalati történés meg- 
határozottsága a játék szabadságával találkozik. Ennélfogva, bár a 
hermeneutikai szituáció a strukturálódás szempontjai és a benne/általa 
formálódó tapasztalatok horizontjai által mindig körülhatárolt, még- 
sem zárt szituáció, hanem belsőleg is nyitott: egymásra nyíló nyitott 
struktúrák szabad egymásba játszása alkotja a szituációt. Ezek szaba- 
don mozgó horizontja közösen alkotja azt az átfogó „belülről mozgó 
horizontot”, amelyben kitekintés nyílik a továbbhaladás irányaira és 
felemelkedési lehetőség adódik a helyzet partikuláris meghatározott- 
ságaiból egy magasabb általánossághoz.465 

A hermeneutikai szituáció belső és külső nyitottsága révén a sza- 
badság létmódja. 

 
 

A tapasztalat előzetességstruktúrája 
 

Ahhoz a kifejezéshez, hogy „benne állunk” a hermeneutikai szituá- 
cióban, az előbbieken túl még egy további jelentésmozzanat is hozzátar- 
tozik, mely elengedhetetlenül fontos a hermeneutikai tapasztalat folya- 
matszerűségének megértéséhez. Az való igaz, hogy sohasem teljesen 
készenálló szubjektumokként lépünk be kívülről egy hermeneutikai 
szituációba, hanem tapasztalókként már mindig is benne találjuk ma- 
gunkat. De ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy önmagunk tapasztalásba
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hozása sohasem úgy történik, hogy már előzetesen is ne lennénk ta- 
pasztalok, hogy már előzőleg ne rendelkeznénk bizonyos tapaszta- 
latokkal. Az új tapasztalatok megszerzése egy adott szituációban min- 
dig is feltételezi a már meglévő tapasztalatokat, s azok játékba hozá- 
sával halad tovább a folyamat. Minden új tapasztalat már megha- 
tározott módon strukturált előzetes tapasztalatokon alapul. Ezek az új 
tapasztalat előzetességstruktúráját alkotják. Ide tartoznak a legkülön- 
bözőbb vélemények, belátások, hitek, jól bejáratott készségek és kifej- 
lesztett képességek, megszokott, rutinos cselekvési eljárások, szemlé- 
letmódok és beállítódások, egyszóval mindaz, amivel már mindig is 
rendelkezünk egy adott szituációban. Ezekből alkalomadtán lehet több 
vagy kevesebb, de sohasem találjuk úgy magunkat egy tapasztalati szi- 
tuációban, hogy teljességgel nélkülöznők az előzetes tapasztalataink- 
ból származó adottságokat. Tapasztalattal bíró és tapasztalatot szerző 
lényekként ezek éppen „mi magunk vagyunk”. Mindezek nem puszta 
adottságokként vesznek részt az új tapasztalási folyamatban, hanem 
olyan értelemösszefüggésként jönnek játékba, amely bizonyos mér- 
tékig felvázolja és meghatározza az új tapasztalat irányait. Ezt soha 
nem éppen akkor teremtjük, amikor tapasztalunk, de ennek a közegé- 
ben válunk tapasztalóvá, s teszünk szert új tapasztalatra. Általa válik 
átjárhatóvá az a „történeti távolság”, amely mindig is meghúzódik az 
előzetes tapasztalataink és az új tapasztalataink között, s melynek ér- 
telmező-megértő játékba hozása biztosítja a tapasztalati folyamat kon- 
tinuitását. 

A hermeneutikai tapasztalat előzetességstruktúrái a filozófiai her- 
meneutika megközelítésében az előítélet, a tekintély, a hagyomány és a 
szokás fogalmaival tagolhatók. 

Egy adott tapasztalati szituációban a már meglévő tudásunk több- 
nyire vélemények, kijelentések, ítéletek formájában szerveződik. Elő- 
ítéleteink olyan „előzetes” ítéletek, melyek egy már leülepedett, struk- 
turálódott, többé-kevésbé igazolódott tapasztalati tudást közvetítenek. 
A régebbi előítéletek esetében az azokat megalapozó tapasztalatok fo- 
kozatosan feledésbe merülnek, s marad csupán az ítélet az ítélésben 
megkérdöjelezhetetlenül kijelentett, de voltaképpen a kellő megalapo- 
zottságot nélkülöző igazságával. A tényszerű vagy tárgyi megalapozás 
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hiánya hamis általánosításokat tesz lehetővé, ami gyakorta megkérdő- 
jelezi az előítéletek hitelességét. Ezért némely előítéletek joggal te- 
kinthetők hamis ítéleteknek. De nemcsak erről van szó, hanem arról, 
hogy a tapasztalás folyamatában ítéleteket minden megalapozást meg- 
előzően is hozunk. Az ítélés a tapasztaló lényünk egészét vonja be a 
tapasztalás folyamatába, s így annak bizonyossága nem szűkíthető csu- 
pán a módszeres igazolásra. „Az előítélet magában véve olyan ítélet – 
mondja Gadamer ‒, melyet az összes tárgyilag meghatározó mozzanat 
végérvényes ellenőrzése előtt hozunk.”466 Ugyanis előítéletekkel már 
annak előtte rendelkezünk, hogy valamilyen ítéletet is hozhatnánk az 
éppen megtapasztalt dolgokról, s minden ilyen új ítélésünk éppen a 
meglévő ítéleteink játékba hozásán alapul. Nemcsak az idegennek, a 
másnak a felfedezése szembesíthet a meglévő tapasztalatunk korlátai- 
val, az előítéleteink elégtelenségeivel, hanem csakis a meglévő tapasz- 
talatunk vonatkozásában fedezhetjük fel egyáltalán az idegent, a más- 
ságot. Ez viszont éppen azt jelenti, hogy az előítéletek kritikátlan 
elvetése helyett inkább meg kell keresni a jó és a rossz előítéletek 
megkülönböztetésének a hatékony módját.467 

Az előítéletek megkerülhetetlensége összefüggésben áll azzal, 
hogy történetiségünk révén mindig is és folyamatosan benne állunk 
  

                     
466 Uo. 194. 
467 „Az »előítélet« tehát egyáltalán nem azt jelenti, hogy hamis ítélet, hanem fo- 

galmában rejlik, hogy pozitívan és negatívan egyaránt értékelhető” ‒ mondja 
Gadamer. Uo. 194. Gadamer arra is rámutat, hogy az előítélet fogalma csak a 
felvilágosodástól kapta a számunkra megszokott negatív hangsúlyát. A fel- 
világosodás elutasító magatartását az előítéletekkel szemben az az episzte- 
mológiai-metodológiai „előítélet” táplálta, hogy egy ítélet tárgyi alapjának a 
hiánya, azaz megalapozatlansága kizárja a bizonyosság egyéb módjait. Vö. uo. 
Minden félreértés elkerülése végett ehhez azt is hozzá kell fűznünk, hogy itt 
korántsem arról van szó, hogy a hermeneutikai beállítódás az ítéletek megala- 
pozását a megalapozatlansággal cserélné fel. Csupán az történik, hogy a her- 
meneutikai szituáció játékterében a hermeneutikai megalapozás az ítélet és a 
dolog (melyet megítél) közelítésében valósul meg az ítéléstől a dologig és a 
dologtól az ítélésig történő ingamozgás játékaként. Ily módon az ítélet a do- 
log révén „tárgyi megfelelőt” is nyerhet, de nem feltétlenül a kézzelfogható 
dologiság értelmében, hanem inkább „a dolognak, amiről szó van” való meg- 
felelés értelmében. 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 217 

egy hagyománytörténésben, részesei és résztvevői vagyunk annak. Az 
az összefüggésrendszer, feltételrendszer, amelyben benne állunk, egy 
hermeneutikai szituációban már mindig is a múlt irányából készen álló 
és készen kapott, s az őt kitöltő tapasztalati tartalmakkal együtt már 
előzetesen behatárolja és meghatározza minden újabb tapasztalatszer- 
zési, megértési törekvésünket. Az előítéleteink is voltaképpen ebbe az 
átfogó rendszerbe tartoznak bele, melyet hagyománynak nevezünk. 
Még mielőtt egyáltalán kritikailag reflektálhatnánk egy megismerő tu- 
dat szintjén az előítéletekre, azok tartalmai egy olyan tapasztalati vilá- 
got építenek fel bennünk és körülöttünk, mely a saját történeti, azaz 
már előzetesen is történő, s éppen most is (tovább)történésben levő 
létfolyamatunkat alkotja, azokkal a tudattartalmakkal együtt, melyek- 
ben szellemileg reflektálunk ezekre a történésekre. A hagyomány 
talaján állás nem azt jelenti, hogy „rabjai vagyunk az előítéleteknek”, 
hanem sokkal inkább azt, hogy az előítéleteink tapasztalati tartalmai 
révén állunk benne egy olyan világban, amely éppen a mi történel- 
münk.468 

A modernitásban a hagyománnyal szemben meghonosodott bizo- 
nyos fokú kritikai távolságtartástól és elutasító viszonyulástól eltérően 
a filozófiai hermeneutika a hagyománynak a jogaiba való visszahelye- 
zése mellett érvel.469 Eszerint még mielőtt valamiféle tárgyiasító viszo- 
  

                     
468 „Valójában nem a történelem a mienk ‒ írja Gadamer ‒, hanem mi vagyunk a 

történelemé. Már jóval azt megelőzően, hogy az utólagos reflexióban meg- 
értenénk magunkat, magától értetődően értjük meg magunkat a családban, a 
társadalomban és az államban, melyben élünk. A szubjektivitás fókusza görbe 
tükör. Az egyén önreflexiója csak villanás a történeti élet zárt áramkörében. 
Ezért az egyén előítéletei alkotják, sokkal inkább, mint ítéletei, létének törté- 
neti valóságát.” Uo. 198. 

469 Gadamer rámutat arra, hogy a hagyomány és ész között nincs olyan feltétlen 
ellentét, mint ahogy ezt a felvilágosodás idején gondolták, amikor az előítéle- 
tekhez hasonlóan a hagyományt is, mint az ésszel szembenállót próbálták meg 
kiküszöbölni. Gadamer kimutatja, hogy a hagyomány és az ész lényegileg 
közel állnak egymáshoz, mivel mindkettő „a szabadságnak és a történelem- 
nek a mozzanata”. A hagyomány lényegének tekintett megőrzés szintén „az 
ész tette, persze olyan tette, melyet észrevétlenül hajt végre”. Ez az oka, hogy 
csak az újítás, a tervezés látszik az ész tettének. Holott: „a megőrzés nem 
kevésbé szabad viselkedés, mint a hirtelen fordulat és az újítás”. Uo. 201. 
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nyúlást alakítanánk ki a hagyománnyal szemben, már mindig is 
„benne állunk a hagyományban”, az megszólít bennünket; nem úgy, 
mint egy idegen, hanem mint hozzánk tartozó, amelyben ugyancsak az 
őrződik meg és folytatódik tovább, ami mi magunk vagyunk. A ha- 
gyomány lényege éppen a megőrzés, amely minden történelmi válto- 
zásban szerepet játszik. Abban, ahogyan a hagyomány beépül és részt 
vesz a jelen tapasztalatában, mutatkozik meg a megőrzés és újítás 
tényleges dialektikája a történeti folyamatban. A továbbélő hagyo- 
mány hatása és a hagyomány elfogulatlan magunkhoz alakítása, s e 
kettő egymásba játszása a hermeneutikai szituáció játékterében mutat- 
ja meg ténylegesen, hogy az újítás folyamán „sokkal több őrződik 
meg a régiből, mint bárki is gondolná, s új érvény egységgé egyesül az 
újjal”. Ilyen vonatkozásban a történeti tudat soha nem radikálisan új, 
abban az értelemben, hogy leválasztható lenne a múltbeli történésről 
mint reflexiója tárgyáról, s szembeállítható lenne vele, hanem csak új 
mozzanat a jelen tapasztalatában, amely maga is a hagyomány hatása 
alatt áll, miközben a múlthoz való emberi viszonyunkat átalakítja.470 

A felvilágosodás a maga kritikai beállítódása során az ész módsze- 
res használatát elsősorban az előítéletek, a szokások és a hagyomány 
tekintélyével állította szembe. Az alapvető módszertani kifogás akként 
fogalmazódott meg, hogy az autoritás érvényesülése esetén nem hasz- 
náljuk saját eszünket, s az elhamarkodottság hibaforrás az ítélésben. 
Ezért szükségessé válik mindenféle tekintély alávetése az észnek.471 

Ezzel szemben hermeneutikai nézőpontból a tekintély ugyanolyan két- 
értelműséggel bír, mint az előítéletek vagy a hagyomány. Egyrészt az 
autoritás valóban feltétlen engedelmességet követel, másrészt viszont 
a tekintély elismerése azon a felismerésen is alapul, hogy a másik fél 
ítélet és belátás dolgában fölényben van velünk szemben, ezért ítélete 
előbbrevaló, azaz elsőbbséget élvez saját ítéletünkkel szemben. Az 
autoritásnak tehát lényege szerint nem az engedelmességhez, hanem a 
megismeréshez van köze.472 Ahhoz, hogy egy olyan előzetességként 
lép fel, amelyből a helyesebb ítélés és a továbblátás perspektívái nyíl-

                     
470 Vö. uo. 201; 202. 
471 Vö. uo. 198; 199. 
472 Vö. uo. 200. 
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nak. Ilyen vonatkozásban egy adott szituáció szűkkörű, önmagára kor- 
látozódó partikularitásának a feloldásához a már előzetesen meglévő 
tapasztalatoknak egy olyan tekintélyére van szükség, amely alapot biz- 
tosíthat a horizontok megnyitása és a továbbhaladás irányába. 

Egy kortárs szituáció jövőbeli perspektívái gyakorta a múltjával 
való kapcsolatának az újraértelmezésében nyílnak meg. A tekintély 
értelmébe ily módon a másik másságára való mindenkori tekintettel 
levés is beletartozik, ami egyúttal a másik értelemigényének a fel- és 
elismerését is jelenti egyben. Ez mindig átfogóbb horizontot nyit meg 
és helyesebb ítélést tesz lehetővé, mintsem ha csupán a saját tapasz- 
talatunkra hagyatkoznánk. 

Egy hermeneutikai szituáció előzetességstruktúráit alkotó előítéle- 
tek és a hagyomány tekintélyének érvényesülése nem annyira a szituá- 
ció értelemösszefüggéseinek a múlt irányából jövő feltétlen meghatá- 
rozásaként mutatkozik meg, hanem egy olyan elváráshorizont formá- 
jában rajzolódik ki, amely a jelennek a múlt általi megszólítottságában 
bontakozik ki, s amelyben jövőbeli lehetőségek és továbbhaladási irá- 
nyok körvonalazódnak. 

 
 

A tapasztalás kérdésstruktúrája 
 
Gadamer felfogása szerint a hermeneutikai tapasztalat negativitása 

és nyitottsága logikailag a kérdésstruktúrában mutatkozik meg. A 
kérdés a nyitottság logikai struktúrája. „Kérdezni annyi, mint nyitottá 
tenni.” A kérdés lényege lehetőségek feltárásában és nyitva tartásában 
rejlik. Ezért tagadhatatlan a kérdés konstitutív jelentősége a hermeneu- 
tikai jelenség szempontjából.473 

Meglévő tapasztalataink a tudatosság szintjén általában a többé- 
kevésbé alátámasztott vélekedések formájában jelennek meg. A véle- 
kedések hajlamosak olyan zárt tudásrendszerré szerveződni, amely 
elfojtja a tapasztalat nyitottságát. A beszélgetőpartnerek többnyire 
kudarcot vallanak, ha úgy akarnak feltárni egy dolgot, hogy közben 

                     
473 Uo. 212; 254; 264. 
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mindent jobban tudnak. Ilyenkor nem tudnak kérdezni. Kérdezni csak 
akkor tudunk, ha „tudjuk, hogy nem tudunk.” Egy konkrét tapasztalat- 
szerzési aktusra többnyire valamely előzetes véleményünk tarthatat- 
lansága késztet. Ilyenkor kérdéseink merülnek fel. A kérdés tehát 
mindig megelőzi a dolgot feltáró megismerést és beszédet.474 Nem 
annyira eltervezetten felvetjük vagy feltesszük a kérdést, mint inkább 
a kérdés feltolul bennünk, s immár nem lehet kitérni előle, és kitartani 
a megszokott vélemény mellett.475 „Ezért a kérdezés is inkább el- 
szenvedés, mint tevékenység”476 – mondja Gadamer, vagyis adott szi- 
tuációban inkább természetes módon megtörténik, megesik velünk, s 
nem annyira egy előzetesen rákészült szubjektum kérdező aktivitá- 
saként bontakozik ki. A szituáció belső mozgása hozza magával, az a 
fajta nyitottság, mely a tapasztalat lényegében rejlik. Logikailag te- 
kintve ez az „így-vagy-úgy”-nak a nyitottsága, a „nem tudás tudása”. 
A kérdés ilyenfajta aktivitása nélkül nem szerezhetünk semmilyen új 
tapasztalatot. Ehhez a vélemények zárt rendszerének a széttörése, a 
bennük foglalt tudástartalom megkérdőjelezése szükséges. A kérdés 
felmerülése „úgyszólván feltöri annak a létét, amire a kérdés vonat- 
kozik”. A beszédnek, amely egy dolgot fel akar tárni, szüksége van 
arra, hogy a kérdés feltörje a dolgot.477 

A szituáció játékterében felmerülő kérdést fel is kell tenni. A kér- 
désfeltevés előfeltételezi a nyitottságot, de ugyanakkor körülhatárolást 
is igényel. A felötlő kérdés csak akkor válik valóságos kérdéssé, ha a 
nem tudás „így vagy úgy” bizonytalanságát meghatározatlansága egy 
„így és így” meghatározottságába helyezi át. Vagyis azoknak az elő- 
feltevéseknek a kifejezett rögzítését követeli, amelyek bizonyosak, s 
  

                     
474 Vö. uo. 254. 
475 Egyáltalán hogyan lehetséges a nemtudás felismerése? ‒ teszi fel a kérdést 

Gadamer. Ez leginkább egy ötlet megszületése révén lehetséges. A kérdés 
felmerülése és egy ötlet megszületése között Gadamer szerves kapcsolatot lát. 
„Az ötlet igazi lényege nem abban van, hogy valami rejtélyre miként jut 
eszünkbe a megoldás, hanem az, hogy eszünkbe jut a kérdés, mely előrehatol 
a nyitottba, s ezáltal lehetővé teszi a választ. „Minden ötletnek kérdésstruk- 
túrája van.” Vö. uo. 256. 

476 Uo. 
477 Uo. 254. 
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amelyek felől ténylegesen megmutatkozik a kérdés. A kérdés nyitott- 
sága tehát nem parttalan, hanem magában foglalja saját „meghatáro- 
zott körülhatároltságát” a kérdéshorizont által. A horizont nélküli kérdés 
semmibe vész.478 A hermeneutikai szituációba való belehelyezkedés 
azt jelenti, hogy helyes kérdéshorizontra479 teszünk szert mindazokkal 
a tudástartalmakkal és előzetességstruktúrákkal szemben, melyek fel- 
merülnek. 

A kérdés lényegében rejlik, hogy értelme van, de nem oly módon, 
hogy ő maga egy értelem hordozója. A kérdés értelme: irányértelem, 
ami azt jelenti, hogy a kérdéssel „egy meghatározott szempont alá 
kerül az, amire kérdezünk”. A kérdezés értelme abban áll, hogy a 
kérdés a kérdezetteket „a maguk kérdésességében” nyitottá teszi, s 
ebben ő maga is nyitott kérdéssé válik, melynek horizontjában feltárul 
egy értelemösszefüggés lehetősége. Ugyanis az értelem voltaképpen 
„egy lehetséges kérdés irányértelme”, vagyis egy helyes értelem- 
összefüggésnek meg kell felelnie egy helyesen feltett kérdés által ki- 
jelölt iránynak.480 

Úgyszintén ezzel áll összefüggésben egy kérdés megértése is. Egy 
kérdés megértése csakis a dolog kérdésessége felől lehetséges, amelyre 
irányul. „Egy dolog kérdésességének a megértése – mondja Gadamer 
– már maga is kérdezés.” Egy kérdés megértése tehát nem lehetséges 
másképp csak úgy, ha mi magunk is kérdezünk.481 
                     
478 Vö. uo. 255. 
479 Gadamer rámutat, hogy egy kérdésfeltevés is lehet helyes vagy hamis, attól 

függően, hogy elér-e addig, ami még valóban nyitott vagy sem. „Hamisnak 
nevezzük az olyan kérdésfeltevést, amely nem éri el azt, ami még nyitott, 
hanem hamis előfeltevések megőrzésével hamisan állítja be. Mint kérdés, a 
nyitottság és az eldönthetőség látszatát kelti. De ahol a kérdezést nem ‒ vagy 
nem helyesen ‒ választják külön a valóban biztos előfeltevésektől, ott való- 
jában nem teszik nyitottá, s ezért ott nem is lehet semmit eldönteni.” Uo. 255. 

480 „Minden valódi kérdés megkívánja ezt a nyitottságot. Ha nélkülözi, akkor 
valójában álkérdés, amelynek nincs igazi értelme.” Ilyen például a pedagógiai 
kérdés, a szónoki kérdés. Vö. uo. 254; 255. 

481 Egy véleményt „meg lehet érteni úgy, hogy közben nincs saját véleményünk, 
de lehetetelen a kérdésesség olyan megértése, amely tartózkodik a valóságos 
kérdezéstől.” „Csak a szó nem igazi értelmében tudunk olyan kérdéseket is 
megérteni, amelyeket mi magunk nem kérdezünk, például olyanokat, ame- 
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A hatástörténeti folyamat 
 

A hermeneutikai szituációban benne állva egyszersmind annak 
alakítójává, teremtőjévé is válunk. Nemcsak mi válunk tapasztalóvá, 
hanem a szituáció is mássá válik a tapasztalásunk által, átrendeződik, 
újraszerveződik körülöttünk az értelemösszefüggések rendje. Nem- 
csak a szituációban válnak lehetővé az új tapasztalatok, hanem az új 
tapasztalat újraszervezi magát a szituációt. Mit jelent ez ténylegesen? 
Vajon az előzetességstruktúrákhoz tartozó történelmi múlt tartalmai 
maradéktalanul fennmaradnak, megőrződnek a jelenlegi szituációban? 
Vajon a jelen szituáció történései valós eseményekként továbbélnek a 
későbbi folyamatokban? Létünk történetiségének és végességének az 
alapvető összefüggései éppen abban mutatkoznak meg, hogy az, ami a 
múltban történt, a múlttal együtt valóban el is múlik, mint ahogy a 
jelenben megvalósuló dolgok is hasonlóképpen elmúlnak a jelennel 
együtt és nem kerülnek át a jövőbe. Mégis miben áll az a múlt, amely 
tartalmát képezi a jelenbeli szituáció előzetességstruktúráinak, s úgy- 
mond tovább él a jelenben? És miként, hogyan él tovább az, ami a je- 
lenben történik, a jövőben? 

A filozófiai hermeneutika erre a hatástörténet fogalmával válaszol. 
A múlt hatásaiban él tovább és a jelenbeli szituáció előzetességstruk- 
túrái révén hatást gyakorolva érvényesíti a maga értelemigényeit a 
jelenben. A jelenbeli szituáció értelemösszefüggései és értelemtörté- 
nései hasonlóképpen kihatnak a továbbhaladó folyamatra. Ezekben a 
konkrét szituáció keretein átnyúló hatásösszefüggésekben találkoznak 
az értelemteremtő törekvések az előzetes értelemelvárásokkal. 

A filozófiai hermeneutika egyik alap teljesítménye annak a feltárá- 
sában mutatkozik meg, hogy a megértés maga is „egyfajta hatásnak 
  

                                                
lyeket idejétmúltnak vagy tárgytalannak tekintünk. Ekkor ez azt jelenti: azt 
értjük meg, hogy meghatározott történeti előfeltételek mellett hogyan tettek 
fel bizonyos kérdéseket. A kérdés megértése ekkor a mindenkori előfeltételek 
megértését jelenti, melyeknek múlandósága magát a kérdést is múlandóvá 
teszi.” Ilyen például az örökmozgó kérdése. Az ilyen kérdések értelemhori- 
zontja már csak látszólag nyitott. „Már nem kérdésként értjük őket. Mert amit 
itt megértünk, az épp az, hogy itt nincs kérdés.” Vö. uo. 262; 263. 
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bizonyul, s ilyen hatásnak tudja magát”.482 Gadamer itt a megértés 
hatás-lényegét kettős megvilágításba helyezi: egyrészt maga a megér- 
tési folyamat hatásösszfüggés, történeti perspektívában nézve: hatástör- 
ténet; másrészt az erre irányuló reflexió, ennek tudatosulása hatás- 
történeti tudat. Az első arra utal, hogy a hermeneutikai szituációban 
résztvevők egymásra irányuló kölcsönös hatáskifejtése során valósul 
meg, pontosabban történik a megértés. A megértés tehát hermeneuti- 
kai értelemben soha nem egy a folyamatba kívülről belépő szubjektum 
egyoldalú megértő aktivitásának az eredménye, de nem is egy eleve 
készenálló értelem eltárgyiasító módon való birtokba vétele. A másik 
pedig arra vonatkozik, hogy egyrészt a hatás tudatosításában is érvé- 
nyesül maga a hatás, úgy, mint ennek a tudatnak a kiváltója is és tartal- 
ma is egyben, másrészt pedig arra – az előbbivel szerves összefüggés- 
ben hogy az ily módon képződött tudat maga is része, összetevője a 
hatáskifejtésnek, azaz valóságos benneállás magában a létfolyamat- 
ban, és sohasem pusztán külsődleges, eltárgyiasító reflexió. 

Gadamer a megértés hatástörténeti folyamatként való elgondolását 
konkrét vonatkozásokban leginkább a történelmi folyamat és a törté- 
neti tudat viszonyával kapcsolatban munkálja ki. A történelmi folya- 
matban soha nem úgy állunk benne, hogy ne éppen velünk és általunk 
történne meg az, ami történik. Történelmi lényekként soha nem von- 
hatjuk ki magunkat a történelem hatása alól, mivel az éppen a saját 
létfolyamatunk. A megértés módján élve éppen történelmi lényekként 
értjük meg magunkat, oly módon, hogy a megértési folyamat értelem- 
összefüggéseiben éppen a saját és velünk folyamatos összefüggésben 
álló történelmünk tárul fel. A történelem ily módon számunkra nem a 
létezésünk külsődleges kerete, és nem is a tevékenységeink tárgya, 
hanem a megértésünk valóságos folyamata, amelynek hatásösszefüg- 
géseiben élünk, s azokat mi magunk is alakítjuk. így a megértés nem 
csupán egy reflexiós értelemfeltáró folyamat, hanem valóságos hatás- 
összefüggésünk a történelemmel, a tényleges lét- és értelemtörténési 
folyamatunk. 
  

                     
482 Uo. 240. 
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Ennek megfelelően a történelem igazi megismerése és megértése 
nem valósulhat meg egy olyan történelemtudomány és történeti tudat 
által, amely az „objektum ábrándját” kergeti a történelemben, hanem 
csak egy olyan hermeneutikai perspektívában, amely képes magában a 
megértésben kimutatni a történelem valóságát. Az ebből eredő köve- 
telményt »hatástörténetnek« nevezem – mondja Gadamer. A megértés 
lényege szerint hatástörténeti folyamat.”483 

A megértéssel mint hatástörténeti folyamattal összetartozó tudat a 
hatástörténeti tudat. Gadamer felhívja a figyelmet arra, hogy a hatás- 
történeti tudat mint a hermeneutikai szituáció tudata „bizonyos két- 
értelműséget mutat”. Ugyanis „egyrészt a történelem által előidézett és 
a történelem által meghatározott tudatot, másrészt pedig magának en- 
nek az előidézettségnek és meghatározottságnak a tudatát jelenti.”484 

Vagyis a hatástörténeti tudat a tényleges történelmi folyamattal s annak 
a kihatásaival valóságos hatásösszefüggésekben álló tudat. Ily módon 
soha nem lehet valamiféle tiszta, külsődleges szellemi reflexió, hanem 
valós tapasztalat, „mely valóságot tapasztal, és maga is valóságos.”485 

A hatástörténeti tudat az a hermeneutikai szituáción belül álló, an- 
nak előzetességstruktúráival és értelemtörténéseivel folyamatos hatás- 
összefüggésekben álló álláspont, melynek látókörében úgy találkoznak 
a különböző, de kihatásaikban egymással mégis összefüggésben álló 
tapasztalati horizontok, hogy egy egységes és átfogó történeti hori- 
zonttá szerveződnek, amely „belülről mozgó horizontként” határolja 
körül a megértési folyamat történeti mélységeit. 

 
 

A megértés irányai 
 
Gyakorta felmerülnek ilyen és ezekhez hasonló kérdések: „Mi tör- 

ténik akkor, amikor azt mondom, hogy »értem«?” „Mit teszünk akkor, 
amikor megértünk?”486 
  

                     
483 Uo. 213. 
484 Uo. 15. 
485 Uo. 243. 
486 Vö. pl. Horváth Tibor: A megértés hermeneutikája. 553. 
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De vajon mi teszünk ilyenkor valamit? Vagy inkább velünk tör- 
ténik valami? 

A hermeneutikai válaszadási kísérletek során a megértés különböző 
módozatai körvonalazódnak, melyek horizontjában maguk az ilyen- 
szerű kérdések válnak igencsak kérdésesekké. 

 
 
Az önmegértés 
 
A megértés hozzánk legközelebb állónak tűnő módja az önmegértés. 
Heidegger egy sajátos elgondolást bontakoztat ki az önmegértés 

lényegéről. Ez összefüggésben áll azzal a törekvéssel, miszerint – 
Gadamer észrevétele szerint – Heidegger megmutatta, hogy minden 
megértésnek felvázolásjellege van, s magát a megértést a transzcen- 
dencia, a létezőn való túllépés mozgásaként gondolta el.487 Gadamer 
ez utóbbit „túlzott követelménynek” tekinti, de elismeri, és saját gon- 
dolatmenetében is végigköveti a megértés felvázolásjellegének az ér- 
vényességét. 

Arra hivatkozik, hogy a német Verstehen jelentése lényegileg kü- 
lönbözik a tudományokban gyakorolt, a megismerést célzó megértéstől 
(„er versteht nicht zu lesen” = „nem ért az olvasáshoz” = „nem érti 
magát az olvasásra” = „nem érti az olvasást”, azaz: nem tud olvasni). 
Mégis van benne a megismeréssel valami közös: mindkét jelentésirány- 
ban valamiféle megismerésről van szó, arról, hogy valamiben kiismer- 
jük magunkat. Aki egy szöveget megért, nemcsak egy értelem alapján 
vázolja fel azt, hanem a megértési erőfeszítéssel „egy új szellemi 
szabadság állapotát” teremti meg. Ilyenkor az értelmezések, a vonat- 
kozások, a következtetések sokoldalú lehetőségei kínálkoznak számá- 
ra, olyanformán, mint egy bonyolultabb megismerési folyamatban. 
Tehát a szövegmegértés területén kiismerjük magunkat, akárcsak ak- 
kor, amikor egy géppel kapcsolatban ismerjük ki magunkat, azaz 
értjük, hogyan kell vele bánni, azaz „értjük magunkat arra, hogy ho- 
gyan kell vele bánni”, „értjük magunkat egy mesterségre”. Ez pedig 
  

                     
487 Gadamer, Hans-Georg: i. m. 188. 
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azt jelenti, hogy kiismerjük magunkat vele kapcsolatban. A célracio- 
nális megértés, az életmegnyilvánulások vagy szövegek megértése 
esetében egyaránt érvényes marad, hogy „végső soron minden ilyen 
megértés önmegértés”. Ennyiben minden esetben érvényes – mondja 
Gadamer ‒, hogy aki ért, az magát érti, saját lehetőségei alapján 
önmagát vázolja fel.”488 

Egy másfajta perspektíva nyílik az önmegértés folyamatára az 
esztétikai tapasztalat irányából, melyet szintén lehet úgy tekinteni, 
mint az önmegértés egyik módját. Ez a tapasztalat viszont azt mutatja, 
hogy az önmegértés valami máson megy végbe, amit megértünk, s ma- 
gába foglalja ennek a másiknak az egységét és önmagával való azo- 
nosságát. Az önmegértés ebben az összefüggésben feltételezi a műal- 
kotás tapasztalatát, mint egy olyan másik tapasztalatot, másik világot, 
melynek értelemösszefüggéseivel megértőleg kapcsolatba kerülve jut- 
hatunk önmagunk megértéséhez is. „Mivel a műalkotással a világban 
találkozunk – mondja Gadamer –, az egyes műalkotásban pedig egy 
világgal, a műalkotás nem marad idegen univerzum, melybe időlegesen, 
egy pillanatra belevarázsoltattunk. Ellenkezőleg: önmagunkat értjük meg 
benne lépésről lépésre, s ez azt jelenti, hogy létezésünk kontinuitásá- 
ban megszüntetjük az élmény diszkontinuitását és punktualitását.”489 

A filozófiai hermeneutika alapgondolatát az önmegértés lényegéről 
talán így lehetne megfogalmazni: az önmegértés a magában vett egyén 
saját individualitásán mindig túlterjedő értelemtörténési folyamat. Az 
önmagunk megértése soha nem korlátozódik pusztán csak az individua- 
litásunk szférájára, s ebben a folyamatban sohasem vagyunk tisztán 
csak magunkban/magunkkal egyedül. Ezért a belehelyezkedés útján 
történő megértés gondolata – noha úgy tűnik, hogy itt mégiscsak van 
némi létjogosultsága –, ebben az esetben sem állja meg a helyét. Épp- 
úgy, ahogy a másik lelkiállapotába és helyzetébe nem tudunk bele- 
helyezkedni, a magunkéba sem tudunk. Az önmagunkkal való azonos- 
ságunk nem ilyen természetű. Nem valamiféle közvetlen és feltétlen 
azonosulás önmagunkkal, melyben eltűnik az önmagunk és önmagunk 
  

                     
488 Vö. uo. 
489 Uo. 85. 
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közötti különbség. Éppen ez a mindig is fennálló különbség, az indi- 
vidualitásunk tapasztalati terében érvényesülő hermeneutikai távolság 
az önmegértésünk hordozó alapja és produktivitásának az elve. Ha 
csak önmagunkat látjuk, akkor semmi lényegeset és értelmeset nem lá- 
tunk, önmagunkat sem. Az önmegértés nem valósulhat meg másképp, 
mint az önmagunkkal való beleolvadó, horizont és távlat nélküli azo- 
nosulás partikularitásából való felemelkedésként „egy magasabb álta- 
lánoshoz”, „mely nemcsak saját partikularitásunkat győzi le, hanem a 
másikét is.”490 Az önmegértés hermeneutikai folyamat, akárcsak a meg- 
értés más módozatai. Tehát ennek szituációjában sem vagyunk soha 
magunkban és egyedül, hanem mindig a másokkal való hatásössze- 
függésekben állva, s a dolgokkal kapcsolatos egyetértéseink közepette, 
azokat folytonosan alakítva valósul meg önmagunk megértése is mint 
hermeneutikai folyamat. 

Önmagunk megismeréséhez és megértéséhez a másik emberen 
keresztül vezet az út.491 

 
 
Mások megértése 
 
Az előbbiekben már egy helyütt idéztük azt a gadameri gondolatot, 

hogy „az egyes egyén sohasem egyes, mert eleve másokat ért meg”.492 

A megértés olyan értelemtörténési folyamat, amely mindig a másik 
részvételével valósul meg. Hogyan valósul meg a másik tapasztalata? 

A másik megértésének hermeneutikai folyamatként való elgondo- 
lása nyilvánvalóan kizár mindenféle eltárgyiasító viszonyulást. A másik, 
akivel a hermeneutikai szituációban kapcsolatba kerülök, nem tárgy, 
maga is hasonlóképpen viszonyul hozzánk, megszólal és megszólít. A 
magam énszerűsége vonatkozásában a saját énszerűségével szólal meg, 
  

                     
490 Uo. 216. 
491 „A másik ember az út ‒ mondja Gadamer ‒ amelyen haladva önmagunkat 

megismerjük. Téves minden illúzió, mely szerint úgy is megismerhetjük ön- 
magunkat, ha elzárkózunk a másik embertől.” Mersch, Dieter-Breuer, Ingeborg: 
Interjú Hans-Georg Gadamerrel. 21. 

492 Gadamer, Hans-Georg: i. m. 215. 
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azaz „úgy szólal meg, mint valami Te”. Gadamer a Te hermeneutikai 
tapasztalatából kizárja az olyan megismerési formákat is, mint a tipi- 
záló általánosításon alapuló emberismeret, valamint az olyan „dialekti- 
kus látszaton” alapuló személyismeretet is, amelyben egyik a másikat 
látszólag valós személyként ismeri el a vele való együttműködési folya- 
matban, de ténylegesen a megismerés mégis „reflexiós viszonyként” 
valósul meg, mert a megismerő fél a megismerésben kireflektálja ma- 
gát a viszony kölcsönösségéből, s mintegy kívülről törekszik a másik 
kiismerésére, kiszámítására.493 De hasonlóképpen a meghaladására törek- 
szik a filozófiai hermeneutika a romantikus és szellemtudományi her- 
meneutikában gyökeret eresztett mindazon szubjektivista és pszicholo- 
gizáló nézeteknek, miszerint a másik megértése „belehelyezkedés”, 
„beleélés” útján valósulna meg. 

A filozófiai hermeneutika elgondolása szerint a Te tapasztalatát is 
ugyanolyan nyitottság jellemzi, amilyen a hatástörténeti tudatot jel- 
lemzi általában. Ha strukturálisan felbontjuk a megértés folyamatát, 
akkor azt mondhatjuk, hogy ez a nyitottság három irányban valósul 
meg: tekintettel levés a másikra, azaz nyitottság a másik irányában, 
odafordulásként, odahallgatásként a másikra, engedve, hogy szóhoz 
jusson;494 tekintettel levés magamra, önmagam megnyitása a másik 
irányába;495 kölcsönös nyitottság arra, amit egymásnak mondunk, azaz 
az egymás iránti értelemelvárásoknak és értelemérvényesítéseknek 
olyan nyitott struktúrákként való találkoztatása, amelyek hatásössze- 
függéseiben közös alkotásunkként bukkanhat fel az az igazság, mely 
mindannyiunk tapasztalatát egyszerre bevonja a maga értelemössze- 
függéseibe, s újraszervezi, át is alakítja azokat. Tehát csak önmagam 
irányában is nyitott emberként érthetem meg a másikat, s a másik 
megértése nem hagy érintetlenül, mert egy olyan közös értelemből ré- 
szesít, amely engem is gazdagít, átalakít. A Te tapasztalatát – mondja 
  

                     
493 Vö. uo. 253. 
494 „Az egymáshoz tartozás mindig azt jelenti, hogy hallgatni tudjuk egymást”. 

Uo. 
495 „A másik iránti nyitottság tehát annak az elismerését is magában foglalja, 

hogy önmagámmal szemben is érvényesítenem kell magamban valamit, ak- 
kor is, ha nem lenne senki más, aki ezt érvényesítené velem szemben.” Uo. 
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Gadamer – „az a paradoxon jellemzi, hogy valami, ami velem szem- 
ben 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 – fűzi hozzá ‒, amely csak a Te révén válik láthatóvá számunkra, 
s csak azáltal, hogy hagyjuk, hogy a Te mondjon nekünk valamit.”496 

Az, ami ilyenkor „velem szemben áll” a hermeneutikai szituáció- 
ban, az éppúgy a másikkal is szemben áll, azaz közöttünk áll, ponto- 
sabban közöttünk történik, éppen a mi részvételünkkel, a saját előzetes 
tapasztalataink bevonásával, de úgy, hogy mindezek partikularitásának 
a meghaladásaként egy átfogóbb egészként, egy magasabb általános- 
ságként jön létre – közös igazságként –, melyben szabadabbá válunk. 
 
 

A dologban való egyetértés 
 
Köznapi vonatkozásban látszólag két különböző megértési szi- 

tuációnak tűnik az egymás véleményének a megértése és valamivel 
kapcsolatban való egyetértés valakivel. Mintha az előbbiben nagyobb 
fokú közvetlenség érvényesülne, mint az utóbbiban, illetve mintha az 
előbbi a személyesség szférájában, az utóbbi pedig valamiféle közve- 
títő tárgyiassághoz kötődve valósulna meg. Holott olyankor is, amikor 
úgy tűnik, hogy valakik „közvetlenül értik egymást”, valójában hosszas 
véleményegyeztetéssel jutnak ehhez a megértéshez, és mindig a véle- 
mény az, amelyben ilyenkor egyetértenek mint közös (kölcsönösen 
kialakított és elfogadott) véleményben.497 

Hogyha erről az oldaláról nézzük, „a megértés elsősorban egyet- 
értés”. A megértés hatástörténeti folyamatként való elgondolása volta- 
képpen kizár minden olyan lehetőséget, amelyben a megértés úgy va- 
lósulhatna meg, hogy az ne legyen a valamiben való közös megértés, 
  

                     
496 Uo. 16. (Kiemelés tőlem ‒ V. K.) 
497 „Az emberek legtöbbször közvetlenül értik egymást, illetve addig magyaráz- 

kodnak, amíg el nem jutnak az egyetértésig. Az egyetértés tehát mindig 
valamiről való egyetértés. Egyetérteni annyi, mint egyetérteni valamiben.” 
Uo. 138‒139. 
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azaz egyetértés. „Abból a tételből indulunk ki – írja Gadamer hogy 
megérteni mindenekelőtt annyi, mint egyetérteni valakivel.”498 

Ez a megértés-definíció azonban – legalábbis a megfogalmazás 
szintjén – a félreértés bizonyos fokú veszélyét hordozza magában. 
Gadamer több helyütt is úgy fogalmaz, hogy „a megértésben tartalmi 
egyetértésre kell jutni”, más szóval „a megértés és a megértetés célja a 
dologban való egyetértés”.499 Ebben a kontextusban a „dolog” mint 
megértendő értelem némileg a tárgyiasság képzetét kelti. A hatás- 
összefüggés értelemtartalma, amire a megértés mindkét résztvevő felől 
irányul, s amely éppen ebben a közös törekvésben alakul, a herme- 
neutikai szituáció köztes erőterében, a közöttiségben oly módon for- 
málódik, hogy abból mindenik résztvevő részesül, de egyiknek sem 
válhat saját birtokává; sőt, a közös birtokukká sem válhat a kisajátítás 
és a birtoklás értelmében, mert sokkal inkább ennek az értelemnek a 
hatókörébe bevontán vesznek részt a megértésben, mintsem azt akár 
közösen, akár egyénileg is (a tulajdon tárgyaként) birtokolva. Itt tehát 
a szó szoros értelmében lehet venni a valamiben-t (dologban) mint ben- 
ne levést, mint az egyetértésben való közösen benne levést, amit éppen 
hogy nem lehet a megértés tárgyául szolgáló „valamiként” kezelni. 

A problémának még egy további aspektusa is van. A megértés – 
mondja Gadamer – „elsődlegesen azt jelenti, hogy a dolgot értjük 
meg, s csak másodlagosan jelenti azt, hogy a másik személy vélemé- 
nyét mint olyat elkülönítjük és megértjük”. 500 Felületesen belegon- 
dolva úgy tűnhet, mintha a „véleményt” (a másik véleményét vagy a 
magamét) a megértésben el lehetne különíteni a „dologtól”, mint a 
megértett értelemtől. Ez az elkülöníthetési látszat nyomban a szubjek- 
tivitás‒objektivitás különbözőségére is ráhangol, a vélemény szubjek- 
tivitásával szembeállítva a dolog objektivitását. Holott hatástörténeti 
összefüggésben a vélemény sem másegyéb, mint maga a dolog. Vala- 
kinek a véleménye, még akkor is, ha úgymond a sajátjaként szólaltatja 
meg, soha nem tisztán a saját szubjektív vélekedése, nem a maga 
„különbejáratú” tulajdona, mert mindig is a másikra és a dologra 
  

                     
498 Uo. 138. 
499 Uo. 138. 
500 Uo. 208. 
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(amiről szó van) való tekintettel és annak a horizontjában is formáló- 
dik és érvényesül (mint ahogyan egyébként a különbejáratú tulajdon 
„különbejáratúsága” is a másikra való tekintettel s annak az elisme- 
rési horizontjában érvényesül). Ez abban is észrevehető, hogy amikor 
egy másik személy véleményét megértjük, nem arról van szó, hogy a 
saját véleményünket el kellene felejtenünk. A hermeneutikai szituá- 
cióban tehát a másik véleményét is voltaképpen a dologgal együtt és 
kapcsolatban értjük meg, még akkor is, ha hajlamosak vagyunk ettől 
egy utólagos absztrakció folytán elkülöníteni. 
 
 

A szöveg és a hagyomány megértése 
 
A műalkotások példája azt mutatja, hogy a műalkotások csak a 

bemutatásban, az irodalmi műalkotások csak az olvasásban válnak 
teljessé. „Érvényes-e ez valamennyi szöveg megértésére? – teszi fel a 
kérdést Gadamer. A szövegek értelme csak a megértő befogadásban 
teljesedik be? Más szóval: a megértés nem tartozik-e hozzá ugyanúgy 
a szöveg értelemtörténéséhez, mint a zenéhez az, hogy hallhatóvá te- 
szik? Megértésnek nevezhető-e még, ha a szöveg értelméhez olyan 
szabadon viszonyulunk, mint a reprodukáló művész a partitúrához?”501 

Ezek a kérdések is arra utalnak, hogy a szövegek megértése kap- 
csán némi nehézséget okoz egy történeti látszat, egy hermeneutika- 
történeti beidegződés. Hosszú időn keresztül úgy vélték, hogy egy 
szöveg vagy közvetlenül érthető vagy megértése egy interpretátor köz- 
reműködését és bizonyos eljárások többé-kevésbé tudatos alkalmazá- 
sát igényli. 

Az első változat éppúgy nem látott hermeneutikai problémát a 
szövegmegértésben, mint ahogyan – hasonló okokból kifolyólag – a 
közvetlen megértésként felfogott önmegértésben sem láttak. 

A második változat viszont kimondottan módszertani problémára 
redukálta a hermeneutikait. Ennek további folyományaként körvonala- 
zódik a romantikus és a szellemtudományi hermeneutikában az az 
  

                     
501 Uo. 126. 
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elgondolás, hogy a szöveg a szerző belső élményvilággá szerveződő 
életmozzanatainak a kifejezése, s az olvasó, a befogadó a szöveggel 
való találkozásában ennek újraalkotása révén jut a szöveg megérté- 
séhez. Mintha a szöveg egy kapcsolatteremtő híd lenne a szerző és a 
befogadó tapasztalati világa között, melynek közvetítésével egyik re- 
produkálhatja a másikat, de a szövegnek nem lenne saját, külön világa. 

A szövegmegértés akkortól válik tényleges hermeneutikai problé- 
mává, amikor úgy kezdenek a szövegre tekinteni, mint ami a maga 
saját világával, kérdéshorizontjával és értelemigényével vesz részt a 
hermeneutikai szituációban. De még ebben a beállításban is, melyben 
a szöveg önállósulásával szemben bizonyos fokig háttérbe kerül a 
szerző, még hosszú ideig meghatározó „szubjektum”-szerepet játszik 
az értelmező, aki megszólaltatja, az értelmezésben mintegy újraalkotja 
a szöveget, reprodukálja annak értelmét. Az interpretátor „önállósága” 
tovább élteti az alkotásban a kongenialitás alapján való részvétel 
illúzióját. Gadamer erre utaló megfogalmazásában: a szöveg „mint a 
hermeneutikai beszélgetés egyik résztvevője egyáltalán csak a másik 
partner, az interpretátor révén jut szóhoz”, s „a szöveg egy dolgot szó- 
laltat meg, de hogy ezt teszi, az végső soron az interpretáló teljesít- 
ménye”.502 

A szövegmegértés vonatkozásában a filozófiai hermeneutika igyek- 
szik meghaladni mind a megértés mint reprodukció, mind pedig a ki- 
tüntetett szerepkörű és az alkotásban részt vállaló interpretátor gondola- 
tát. A hermeneutikai szituációban történő szövegmegértés – Gadamer 
szavaival – „nem pusztán reprodukció, hanem egyben mindig alkotó 
viszonyulás”, de „nem a szöveg újraalkotása, hanem részvétel a dolog 
megszólaltatásában”.503 

A szöveg megértése is igazi hermeneutikai szituációban zajlik, 
amelyben a szöveg éppúgy benne áll, mint mi magunk. A megértés itt 
voltaképpen nem a szöveg megértése, hanem megértés, amely a saját 
előzetes tapasztalataink és értelemelvárásaink valamint a szöveg saját 
értelemigényének a hatásösszefüggéseként történik. Ez egyaránt felté-
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telezi a saját előítéleteinknek, előzetes megértéseinknek a szöveg hori- 
zontjába, a szöveg világának, „mondanivalójának” a magunk tapasz- 
talati horizontjába való bevonását és játékbahozását. E horizontok ta- 
lálkozásaként, melynek során a szöveg a mi világunknak a részesévé, 
s a mi tapasztalatunk a szöveg világának is az alakítójává válik, kö- 
vetkezik be a megértésnek a „csodája”, a részesedés a közös érte- 
lemben. 

Hasonlóképpen merül fel ez a hagyományhoz fűződő megértő vi- 
szonyulásunk esetében is. Itt sem a hagyományt értjük meg, sem a 
múltba való visszafordulás és a vele való azonosulás, sem a repro- 
duktív felidézés, megszólaltatás, sem pedig a történelem interpretatív 
újraalkotása révén. Sokkal inkább az történik, hogy a henneneutikai 
szituációban benne állva már mindig is egy hagyomány horizontjában 
állva értünk meg bármit is, beleértve a múlt minket megszólító törté- 
néseit is. Ugyanakkor a hagyomány nem egyszerűen egy előzetesség- 
struktúra, egy előfeltevés, „mely eleve meghatároz bennünket, hanem 
mi magunk hozzuk létre, amennyiben megértünk”, mert részesedve a 
hagyománytörténésben „ezáltal mi magunk is folytatjuk a meghatáro- 
zását.”504 

 
 
A megértés végrehajtása 
 
A továbbiakban néhány olyan strukturális mozzantot veszünk szám- 

ba, melyek ekülöníthetően is nyomon követhetők a megértés végre- 
hajtásában. 

 
 
Előzetes tapasztalatok és elvárások 
 
Egy hermeneutikai szituációba a már előzetesen meglévő tapasz- 

talatainkat is mindig magunkkal visszük, s ezek alapján bizonyos 
elvárásokkal fordulunk oda a dologhoz. Megértő beállítódásunk egy, a 
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tapasztalataink, előítéleteink, szokásaink, hagyományaink által meg- 
rajzolt elváráshorizonton belül mozog. Ebben megnyílnak és akti- 
vizálódnak a dologhoz való előzetes viszonyulások szintjén a vele 
vonatkozásban álló, már meglévő tapasztalataink. 
 
 

Az előzetes megértés előrenyúló mozgása 
 
A dologgal kapcsolatba lépő előzetes tapasztalataink egy előzetes 

megértés lehetőségét hordozzák. Tapasztalataink és elvárásaink alapján 
– Heidegger kifejezésével – felvázolást végzünk, melyben előrevetítjük 
azokat az értelemösszefüggéseket, melyekre elvárásaink irányulnak. Bi- 
zonyos belátható tapasztalati mozzanatok alapján megkíséreljük felvá- 
zolni az értelemtörténés egészét, azt az értelemegészet, melyből része- 
sülhetünk. Később az értelemösszefüggésekbe való mélyebb behatolás 
során ezt az előzetes felvázolást állandóan revideáljuk, újabb és újabb 
felvázolások mentén haladva előre a megértésben. Ezek a vázlatok 
mintegy megelőlegezik azokat az értelemösszefüggéseket, melyeknek a 
megértés további folyamatában kell bekövetkezniük, azaz „a »dolgok- 
nak« kell igazolniuk”. A dolgoknak nem megfelelő előzetes vélemé- 
nyek a megértés előrehaladásával rendre semmissé válnak, itt nincs más 
„objektivitás”, mint a vázlatoknak a dolgoknak megfelelő módon történő 
kidolgozása. Ehhez mindenkor bizonyos fokú távolságtartást szükséges, 
azaz – az előzetes tapasztalatainknak a dolog irányában való megnyi- 
tásával együtt – feltételezi ezek legitimitásának, a mozgósított előítéle- 
teink eredetének és érvényességének a felülvizsgálását is.505 

 
 
Az értelem anticipációja, a „tökéletesség előlegezése” 
 
Az előbbiekből jól látszik, hogy a megértési folyamat már az első 

mozzanataiban sem minden terv és irány nélküli. De a beállásunk a 
megértés történési folyamatába nemcsak az előzetes tapasztalataink
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irányából betájolt, hanem egyfajta megértési szándék, az értelemre 
való ráhangoltság is vezérli. Tehát nem szóródik szét a hermeneutikai 
szituáció különböző irányú hatásoknak kitett vonzásterében, hanem 
egy anticipált, előrevetített értelemegységre irányul, mely abból ered, 
hogy a megértőnek egy szituáció meghatározott értelemösszefüggésébe 
helyezkedve „ugyanazzal a dologgal van dolga”. Gadamer kiemeli, 
hogy „csak azt lehet megérteni, ami valóban tökéletes értelemegységet 
alkot.”506 Nem elég a saját előzetes tapasztalataink és értelemelvárá- 
saink legitimitását felülvizsgálni a megértendő értelem vonatkozásában, 
hanem ennek az értelemösszefüggésnek is legitim értelemteljességként 
kell megnyílnia a megértő törekvéseink irányába. A megértésben részt- 
vevőkként tehát előfeltételeznünk és megelőlegeznünk kell az értelem- 
teljességet már akkor is, amikor még csak az első lépéseket tesszük az 
irányába haladó útonlevésünkben. 

 
 
Egy értelem dimenziójában való mozgás 
 
A megértés folyamatában mindvégig egy értelem dimenziójában 

mozgunk, kezdetben előrevetítve, megelőlegezve, a továbbiakban pedig 
a kiteljesedése felé közeledve/közelítve. Mi ez az értelem? Az ilyes- 
fajta kérdésfeltevésünk a „valamisége” felől célozza meg a kérdezet- 
tet. A kérdésre számos ilyen irányú válasz is született, olyan definíciós 
törekvések formájában, melyek az értelmet a dolgok, tapasztalatok 
belső, lényegi tartalmaként, azaz a dolog, a tapasztalat, a mű értelme- 
ként próbálják beazonosítani.507 Egy ilyen értelemkoncepció viszont 
nem egyeztethető össze a hermeneutikai beállítódás szellemiségével, 
mivel egy elérhető, birtokbavehető avagy megvalósuló/megvalósítható 
kész értelemként eleve a hermeneutikai folyamatnak egy pontban való 
lezárulását feltételezné, tehát éppen a lényegének, a nyitott lét- és 
értelemtörténésnek mondana ellent. 
  

                     
506 Vö. uo. 209; 210. 
507 Többek között egy ilyen értelem-koncepciót forgalmaz G. Spet, aki az 

értelmet a dolog értelmeként, „entelecheája”-ként fogja fel. Vö. Spet, Gustav: 
Értelem és megértés. 281. 
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Gadamer megfogalmazása szerint a megértés folyamatában „vala- 
milyen értelemnek a dimenziójában mozgunk, mely magában véve 
érthető, s mint olyan nem ösztönöz bennünket arra, hogy visszamen- 
jünk a másik személy szubjektivitásához”, sem pedig – egészíthetjük 
ki a gondolatot – a megértésben levő dolog objektivitásához.508 Az 
így felfogott értelem annyiban „magában véve érthető”, hogy nem tar- 
tozik sem a megértésben résztvevők individuális szubjektivitásához, 
sem pedig a megértésben részt vevő tapasztalatok, dolgok, objektív 
tartalmához. Vagyis nem megfogható dologi realitás, s nem is valami- 
féle szellemi tartalom. De csak ennyiben magában levő, ezen túl- 
menően nincs semmiféle elérhető, birtokbavehető empirikus realitása. 
Ezért mondunk inkább „értelemösszefüggést” és „értelemtörténést”, 
mivel ez helyesebben fejezi ki az értelemelvárások és értelemigények 
folytonos egymásbajátszásaként zajló nyitott történést, melyben az ér- 
telem egyrészt mindig folytonos elmozdulásban levő és velünk együtt 
mozgó horizontként, másrészt a különböző tapasztalati horizontok kö- 
zeledéseként és találkozásaként létrejövő átfogó, ezek mindenkori par- 
tikularitásai fölé emelkedő, a továbbhaladás útját megnyitó hatás- 
összefüggésként vázolódik fel. Nem annyira valamiféle kész értelem 
megragadása, hanem az értelemösszefüggésekben való útonlevésünk, 
egy „értelem dimenziójában” való mozgásunk telíti „értelemmel” a her- 
meneutikai folyamatot. Voltaképpen „a dologban való egyetértés” sem 
jelent mást, mint egy értelem dimenziójában való találkozást másokkal. 

 
 
Szituációra vonatkoztatottság; belehelyezkedés egy szituációba 
 
A megértés mindenkor valamilyen hermeneutikai szituáció össze- 

függésrendszerében zajló értelemtörténési folyamat. Ez nem egy konk- 
rét megértési aktus empirikus helyhezkötöttségét, alkalomszerűségét, 
szituáció- és kontextusfüggőségét jelenti.509 A megértésben levés egy 
  
                     
508 Vö. Gadamer, Hans-Georg: i. m. 208. 
509 Vannak szerzők, akik a szituációra vonatkoztatottság lényegét a kontextus- 

függőség hangsúlyozásában látják, s ennélfogva a megértést is konkrét cse- 
lekvési megnyilvánulásokra redukálják. Ilyenkor nem tudnak kellőképpen 
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meghatározott értelemösszefüggésben való benneállásként történik, 
így a megértés szituációra való vonatkoztatottsága az adott értelem- 
összefüggés feltárását és az előzetes tapasztalatainkkal együtt való 
belehelyezkedést jelenti. Ez nyilvánvalóan, a folyamat külsődleges ke- 
reteként számot vet az empirikusan feltérképezhető konkrét helyzet és 
kontextus összefüggésrendszereivel, de nem merül ki ennyiben, mivel 
a hermeneutikai szituáció meghatározottsága nem külsődleges deter- 
minációk általi, hanem hatástörténeti, azaz az egymáshoz kapcsolódó 
tapasztalatok belső hatásösszefüggései révén valósul meg. 

Egy megértési folyamat szituációra való vonatkoztatottsága egyúttal 
azt is jelenti: szert tenni a megfelelő horizontra, a megértésre nyitott 
horizonttal rendelkezni. Ez nem azáltal történik, hogy belehelyez- 
kedünk egy adott szituációba, mivel ennek értelemösszefüggéseibe 
már előzetes tapasztalatainkat magunkkal hozva, azok horizontjában 
lépünk be. Az is tény viszont, hogy egy szituációban benne állva an- 
nak horizontjában is ott találjuk magunkat. A megértésre nyitott ho- 
rizont a magunk tapasztalati horizontja és a szituáció horizontjának 
találkozása, közeledése, egymásbajátszása révén alakulhat ki. 

 
 
A szituáción belüli és a szituáción túli 
hatásösszefüggések belátása 
 
Egy konkrét hagyománytörténési folyamat megértéséhez történel- 

mi horizontra van szükségünk, de erre nem egy konkrét történeti 
szituációba belehelyezkedve, illetve abban benne állva teszünk szert, 
hanem ellenkezőleg: „már eleve horizonttal kell rendelkeznünk, hogy 
egy szituációba ilyeténképp belehelyezkedjünk.”510 Ez a horizont a 
hatástörténeti folyamatban való benneállásunk folytán alakul ki, s az 
egyes történeti szituációk saját horizontjai is e hatásösszefüggésben 
formálódnak. 

                     
elvonatkoztatni a strukturalista szemléletre és gondolkodásmódra jellemző 

beidegződésektől. Vö. pl. Warnke, Georgia: Gadamer. Herméneutique, tradi- 
tion et raison. 125. 

510 Gadamer, Hans-Georg: i. m. 215. 
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Ez azt jelenti, hogy a megértő beállítódásnak egy véleményt, egy 
szöveget, egy hagyományt stb. egy hermeneutikai szituációban feltá- 
ruló értelemösszefüggések felől, ezeket pedig egy átfogóbb hatástörté- 
neti folyamatban szerveződő hatásösszefüggések felől kell megértenie. 
Tehát a megértendőhöz nem tárgyi, dologi mivoltára redukáltan, ha- 
nem ezekben az összefüggésekben való bevontsága és részvétele felől 
közelítve válhat ténylegesen hermeneutikaivá a megértés. Az ily mó- 
don megvalósuló megértés nem szubjektív hozzáállás a megértendő 
dologhoz, sem objektív, eltárgyiasító viszonyulás, hanem maga is rész- 
vétel a dologgal együtt egy közös lét- és értelemtörténésben, amely a 
két létfolyamatnak mint tapasztalati történéseknek egy hermeneutikai 
szituáció közös horizontjában való találkozásaként, s egymásrahatása- 
ként valósul meg. Innen nézve „a megértés sohasem egy adott »tárgy- 
hoz« való szubjektív hozzáállás, hanem a hatástörténethez tartozik, s 
ez azt jelenti: a létéhez tartozik annak, amit megértünk.”511 

 
 
A saját tapasztalatok játékbahozása 
 
A megértés hatástörténeti folyamatként csakis önnön megértő/meg- 

értésben levő mivoltunknak a megértési folyamatba történő bevonása 
révén/árán valósulhat meg. Ez feltételezi a saját tapasztalatok moz- 
gósítását, játékba hozását; nemcsak azokét, melyekkel már előzetesen 
is rendelkezünk, hanem azokét is folyamatosan, melyeket éppen a meg- 
értési folyamatban szerzünk. Mivel ezek mindig előzetes benyomások 
és ítéletek, többnyire az előítéletek problémájaként merülnek fel a 
filozófiai hermeneutikában. A probléma akként tevődik fel, hogy a 
megértésben részt vevő hogyan képes megkülönböztetni a megértést 
lehetővé tevő termékeny előítéleteket azoktól, amelyek akadályozzák 
a megértést, és félreértésekhez vezetnek. Ugyanis ő a tudatát betöltő 
előítéletekkel és előzetes véleményekkel nem rendelkezik szabadon, 
mivel ezek a hatástörténeti folyamatban formálódnak. Gadamer ki- 
mutatja, hogy az előítéletek közötti megkülönböztetésnek „magában a 
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megértésben kell történnie”.512 Ez előtérbe állítja az időbeli távolság, 
valamint a kérdés-válasz dialektikájának a jelentőségét a megértés 
szempontjából. 

 
 
Az időbeli távolság produktivitása 
 
Az igaz és hamis előítéleteket csak akkor tudjuk megkülönböztetni 

egymástól, ha felfüggesztjük az érvényüket. Ehhez bizonyos távol- 
ságra van szükség, az előítélet magunktól való eltávolítására. Addig, 
amíg valamely előítéletünk közvelenül hozzánk tartozik és meghatá- 
roz bennünket, igazán nem is tudjuk belátni előítélet mivoltát. 

Általában a tapasztalatunkra jellemző, hogy a hozzánk túl közeli 
dolgokról nem tudunk kellő helyességgel ítélni, mert úgymond nincs 
elégséges rálátásunk a tágabb, átfogóbb összefüggésekre. Enélkül vi- 
szont az ítéletünk a szűkebb környezetünk partikuláris keretei között 
marad. 

Ebben a vonatkozásban emeli ki Gadamer az időbeli távolság, a 
történés hermeneutikai produktivitását. Azáltal, hogy szemléleti kere- 
tet nyújt a jelen aktualitásain való túllépéshez, hozzásegít a helyesebb 
megértéshez. A distanciateremtéssel ugyanis kitágul a horizont, s a 
saját tapasztalataink más szituációk és tapasztalatok horizontjaiba is 
bekerülhetnek, s ily módon több irányból is megítélhetőkké, az ítéle- 
tek pedig mérlegre tehetőkké válnak. Nemcsak a hamis előítéletek ki- 
szűrése valósulhat meg az időbeli távolság révén, de az aktualitásunk- 
ról is csak általa alakulhat ki tárgyilagos nézőpontunk és helyes meg- 
értésünk. Ily módon nemcsak az aktualitástól eltávolodva juthatunk el 
az igazi objektivitáshoz, hanem a hagyomány történelmi távolából 
közelítve juthatunk el az igazi aktualitásunkhoz is. 

Az időbeli távolság nem önmagában produktív, hanem – paradox 
módon – éppen a legyőzése révén. A hermeneutikai folyamatban a 
közelítés-távolítás, közeledés-távolodás szüntelen ingamozgásaként 
valósul meg az eltérő tapasztalati és történelmi horizontoknak az a 
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találkozása és egymásba átjátszó, egymást megvilágító kölcsönhatása, 
melyen a megértés történése alapul. 

Ez alól még a klasszikus sem képez kivételt. Bár úgy tűnik, hogy 
az, ami „klasszikus” nem szorul arra, hogy előbb legyőzzük a történeti 
távolságot, mert „úgy mond valamit a mindenkori jelennek, mintha 
egyenesen neki mondaná”, Gadamer rámutat, hogy valójában az tör- 
ténik, hogy egy állandó közvetítésben a klasszikus maga hajtja végre 
az időbeli távolság leküzdését. A klasszikus jelennel való kapcsolata 
nem valamiféle közvetlenség érvényesülésén alapul, hanem inkább itt 
a távolság és a közvetettség válik egyszersmind közvetlenné. Ezért – 
mondja Gadamer – „ami klasszikus, az »időtlen«, ez az időtlenség 
azonban a történeti lét egyik módja.”513 

 
 
A közvetlenség-közvetettség játéka 
 
Az eddigiekben felvázoltakból kitűnik, hogy a hermeneutikai folya- 

mat voltaképpen a közvetlenség-közvetettség, hatás és távolság egy- 
másbajátszásaként zajlik. Egyrészt a hatástörténeti folyamatban meg- 
valósuló hatásösszefüggések közvetlen kapcsolódásokat teremtenek a 
távolesők között és folytonosságot biztosítanak a tapasztalat folyama- 
tának. Másrészt a távolság nyitja meg a megértés produktivitásához 
szükséges perspektívát, horizontot, szituációszerűséget, ezáltal bizto- 
sítva a megértés produktivitását. A lét- és értelemtörténési folyamat 
így értelemkontinuitás és értelemproduktivitás összetartozó egysége- 
ként bontakozik ki. Ily módon a megértésben megvalósuló értelem- 
tapasztalat mindig véges és meghatározott tapasztalatként érvényesül, 
de ez a végesség egy nyitott, mindig továbbhaladó megértéstörténés 
kontinuus alapján áll, abból emelkedik ki és abba is hull vissza. A 
megértésben meghatározott értelmekhez jutunk, s ezekben a magunk 
véges módján értjük meg magunkat, de a folyamat egyetlen ilyen ér- 
telemben sem zárul le mint végsőben, hanem mint folyamat, mindig 
tovább halad. 

                     
513 Uo. 206. 
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A kérdés – válasz dialektikája 
 
A megértés azzal kezdődik, hogy valami megszólít bennünket. Ehhez 

azonban a saját előítéleteink elvi felfüggesztése szükséges. Valamely 
előítélet felfüggesztése nem jelenti azt, hogy egyszerűen félretoljuk és 
helyette közvetlenül érvényesül a másik vélemény. Sokkal inkább azt 
jelenti, hogy bevonjuk a megértési folyamatba, oly módon, hogy ő 
maga is részt vegyen a játékban. Ez csak akkor történhet meg tényle- 
gesen, ha az előítélet maga is kockán forog, vagyis ha kérdésessé 
válik. Az ítéletek s különösen az előítéletek felfüggesztésének – mutat 
rá Gadamer – „logikailag tekintve mindig kérdésstruktúrája van”.514 A 
kérdés feltöri az előítéletek addigi bizonyosságát. 

Az, ami megszólít bennünket – a szöveg, a mű, a történeti emlék, a 
másik ember –, kérdést tesz fel, s ezzel nyitottá teszi vélekedésünket. 
Hogy válaszolni tudjunk a hozzánk intézett kérdésre, nekünk, a kér- 
dezetteknek kell elkezdenünk a kérdezést, igyekszünk rekonstruálni a 
kérdést, melyre az, ami megszólít bennünket, lenne a válasz. Erre 
azonban csak akkor leszünk képesek, ha kérdezve átlépjük az adott 
szituáció horizontját.515 

A hermeneutikai tapasztalat struktúrája a kérdés-válasz dialektiká- 
jára épül. A kérdés, amely feltöri egy vélemény, egy ítélet bizonyos- 
ságát, már mindig válasz. Neki magának is csak egy előtte járó kérdés 
értelmében van értelme.516 

„Tehát aki érteni akar – mondja Gadamer –, annak kérdezve vissza 
kell mennie a mondottak mögé. Válaszként kell megértenie őket egy 
kérdés felől, melyre válaszolnak. De ha így visszamegyünk a mon- 
dottak mögé, szükségképp a mondottakon túlra kérdezünk.”517 Egy 
értelemösszefüggést csak akkor érthetünk meg a tulajdon értelmében, 
ha megfelelő kérdéshorizontra teszünk szert. Egy ilyen kérdéshorizont 
mint olyan, a kérdésre adott válaszon túlmenően mindig más lehet- 
séges válaszokat is szükségképp átfog. Ez azt jelenti, hogy egy érte- 
  

                     
514 Vö. uo. 212. 
515 Vö. uo. 216. 
516 Vö. uo. 254. 
517 Uo. 259. 
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lemösszefüggés értelme szükségképpen túlterjed azon a lehetséges 
válaszon, amelyet a neki feltett kérdésre éppen adni lehet. Ily módon 
egy kérdéshorizontban a továbbkérdezés lehetősége is mindig megnyílik. 
 
 

A horizontok összeolvadása 
 
Egy hermeneutikai szituációba való belépésünket azok az előíté- 

letek határozzák meg, melyeket magunkkal hozunk. Ennyiben egy jelen 
tapasztalati horizontját alkotják, azt, ameddig a meglévő tapasztala- 
taink által meghatározott létállapotunkban éppen el tudunk látni. De ez 
sohasem jelent egy olyan szilárd tapasztalati struktúrát, amelytől a 
múltbeli vagy jövőbeli tapasztalatok mássága teljesen elkülönül. A je- 
lenünk tapasztalati horizontja valójában egy szüntelenül alakuló hori- 
zont, amelynek mozgását előítéleteink kérdésessége, a másfajta értelem- 
összefüggések irányából érkező kihívások folyamatosan fenntartanak. 
Ily módon a különböző tapasztalatok és szituációk között nemcsak tá- 
volság húzódik, hanem folytonosan feszültség is képződik, melyet az 
eltérő értelemösszefüggések egymás felé forduló kihívásai tartanak 
fenn. A megértés voltaképpen ennek a feszültségnek a leküzdésére 
irányuló erőfeszítés. Ennek során a különböző tapasztalati horizontok 
egymáshoz közelednek, egymásra hatnak és kölcsönösen alakítják is 
egymást. A voltaképpeni megértés a különböző tapasztalati horizon- 
toknak egy hermeneutikai szituáción belüli találkozásaként és össze- 
olvadásaként valósul meg. Ez azonban korántsem jelenti az értelemtör- 
ténési folyamat lezárulását. Az, ami ilyenkor létrejön, „egy magasabb 
általánosság”, s ami történik, felemelkedés a partikularitások meghala- 
dása révén ehhez a magasabb értelemösszefüggéshez. Ez nem annyira 
valamiféle vertikális mozgást jelent, mint inkább a szituáció addigi 
keretein való túllépést azon a közös alapon, amely az addig különböző 
érelemösszefüggések értelemtartalmainak az egyesüléséből jött létre, s 
amely a szabadságnak egy tágabb körét nyitja meg a továbbhaladó lét- 
és értelemtörténés számára. 
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Az utóbb bekövetkező megértés mint „jobbanértés” 
 
Felmerül a kérdés, hogy vajon egy horizontösszeolvadás során 

megvalósuló megértés jobbanértés lesz-e, mint az előzetes értés, amellyel 
megnyílott egy hermeneutikai szituáció. Vajon ilyenkor az addigi ta- 
pasztalataink elégtelensége és az előzetes értésünk tökéletlensége bizo- 
nyosodik be? 

A tapasztalatstruktúrák és az értelemösszefüggések nyitottsága, a 
megértési folyamat továbbhaladása egyúttal minden olyan „mérőrend- 
szernek” a folytonos meghaladását is magában foglalja, amellyel a 
jobb-rosszabb, több-kevesebb viszonyaiban mérni lehetne. A gyarapo- 
dás a létben, értelemben és szabadságban csakis önmagával és önma- 
gához mérhető és a mássá válás formáiban mutatható ki. Ezért – 
Gadamer szavaival – elég azt mondani, „hogy másképp értünk, amikor 
egyáltalán megértünk.”518 

Az újonnan megvalósuló megértés az előzetes értésünkhöz képest 
másképpen értés. Ez azt jelenti, hogy kimozdít az addigi tapasztala- 
taink hatás- és értelemösszefüggéseiből, s átalakul és újraszerveződik 
általa az a világ, amely mi vagyunk, s mindaz a tapasztalat, amellyel 
rendelkezünk. A szabadság addig eléggé be nem látott lehetőségei nyíl- 
nak meg számunkra, de velük együtt az újabban felmerülő kérdéses- 
ségei is annak, hogy hogyan, miként lehetünk szabadok. 

 
 
A hermeneutikai kör 
 
A hermeneutikai szituációt alkotó tapasztalati struktúrák „közötti- 

ségében” zajló mozgást, az egymás felé megnyíló értelemelvárások és 
értelemigények közeledő-távolodó mozgását „ide-oda” haladó moz- 
gásként, ingamozgásként írtuk le. Ez azt jelzi, hogy egy hermeneutikai 
szituáció közegében végbemenő megértési folyamat nem lineárisan 
előrehaladó mozgásként valósul meg, hanem előretartó és visszalépő 
mozgásként egyaránt. Az előzetes megértés felvázolásai előrevetítik a 
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későbbi megértést, de ennek minden előrehaladó megvalósulási moz- 
zanata visszafelé is hat, átszervezi a felvázolást, ez pedig új lehetősé- 
geket tár fel a megértésben való továbbhaladás számára. Olyanszerűen 
zajlik a mozgás, mintha a folyamat körben járna, mintha a megértés 
alapstruktúrája körstruktúra lenne. Ezért a megértéstapasztalatnak ezt 
az önmagát folyamatosan belülről építő és kiteljesítő mozgását her- 
meneutikai körnek nevezik. 

Hagyományosan a hermeneutikai kört a résznek és az egésznek az 
egymást kölcsönösen építő viszonyaként szokás leírni. Ennek lényege 
abban áll, hogy az értelemegész előrevetítése által megrajzolt tapasz- 
talati horizontban valósul meg az értelemösszefüggés valamely rész- 
mozzanatának a megértése, ez a megértés viszont közelebb visz a teljes 
értelemösszefüggés megértéséhez, az értelemegésznek egy tartalma- 
sabb felvázolásához; ez a maga során további részek megértését teszi 
lehetővé, melyek még inkább kiteljesítik az egész megértését.”519 A fo- 
lyamat mégsem egy előrehaladó-visszatérő valódi körkörös mozgás, 
mert a megértett értelemösszefüggés állandóan bővül, s ezzel egyre több 
részre is kiterjed. A körszerű mozgás tehát inkább olyan koncentrikus 
körök formájában gondolható el, amelyeknek egyre növekvő sugara a 
megértés egyre kiterjedtebb és átfogóbb szintjét jelzi. Továbbá, az egész 
és a rész ebben az összefüggésben elgondolva olyan viszonyfogalmak- 
ként jelennek meg, amelyek a megértési folyamatnak nem a valós 
strukturális összetevőit jelzik. Sokkal inkább olyan egymás irányába 
nyitott és önmaguktól a másikig és vissza mozgásban levő tapasztalati 
struktúrákról van szó, melyek önmagukban is egy nyitott értelemteljes- 
séget hordoznak, s az egymással való dinamikus kapcsolataikban, ha- 
tásösszefüggéseikben a közös alkotásukként formálódó átfogó érte- 
lemteljességet egyik vagy másik oldaláról világítják meg. 
  

                     
519 „Az értelem anticipálása, melyben az egészt elgondoljuk, azáltal válik explicit 

megértéssé, hogy a részek, melyeket az egész határoz meg, szintén 
meghatározzák ezt az egészt.” „Így a megértés állandóan az egésztől a rész 
felé és vissza, az egész felé halad.” Uo. 207. 
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A megértés‒értelmezés‒alkalmazás egysége 
 
A felvázolt módon kibontakozó és végbemenő megértési folyamat 

értelmezés és alkalmazás egységeként valósul meg. Ez nem jelenti azt, 
hogy strukturálisan el lehetne különíteni ilyen szakaszokat a megértési 
folyamat egészén belül. Ha a hermeneutikai szituáció felől nézzük a 
megértés lefolyását, akkor a megértés végrehajtása értelmezés formá- 
jában valósul meg. A fentebb felvázolt mozzanatok az értelmezési 
folyamat általános struktúramozzanatainak tekinthetők. Amennyiben 
viszont a hatástörténeti folyamat oldaláról nézzük, a megértés alkal- 
mazás, azaz velünk megtörténő és minket a tapasztalatainkkal, a vi- 
lágunkkal együtt alakító lét- és értelemtörténési folyamat. Értelmezés 
és alkalmazás egymással és a megértéssel való összetartozásának az 
alapját a hatástörténeti tudat alkotja, egységüknek a megvalósulása 
pedig voltaképpen a hatástörténeti tudat mindenkori konkréciója. 

A filozófiai hermeneutika a megértés, értelmezés és alkalmazás 
összetartozó egységének az elgondolásával meghaladja mind az értel- 
mezés módszertani, mind pedig az alkalmazás technikai értelmű re- 
dukcióját. 

 
 
A megértés nyelvisége 
 
Az explicit kifejtés szintjén mindvégig elhallgattuk a filozófiai her- 

meneutika megértés‒koncepciójának egy sarkalatos vetületét: azt, hogy 
a megértési folyamat egésze a nyelv közegében kibontakozó és végbe- 
menő folyamat. A hermeneutikai szituáció elsődlegesen az élő beszélgetés 
dialogikus struktúráiban kiépülő és állandó mozgásban és újraszervező- 
désben levő értelemösszefüggések rendszere, mint ahogyan a hatástör- 
téneti folyamat mindig továbbhaladó mozgásának és kontinuitásának is 
a fenntartó és éltető közege a nyelv és a nyelvi hagyomány. A horizon- 
tok összeolvadása a megértésben a nyelv voltaképpeni teljesítménye. 

Az emberi világunkat szervező és építő tapasztalatok univerzális 
nyelvi közegében zajló lét- és értelemtörténési folyamat „mi magunk 
vagyunk”. 
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