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tál, hogy gondolja, bensővé teszi az elmúltat, befogadja a tudat jelenvalóságába, „hosszú 
napokkal bétölti őt”, és beleszövi örök élete szövedékébe.

A szövegek firmamentuma -  a philosophia perennis -  a szellem el nem évülő palimp- 
szesztje.

Domokos Mátyás

AZ IRODALOM FINTORA

A  Holmi 1998. szeptemberi számában látott napvilágot egy remek tanulmány (A FILO
LÓGIA BOSSZÚJA, AVAGY GADAMER ESETE A PIETISTA HERMENEUTIKÁVAL), amelynek 
szerzője, Kisbali László egy filológus-Poirot mesteri logikájával, ráadásul olvasóinak 
semmilyen nyelvi nehézséget nem okozó beszédmód használatával m utatja ki, hogy 
a gadameri herm eneutika „hármasszabályának” -megértés, értelmezés, alkalmazás -  har
madik tagja, az applicatio eszmetörténeti előzményeinek feltárása közben a WAHRHEIT 
UND METHODE elvilághíresült szerzője olyan forrásra hivatkozik (Joannes Jacobus 
Rambachius Jénában 1752-ben megjelent művére), amelyet gyaníthatóan soha nem 
is olvasott. Ha ugyanis olvasta volna, bizonyára feltűnt volna a nagy tudományú pro
fesszornak, hogy az a locus, amelyet „idéz”, egyszerűen nincs benne az eredeti szö
vegben. (De miért is olvasta volna el ezt a nyolcszáz oldalnyi, emészthetetlenül unal
mas és száraz latin nyelvű kásahegyet?)

A groteszk és kínos végeredménnyel záruló oknyomozás e filológiai hiba -  Kisbali 
László kifejezésével: „azért ez elég nagy bolha” -  után újólag megerősíti a latin mondás 
igazságát, miszerint: In  minimis Deus est maximus (amit szabad fordításban úgy le
hetne talán magyarul visszaadni, hogy „apróságokban mutatkozik meg igazán a lé
nyeg”. A Kisbali-tanulmány könyörtelenül következetes és kérlelhetetlenül pontos ok
fejtése ugyanis egyszerre „in vitro” és „in vivo”, vagyis: a filológia laboratóriumi ste
rilitásával és a valóságos eszmetörténeti folyamatok életteljes felidézésével mutatja 
meg, hogyan él tovább korról korra és rendíthetetlenül az irodalomról való gondol
kodás tudományában (vagy amit annak hiszünk) az emberi intellektus talmudmagya- 
rázó, szofisztikára és skolasztikára hajlamosító ösztöne m int a filologizáló-filozófiai és 
filozofálgató-filológiai gondolkodás már-már archetipikus meghatározója (hogy én is 
tudományosan fejezzem ki magam).

De nem ez késztetett ennek a jegyzetnek a megírására. Hanem  amit Kisbali László 
filológiai tényfeltárása ju tta t eszembe, s ami számomra, az egyszerű olvasó és műélvező 
számára legalább ilyen izgalmas kérdés. Azon ugyan jó t mulattam, hogy a gadameri 
applicatio fogalma hermeneutikai értelemben „meztelen”, s ennek kimondása e bri
liáns tanulmány hervadhatadan érdem e (miáltal komoly nemzetközi feltűnést is kelt
hetne, ha megjelennék valamely világnyelven), de olvasása közben m ind erőtel
jesebben arra kellett gondolnom, hogy az esztétikai jellegű applicatiónak, amely nyil
vánvalóan egyidős az irodalomról való tudatos gondolkodás történetével, tehát léte
zett évszázadokkal (ha nem évezredekkel) Gadam er előtt is, s léteznék akkor is, ha
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Gadamer soha nem lett volna, m indenkor elkerülhetetlen -  szükségszerű és kény
szerű -  előfeltétele a művek megértése és értelmezése. -  S hogy hogyan működik ez 
a bizonyos „alkalmazás”, milyen szemléleti-világnézeti megértés és értelmezés -  vagy 
ha tetszik: meggyőződés -  munkál benne, annak feledheteüen példája az a beszélge
tés, amely József Attila és Ignotus Pál között zajlott a Japán kávéházban, amikor József 
Attila azt fejtegette, hogy ő bármelyik vers szövege alapján meg tudja m ondani, vajon 
forradalm ár volt-e a költője. -  Ugyan! -  vetette ellene Ignotus, aki feljegyezte kettejük 
beszélgetését - , hát itt van például A PUSZTA TÉLEN ... -  „Mint kiűzött király országa szé
léről /  -  vágta rá kapásból József Attila a költemény záró fejezetét -  Visszapillant a nap 
a föld pereméről, /  Visszanéz még egyszer /  Mérges tekintettel, /  S mire elér szeme a túlsó határra, 
/  Leesik fejéről véres koronája.” Nem (csak) az a fontos tehát, hogy Rambach könyvében, 
amelyet Gadamer nem olvasott, csak hivatkozott rá, szerepel-e az applicatio, hanem  
legalább ilyen fontos talán, hogy mi a motivációja a mindenkori applicadónak a m ű
vekről való olvasói gondolkodásban.

Egyébként éppen Gadamer (és követői) művészetfelfogásából következik, hogy any- 
nyi jogosult, m ert létező-valóságos (de ebből következően szükségképpen csak részle
ges) megértés és (részleges) értelmezés képzelhető el, ahány olvasója, befogadója támad 
egy-egy műnek, s ezeket a befogadói értelmezéseket elvileg ugyan milyen szempontok 
szerint lehetne tudományosan hierarchizálni? De Kant ismeretkritikai és Heisenberg 
kvantummechanikai kutatásainak elvi következtetései óta még a legelvakultabb filo
lógusok és filozófusok sem hihetnek a teljes, adekvát ismeret megszerzésének a lehető
ségében (még ha ez az elvben általuk is méltányolt igazság gyakorlatilag nemigen fe
szélyezi őket abban, hogy tűzzel-vassal ne törekedjenek egyedül üdvözítő elméleteik 
hegemóniájának a biztosítására...).

S mindebből persze (ha ugyan nem tévedek) eo ipso következik az is, hogy m inden 
megértés és értelmezés csak részben lehet „igaz”, de ugyanakkor kiküszöbölhetetlenül 
„hamis” is. Talán éppen ebben rejlik a természetes magyarázata, hogy az alkalmazás 
módját s annak axiológiai eredményeit, tehát egy-egy kor(szak) esztétikai közmeg
egyezésen alapuló ítéleteit törvényszerűen kikezdi az idő rozsdája. Á rú t feledés poklát 
és purgatórium át herm eneutikánk természetének és határainak ez az objektív deter
minációja működteti. Az irodalom tényeivel, a művekkel szembesülve tudomásul kell 
vennünk a (részleges) igazság és a (részleges) hamisság együttlétét gondolkodásunk
ban; akkor is, ha mindezeket belátva nem a „részleges”, hanem  a „totális” ismeretel
méleti (és hermeneutikai) szkepszis szemüvegével olvassuk a szövegeket. A lényeges 
kérdés számomra az, hogy mikor és kinél, mekkora az „applicatio amplitúdója”, s mikor 
leng ki olyan mértékben, amit maguk a művek s befogadásuk élménye m ár semmi
képpen sem hitelesíthet. Magától értetődően, „tényszerűen” és „tárgyszerűen” -  
ahogy a filológusok és/vagy a filozófusok szeretnék. S mikor válik uralkodó irodalmi 
divatok szemellenzőjévé? S talán ez az a kérdés, ahol az érzékeny, magányos olvasó 
esetleg biztosabban „megfogja a labdát”, amit Gadamer alapművének mottója értel
mében (és M árton László fordításában) „egy örök játszótársnő vetett /  épp a kezed közé, pon
tosan /  kimért röppályán, mely kerek egység /  Isten hídjában; felivel, zuhan: /  akkor lesz a fog- 
ni-tudás képesség -  /  nem a tiéd, egy világé”.


