
SZEMLE 

HERMENEUTIKA ÉS ESZTÉTIKA 
H A N S - G E O R G G A D A M E R : IGAZSÁG ÉS MÓDSZER 

A heidelbergi professzor munkájának első kiadása 1960-ban jelent 
meg, s (addig ismeretlen) nevét napjainkra nemzetközi hírűvé tette. 
A siker oka eléggé nyilvánvaló: a strukturalizmusok objektivisztikus 
törekvéseivel szemben Gadamer egy egészen másféle eszményt hirde-
tett meg, olyat, amely a szubjektum jogaiért szállt síkra. Egy ilyen, 
az uralkodó szellemi divattal szembeni fellépés a teljes visszhangta-
lanság kockázatával jár; Gadamernek viszont szerencséje lett, a szél 
megfordult, s a „recepcióesztétika" előretörése az б elgondolását is 
magasba emelte. 

Ettől — természetesen — ez az elgondolás éppúgy lehet jó mint 
rossz; a tudományos teljesítmények értékét sem pozitív, sem negatív 
jelleggel nem befolyásolhatja, hogy divatosak-e vagy sem. S annyi 
mindenesetre tény, hogy Gadamer fellépése figyelemfelhívó jellegével 
mindenképpen fontos: az esztétikai problémák hermeneutikai meg-
közelítése, azaz a megértés tudományának módszereivel történő vizs-
gálata igen lényeges eredményeket hozhat. De — nagy kár ez — 
Gadamer művészetelméleti koncepciójának megalapozatlansága 
miatt ilyen irányú erőfeszítései meddők maradtak. 

E művészetelméleti koncepció a maga igazi mivoltában nem 
egyéb egy képzettársításokkal összekötött hasonlatsorozatnál. Kiin-
dulópontja az az ősrégi — s ősrégen cáfolt — hiedelem, hogy a művé-
szet lényege a játék. A játékot — igencsak henye asszociáció mindjárt 
ez is — Gadamer az eljátszással azonosítja: „Maga a játék olyan érte-
lemben átváltozás, hogy senkinek a számára nem marad fenn^annak 
az azonossága, aki játszik. Mindenki csak azt kérdezi, hogy mi akar 
ez lenni, mire »gondolnak« itt. A játékosok (vagy a költő) már nin-
csenek, hanem csak az van, amit játszanak" (94.). 

Ami igaz a papás-mamásra, de nem igaz pl. a sakkra vagy a 
snóblira. A papás-mamás modelljére leegyszerűsített játék lényegével 
azonosított művészet modellje természetesen nem lehet más, mint a 
színjáték: „. . . a műalkotás játék, tehát igazi léte nem választható el 
a bemutatásától, s a bemutatásban mégis egy képződmény egysége és 
önmagával való azonossága mutatkozik meg. Lényegéhez tartozik, 
hogy rá van utalva az önmegmutatásra. Ez azt jelenti, hogy a bemu-
tatás bármennyire átváltoztatja és eltorzítja is a műalkotást, az azonos 
marad önmagával. . . . A bemutatás megszüntethetetlen jellemzője. 
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hogy valami azonosnak az ismétlődése. Persze az ismétlődés itt nem 
azt jelenti, hogy a szó szoros értelmében megismételnek valamit, tehát 
valami eredetire vezetik vissza. Ellenkezőleg: minden megismétlés 
egyaránt eredeti magához a műhöz viszonyítva" (100). 

E roppantul dialektikus gondolat magyarázataként Gadamernak 
a színjátékról (nyilván az ünnepi játékok, szertartások közvetítésével) 
az ünnepek jutnak eszébe : „Ezt a fölöttébb rejtélyes időstruktúrát 
az ünnep esetéből ismerjük. Legalábbis a periodikus ünnepeket az 
jellemzi, hogy ismétlődnek. Az ünnep esetében ezt az ünnep vissza-
térésének nevezzük. A visszatérő ünnep se nem másik ünnep, se nem 
puszta visszaemlékezés egy eredetileg ünnepelt valamire. . . . Tehát 
saját eredeti lényege szerint olyan, hogy mindig másik (akkor is, ha 
»pontosan ugyanúgy« ünneplik meg). Az olyan létező, amelyik csak 
akkor van, ha mindig más, radikálisabban időbeli, mint bármi, ami a 
történelemhez tartozik. Csak a levésben és a visszatérésben van léte" 
(100-101. ) . 

így jut el — a játékról a színjátékon át az ünnepre asszociálva 
— ahhoz a tételhez, hogy: „ . . . a műalkotás létét »egyidejűség« jel-
lemzi", ami „azt jelenti, hogy valami, ami megmutatkozik nekünk, 
bármennyire távoli eredetű is, megmutatkozásában teljes jelenlétre 
tesz szert. Tehát az egyidejűség nem valamiféle adottságmód a tudat-
ban, hanem feladat a tudat számára", „a tudatnak úgy kell hozzááll-
nia a dologhoz, hogy az »egyidejűvé« váljék, tehát a totális jelenlét-
ben minden közvetítés megszűnjék" (102.). 

Ez köznapi nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy a régebbi művészi 
alkotásokat a különböző korok embereinek mindig a maguk módján 
kell értelmezniük, s így értelmezik helyesen e műveket : a művészi mű 
lényegéhez tartozik, hogy minden korban más és más legyen. Gada-
mer szerint ugyanis nemcsak „a drámai vagy a zenei műveknek a 
lényegéhez tartozik, hogy különböző időkben és különböző alkalmak 
kapcsán változik az előadásuk"; „ez mutatis mutandis a statuáris 
művészetekre is érvényes. Itt sem úgy áll a dolog, hogy a mű »magá-
ban véve« létezne, s csak a hatás lenne mindig különböző — maga a 
műalkotás az, ami a változó feltételek mellett mindig másképp mutat-
kozik meg. A mai szemlélő nemcsak másképp lát, hanem mást lát" 
( 1 1 5 ) . 

Ezt nem úgy kell értenünk, hogy a műalkotásokat csak pillanatnyi 
meghatározottságok, a „jelen horizontja" alapján értelmezzük: „A 
jelen horizontja valójában szüntelenül alakul, amennyiben előítéle-
teinket állandóan próbára kell tennünk. Ilyen próbára tevés nem 
utolsósorban a múlttal való találkozás és annak a hagyománynak a 
megértése, amelyből eredünk. A jelen horizontja tehát egyáltalán 
nem alakul ki a múlt nélkül. Magában véve ugyanúgy nem létezik, 
mint a történeti horizontok, melyekre szert kellene tennünk. A meg-
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értés inkább mindig az ilyen állítólag magukban véve létező horizontok 
összeolvadása" (217. ) . 

S itt jut el Gadamer asszociációsora a végponthoz: az ilyen „össze-
olvadás ellenőrzött végrehajtását" a „hatástörténeti tudatnak" kell 
végrehajtania, ez pedig a hermeneutika problémája, a teológiai és jogi 
hermeneutikában pedig központi kategória „az alkalmazás", latin 
nevén applikáció, „mely minden megértésben benne rejlik" (217.): 
„Hiszen mind a jogi, mind a teológiai hermeneutika számára kons-
titutív az a feszültség, amely egyfelől — a törvény vagy az ige — téte-
les szövege, másfelől pedig a között az értelem között áll fenn, amely-
hez az értelmezés egy konkrét pillanatában alkalmazása eljut — az 
ítéletben vagy a prédikációban. A törvényt nem történetileg kell 
megérteni, hanem jogi érvényében kell konkretizálni az értelmezés 
révén" (219.) 

Gadamer úgy véli, hogy a teológiai és jogi hermeneutika e koncep-
ciója „a szellemtudományokra" általában kiterjesztendő, hiszen a 
szellemtudományokban is úgy áll a helyzet, hogy „. . . sohasem léte-
zett olyan olvasó, akinek tekintete előtt egyszerűen nyitva állt volna 
a világtörténelem nagy könyve. De különben sincs olyan olvasó, aki 
egyszerűen csak olvassa, ami előtte van. Ellenkezőleg: minden olva-
sásban megtörténik az applikáció, úgyhogy aki egy szöveget olvas, 
az ilyen értelemben maga is benne van a szövegben" (239.). 

Minthogy pedig — ez is irodalom, az is irodalom alapon — nem 
lát lényeges különbséget a szellemtudományi és a szépirodalmi szö-
vegek között, a szépirodalom pedig a művészetek egyike, tehát mind-
ezek a megállapítások a művészetre általában is vonatkoztathatók 
(vö. 125.), így — számára — természetes, hogy a művészet végső 
soron a jogászi és a papi tevékenység kaptafájához igazodik és — ezt 
kurziválással is kiemeli — „az esztétikának fel kell oldódnia a herme-
neutikában". 

Nos, szerintem az esztétikát nem lehet feloldani a hermeneutiká-
ban, mert szembe kell néznie ugyan hermeneutikai problémákkal is, 
de nem csak ezekkel. Választ kell adnia egyebek között olyan kérdé-
sekre, miért nem fogható fel — Gadamer elképzeléseivel ellentétben 
— a művészet a játék, az ünnep, a szentmise vagy a bírósági eljárás 
mintájára, miért mások a „szellemtudományi" szakmunkák és a 
commedia dell'arte színjátékok, sőt, jóllehet mind műalkotások, 
miért különböznek mégis egymástól az utóbbiak és a rögzített szö-
vegű drámák, valamint az építészeti alkotások. 

S minthogy az esztétika e kérdésekre meglehetősen pontos felelete-
ket is adott már, csak éppen Gadamer nem ismeri fel, illetve — részint 
— egyáltalán nem ismeri ezeket a feleleteket, így mindenekelőtt azt 
kell megállapítanunk, hogy Gadamer rendkívül járatos az esztétiká-
ban ahhoz képest, hogy filozófiatörténész, de nem eléggé ahhoz ké-
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pest, hogy esztétikai szakkérdésekben kíván megnyilatkozni. Ez lehet 
az oka annak is, hogy óriási elmélettörténeti apparátussal igyekszik 
bizonyítani jártasságát : könyvének több mint háromnegyedében azt 
mondja fel, mit olvasott másoktól e témakörben — csakhogy az igazi 
jártasságot nem az jellemzi, hogy sokat olvasunk és idézünk, hanem 
az, hogy tudjuk, mit kell elolvasni ahhoz, hogy szilárd kiindulópont-
jaink legyenek a szakma műveléséhez. 

További — filozófiai — árnyoldala gondolkodásának az, hogy 
(amint ez a fenti idézetekből is kiderülhetett) meglehetősen gátlásta-
lanul él, azaz visszaél a dialektika „ellentmondások egysége" mód-
szerével. Figyelmen kívül hagyja, hogy Hegel a mérték kategóriájával 
korlátokat is szabott annak, milyen változások mellett lehet még egy 
dolog azonos önmagával; egy ponton túl (s ez az ünnepekre és szín-
játékokra is áll) a változtatások következtében a dolog minőségileg 
más dologgá alakul át. 

Aki tehát az esztétika valódi eredményei iránt érdeklődik, aligha 
hasznosíthatja Gadamer művét, s annál is kevésbé teheti ezt, mert 
komponálatlanul, kuszán előadott elmélettörténeti kitérői és mester-
kélt nyelvezete révén e mű igencsak nyögvenyelős olvasmány is. 

A fordítás ténye azonban igen örvendetes. Gadamer és a „herme-
neutikai esztétika" közel egy évtizede növekvő divat a magyar iroda-
lomtudományban is. Akik eddig csak másodkézből, hallomás útján, 
félreértve-félreértelmezve ismerték, most végre maguk is elolvashat-
ják, s ez bizonyára radikálisan csökkenti majd eszméinek vonzását. 
(Annál inkább, hiszen a mi hermeneutikai divatunkban oly kedvelt 
„kényszermentes dialógus" elgondolását Gadamer kerek-perec elveti; 
vö. 3 8 0 - 3 8 1 . ) 

Kevésbé örvendetes, hogy Bonyhai Gábor utószava nem a könyv 
megértését, hanem egy — aligha létező — „hermeneutikai filozófia" 
apologetikáját szolgálja, s hogy a tárgymutató nagyon hiányos. 
(Gondolat, 1984.) 

SZERDAHELYI ISTVÁN 

ZRÍNYI ÉS ITÁLIA 

Király Erzsébet és Kovács Sándor Iván munkája — „Adria tenger-
nek fönnforgó habjai". Tanulmányok Zrínyi és Itália kapcsolatáról — 
minden korábbi feldolgozásnál részletesebben tárja fel a Szigeti 
veszedelem szerzőjének itáliai kapcsolatait. A könyvben tizenkét ta-
nulmányt találunk. Hatot Kovács Sándor Iván, kettőt Király Erzsé-
bet írt, négy pedig közös munka eredménye. A tanulmányok többsége 
Zrínyi költői életművének itáliai irodalmi vonatkozásait dolgozza fel, 


