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MEGJEGYZÉSEK KISBALI
LÁSZLÓ HERMENEUTIKATANULMÁNYÁHOZ
Kisbali László hermeneutikatanulmányában
(A FILOLÓGIA BOSSZÚJA, AVAGY GADAMER
ESETE A PIETISTA HERMENEUTIKÁVAL, Holmi,
1998/9.) Gadamerre vonatkozóan lényegé

ben három tézist képvisel: 1) Gadamer szö
vegfelfogása és értelmezéselmélete tarthatat
lan, mivel megengedi „nem létező szöveghely”
kitalálását és értelmezését (1277.), s ezt bizo
nyítja, hogy miközben 2) Gadamer számára
központi jelentőségű a pietista hermeneutika
s azon belül Rambach, ugyanakkor 3) amaz
idézet, mellyel ezt alá kívánja támasztani, tárgyilag és filológiailag tarthatatlan. Az írás egy
további állítása, hogy mindezt milyen sokan
nem vették észre - ezzel a továbbiakban nem
foglalkozom, mivel nem tartozik szorosan ah
hoz, amit tárgyalni kívánok. A 2. és 3. tézis
hivatott tehát igazolni az első állítást, miköz
ben világos, s ezt Kisbali említi is, hogy a 3.
tézis eleve csak akkor érdekes, ha a 2. tézis
meggyőző. Az alábbiakban először az első két
állítást szeretném vitatni, majd ellenvélemé
nyemet kifejteni. Azt állítom, egyrészt, hogy
a gadameri szöveg- és értelmezésfelfogás
semmiképpen sem tarthatatlan, legfeljebb mint minden álláspont - vitatható, de sem
miképpen nem amaz érvek alapján, melye
ket Kisbali felhoz. Másrészt, a pietista herme
neutika szerepe Gadamer gondolkodásában
olyan történeti illusztráció, melynek esetleges
helytelensége a szisztematikus alapgondola
tokat érintetlenül hagyja, vagy másként, a pietista hermeneutikának nincs központi szere
pe Gadamer hermeneutikájában (a második
állítást maga Kisbali László is fontolóra veszi,
de végül - megítélésem szerint helytelenül elveti).
A cikk filozófia és filológia ellentétéből in
dítva ju t arra, hogy a hermeneutikai pozíció
lényege, a (sokakat megbabonázó) hermeneutikai kör. Ez utóbbi Kisbali szerint Gadamernél azt jelenti, hogy a szövegértelmező
menthetetlenül be van zárva (foglya) előíté
leteibe, s emiatt nem tud számot adni arról,
hogy létezik egy szöveg, illetve szöveghely,
aminek interpretálása a tulajdonképpeni fel
adat volna. A tanulmány megfogalmazásá
ban: „az egyetemes hermeneutika nem tud meg
nyugtató választ adni arra a kérdésre, hogy »van-e
egyáltalán készen adott szöveg«” (1276.). Lehet
kérdésesnek tekinteni egy szöveghely jelen
tését, de ettől még nem kell és nem is lehet
kétségbe vonni, hogy a szöveghely létezik, s
a feladat ennek értelmezése. A tanulmány
szerint ez utóbbi - a szöveg létezése - olyan
előfeltevés Gadamernél, melyről nem tud
számot adni. Hogy ez így van-e vagy sem, ar
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ra rögtön visszatérünk; mindenesetre a cikk
gondolatmenete itt erősen kétértelmüvé vá
lik: egyfelől a tanulmány azt sugallja, Gadamer elfogadhatónak tartja, hogy nem létező,
esetleg kitalált szöveghelyekre hivatkozzunk,
másfelől azt halljuk, hogy Gadamer „nem lé
tező szöveghely értelmezésével... próbálkozott”.
Nem világos itt, mire gondol Kisbali László:
azt akarja állítani, hogy Gadamer szerint
minden hermeneuta nyugodtan találjon ki
szövegrészeket értelmezés közben - ami ter
mészetesen abszurd -, vagy azt, hogy Gada
mer egy lábjegyzete hajmeresztően téves? Ha
az előbbire gondol, akkor ezt valahogyan alá
kellene támasztani. Ehhez viszont nem elég
egy téves lábjegyzetre hivatkozni, hanem
olyan gondolatot vagy utalást kellene találni
Gadamernél, ami ezt kifejezetten állítja vagy
legalább sugallja. Mindenesetre ez ellen szól,
hogy maga Kisbali valószínüsíti a tanulmány
későbbi részében, honnan vehette Gadamer
az idézetet, „ugyanis aligha hihetjük, hogy ő ma
ga találta volna ki” (1283.). Ha viszont a szerző
az utóbbira gondol, azaz arra, hogy Gadamer
pontatlanságon érhető, akkor nem világos,
miért releváns ez a szövegértelmezés hermeneutikai felfogása, illetve annak bírálata
szempontjából. Mindenesetre a két állítás kü
lönböző, s összemosódásuk nem szerencsés.
A tanulmány az eddigieket a fenti kétértel
műséget megőrizve összegzi: a fenti mutat
vánnyal Gadamer „sikert... aratott. Hatalmas si
kert. Pörög-pörög a hermeneutikai körhinta, s úgy
tűnik, senki sem veszi észre, hogy nincs semmi a
közepén” (1277.). Mivel a továbbiakban nem
esik szó a szövegértelmezésről, érdemes egy
pillantást vetni erre a kérdésre, mielőtt to
vább követnénk a tanulmányt. Hogy Gadamer idevágó, illetve a hermeneutikai körrel
kapcsolatos gondolatait miért egy késői ta
nulmányból kellett előszedni, az rejtély. Ta
lán kézenfekvőbb lett volna az I GAZSÁG ÉS
MÓDSZER vonatkozó fejtegetéseit is bevonni.
Mindenesetre a hivatkozott gondolat, misze
rint nem triviális kérdés, „mi áll itt a szöveg
ben”, megtalálható a fő műben is: „Heidegger
tökéletesen helyes fenomenológiai leírást adott, ami
kor az »előttünk levő« állítólagos »olvasásában«
felfedezte a megértés előstruktúráját.” (IGAZSÁGÉS
MÓDSZER, Gondolat, 1984. 193. o., a további
akban: IM.) Nem feladatunk itt belemenni e
heideggeri gondolat értelmezésébe, hiszen
néhány sorral korábban Gadamer maga is fe

nomenológiai leírást ad arról, hogyan képze
li ezt el: „Aki egy szöveget meg akar érteni, az
mindig felvázolást végez. Amint észrevesz valami
értelmet a szövegben, előre felvázolja az egésznek
az értelmét... Az ilyen előzetes vázlat kidolgozásá
ban áll a megértése annak, ami előttünk áll (da
steht).” (IM, 192.) A szöveg Gadamer koncep
ciója szerint tagolt egész, ami ezért nem
pusztán alkotórészeinek, azaz az egyes mon
datoknak avagy lehetséges idézeteknek az
összessége. Hogy egy konkrét szöveget az ér
telmezők hogyan tagolnak, hogyan építik fel
a szöveg egészét, az nincs eleve rögzítve, ha
nem csak az egyes részek tanulmányozásával
deríthető ki. Gadamer tézise mármost az,
hogy ez a tagolás - „az egész értelme” - befo
lyásolja az egyes részek, adott esetben mon
datok jelentését. Ha ez így van, akkor egy
szöveghely vagy idézet értelmét nem feltétle
nül lehet a szöveg egészétől függetlenül meg
érteni. Ez viszont azt jelenti, hogy nem lehet
minden további nélkül arra hivatkozni, ami
a szövegben „ott áll”, hanem azt is tisztázni
kell, hogyan kell érteni azt, ami „ott áll”. Ter
mészetesen ez a koncepció vitatható; azt vi
szont nem lehet állítani, hogy ne számolna
azzal a ténnyel, hogy léteznek azonosítható
szövegek és szöveghelyek, melyeket értel
mezni akarunk. Kisbali viszont pontosan ezt
veti Gadamer szemére: „az valóban kérdéses,
hogyan értsünk egy szöveghelyet, de ez a nehézség
érintetlenül hagyja abbéli meggyőződésünket, hogy
van valamiféle hely, amelyet valamiképpen meg
kellene értenünk. ...ha hű saját előfeltevéseihez (az
egyetemes hermeneutika), nem engedheti meg értel
mezés nélküli tények elfogadását, a szöveg »problémátlan adottságát«” (1276.). A hermeneutikai
kör gondolata éppen hogy az első, Kisbali ál
tal is jogosnak elismert problémára vonatko
zik, és eleve csak akkor értelmes, ha értelmezen
dő szöveghelyek meglétéből indulunk ki. Ha
Kisbali csak két mondattal tovább idézte vol
na azt a gondolatsort, amit a hermeneutikai
kör vázolására alkalmasnak talált, akkor ezt
is olvashattuk volna Gadamernél: „Bizonyos
marad eközben, hogy kérdéses esetekben újra és új
ra magát a szöveget kérdezzük meg, és hogy enynyiben mindig a szövegé az utolsó szó.” (GW 6,
276. o. - Gadamer müveinek összkiadására
a továbbiakban GW rövidítéssel és kötetszám
mal hivatkozom.) Ebből is látható, hogy a
szövegek adottságának problematikus volta
Gadamer szerint nem azt jelenti, hogy azok
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ne léteznének. Ehelyett a problematikus jel
leg abban áll, hogy azok a gondolatok, az az
értelem, amit egy szöveg kifejez, nem adott
értelmezői erőfeszítés nélkül. A viszonyítási
alap, amihez képest azt mondhatjuk, hogy
egy szöveg megértése nehézségeket okoz,
nem más, mint a beszélgetőpartner megérté
se az eleven dialógusban - s mindezzel Gadamer kifejezetten Platón íráskritikájának
belátásait követi. A szöveg nem képes magát
megvédeni sem az esetleges félreértésektől,
sem az ellenvetésektől, s emez előbbi mozza
nat az, amit Gadamer többek között szem
előtt tart.
Összefoglalva: a szöveg, illetve a szövegér
telmezés hermeneutikai felfogása semmi
képp nincs elintézve, megcáfolva azzal, amit
Kisbali mond. A filozófiai hermeneutikát szö
veghelyek kitalálásának beállítani: durva té
vedés.
Kiválóan szemlélteti azt a nehézséget,
amire Gadamer a szövegértelmezéssel kap
csolatban fel akarja hívni a figyelmet, Kisbali
tanulmányának második fő állítása, tehát az
a tézis, hogy a pietista hermeneutika döntő
szerepet játszik Gadamer koncepciójában
(1279.). Ezt az állítást ugyanis nem lehet úgy
igazolni, hogy egyes szöveghelyekre hivatko
zunk, az igazolás csak úgy lehetséges, hogy
felvázoljuk a gadameri elképzelés egészét, és
ezen belül megmutatjuk az adott mozzanat,
azaz jelen esetben a pietista hermeneutika je
lentőségét. Ez ügyben Kisbali nem tesz túl
nagy erőfeszítéseket. Megfigyelhető ugyanis
egy furcsa aránytalanság. Míg a szerző sokat
foglalkozik azzal, honnan vehette Gadamer
téves idézetét, addig érdemben sokkal kevés
bé tisztázza, milyen összefüggésben is merül
fel, valamint Gadamer gondolatmenetében
milyen szerepet foglal el az, amit a kifogásolt
lábjegyzettel alátámasztani kíván. A pietista
hermeneutika jelentősége ugyanis legalább
két dolgot jelenthet: 1) Gadamer átvesz on
nan egy fontos gondolatot; 2) egy fontos gon
dolat történeti megjelenését, felelevenedését
Gadamer itt lokalizálja. Úgy vélem, jelen
esetben csak az utóbbiról lehet szó, mivel
nem lehet komolyan állítani, hogy Gadamer
a pietista hermeneutikától venné át az alkal
mazás kérdéskörére vonatkozó tartalmi
elemzéseit, hiszen Rambachról, pietista hermeneutikáról a továbbiakban nem esik szó.

Sőt még csak azt sem lehet állítani, hogy az
alkalmazás problémája a pietista hermeneu
tika közvetítésével kerülne Gadamer látókö
rébe. Az I GAZSÁGÉS MÓDSZER kezdettől fogva
Arisztotelészre, pontosabban „elméleti” és
„gyakorlati” filozófia, illetve tudás arisztotelészi megkülönböztetésére támaszkodik. Az
alkalmazás problémáját sokkal inkább ide le
het kapcsolni. „Hermeneutikai aktualitás”ról Gadamer Arisztotelésszel kapcsolatban
beszél, és nem a pietista hermeneutikával
összefüggésben. Az IGAZSÁGÉS MÓDSZERután
is hangsúlyozza Gadamer, hogy a tartalmilag
döntő megfontolások ez ügyben Arisztote
lésztől származnak (l. pl. GW 7, 222-223. o.).
Egy 1980-as tanulmány egyenesen azzal a tu
datosan provokatív tézissel indít, hogy Arisz
totelész gyakorlati filozófiája az egyetlen te
herbíró modell a szellemtudományok megfe
lelő önértelmezéséhez (GW 2, 319.). Továbbá
azt is pontosan lehet tudni, hogy Gadamer
érdeklődését Arisztotelész iránt tanára, Mar
tin Heidegger keltette fel még a húszas évek
első felében.
Mindez azt támasztja alá, hogy a gadameri
hermeneutika mint gondolati pozíció nem
függvénye a pietizmusra, illetve Rambachra
vonatkozó hivatkozásoknak. Kisbali ezzel
nem ért egyet: szerinte nem „elválasztható egy
mástól az applikáció teoretikus tartalma, érvényes
sége és az e tartalom illusztrációjául felhozott tör
téneti vázlat”, mégpedig azért nem, mert „ér
vényesség és genezis” bonyolult viszonyban áll
az I GAZSÁGÉS MÓDSZER-ben (1280.). E bonyo
lult viszony lényegében abban állna, hogy
egyrészt Gadamer hermeneutikája „sajátos
restauratív” jelleggel bír, másrészt hogy amit
Gadamer oly szívesen restaurálna, az éppen
a pietista hermeneutika (1281.). „A hermeneutikatörténet eszerint illusztrációját, fundamen
tumát és intencióját kínálja a gadameri hermeneutikának.” (Uo.) Ez a beállítás két okból té
ves. Először is a filozófiai hermeneutika restauratív jellege kisebbfajta képtelenség; min
denesetre Gadamer Hegelt követve a múlt
minden szellemi restaurációjának lehetetlen
ségét állítja, s erre hivatkozva kezd bele
egyáltalán hermeneutikatörténeti vizsgálódá
sokba (IM, 128-129.). Ez azt jelenti, hogy
amit Gadamer a gondolkodás történetében
kidolgozott perspektívákról mond, az nem
olyan történet, aminek helyessége igazolná a
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filozófiai hermeneutikát - hogyan is lenne er
re képes? -, hanem tartalmi kapcsolódás
vagy bírálat, egyszóval dialógus tárgyi kérdé
sekről. Egyetlen olyan gondolatot sem talá
lunk Gadamernél, hogy valami pusztán azért
igaz, meggyőző, mert ez vagy az a személy,
irányzat, korszak stb. mondta. Azon lehet vi
tatkozni, hogy vajon sikerült-e Gadamernek
minden fontosabb téziséről számot adni, azt
kellően megindokolni, de az nem kérdéses,
hogy ezt megpróbálja - mint minden filozó
fia. Ha ez így van, akkor tökéletesen félreve
zető azt állítani, hogy a hermeneutikatörténet lenne a filozófiai hermeneutika érvényes
ségének forrása, „fundamentuma”. Ugyan
így tévedés - másodszor -, hogy a hermeneutikatörténet Gadamer gondolkodásának „in
tenciója”, „programja” lenne. Gadamer prog
ramja nem szubjektivista tapasztalatelmélet:
tapasztalatelmélet, mert annak leírása, hogy
hogyan tapasztalunk műalkotásokat, szöve

geket stb., s végső soron a világot; nem szub
jektivista, mert úgy véli, hogy az újkori filo
zófiára jellemző szubjektum-objektum meg
különböztetés, illetve egyáltalán a szubjekti
vitás mint kiindulópont félrevezető. Függet
lenül attól, hogy alapjában véve már Heideg
ger is valami ilyesmit akart, világos, hogy en
nek a törekvésnek semmi köze a hermeneutikatörténethez. Egyébként ez a gondolkodói
szándék a magyarázata annak is, hogy miért
olyan fontos a görög filozófia, különösen Pla
tón és Arisztotelész, Gadamer számára.
Fenti meggondolásaim szükségképpen
vázlatosak voltak. Ha ezzel együtt sikerült
módosítaniuk vagy legalább megkérdőjelez
niük azt a képet, amit Kisbali László Gada
mer filozófiai hermeneutikájáról sugallt képtelen gondolatok és filológiai tisztességte
lenség -, akkor már elérték céljukat.
Olay Csaba
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