
Ballagi Aladár 1891-ben, a Brázay-kötet irodalmi ismertetésekor, maga i.s
adóz Kelemen Didák tiszteletének. - Éble Gábor 1892-ben hűen átírja Kátobi
Klára levelét, bizonyságául annak, hogy Isten Szelgája erényekben gazdag élete
állandóan foglalkoztatta az írókat, vonzotta az olvasókat. - Ki lehetett volna más
azután ennek a lelkesedésnek legismertebb kifejezője, mint Takáts Sándor
kegyesrendi történetíró? Ö 1892-ben a budapesti Katholikus Szemlében, folyta
tásban foglalkozik "Kelemen Didákkal és Károlyi Sándor családjával'.', 'levéltári
kutatásainak eredményeként hiteles képét adva a kelemeni lelkületnek.

Palmer Kálmán "Nagybánya és környéke" című könyvében méltatja Kele
men Didák társadalmi erényeit, 1894-ben; míg Szinnyei József 1897-i "Magyar
írók élete és munkái"-ban ad helyet neki, hozzáfűzve, hogy szenttéavatási ügye
is folyamatban van.

Átlépve jelen XX. századunkba. Szendrei János "Miskolcz város története és
egyetemes helyrajza" című könyvében (1911) úgy emlékezi.k meg Kelemen Didák
ról, mint általánosan tisztelt szentéletű férfiúról.

Takáts Sándor 1914-ben a "Régi Magyar Asszonyok"-ról, köztük Károlyi Klá
ráróI írott könyvében újra Isten Szelgája feledhetetlen személyének szerepét mél
tatja a magyar társadalmi életben "Károlyi Sándor ,és Kelemen Didák" címen.

Az első világháború után, 1927-ben P. Dr. Csák Alajos Círjék minorita tarto
mányfőnök könyvével: "Kelemen Didák csodás élete és működése", szinte új sza
kaszába jutott a "Kelemen-per", amely kezdettől míndvégíg föltétlenül kívánja
a történeti, hittudományi, jogi megalapozottságot. Az eltelt félévszázadot jellemző

jelentős megmozdulás, - cikkek, könyvek, beszédek, magán és hivatalos kérelmek,
a Magyar Püspöki "Kar jóakaratú megértése, a római Apostoli Szentszék tör
vényszerűen igényes figyelme -, remélni engedi a magyar lelkiség e kiváló hó
sének az Egyház által elismert nyilvános tiszteletét.

BODA LÁSZLÓ

AZ ÉRTELMEZÉS ALAPKÉRDÉSEI
Korunk gondolkodásának egyik jellemző vonása, hogy az az ismeretelmélettől

egyre észrevehetőbben a megértés és az értelmezés elmélete felé tart. A hermeneu
tika, vagyis az értelmezéstan ezért válik egyre népszerűbbé, könyvek és tanulmá
nyok felkapott témájává. Ismert dolog ugyanis, hogya Biblia hermeneutikájából
kalandos szellemtörténeti út eredményeként olyan módszer bontakozott ki, amely
egyre gyümölcsözőbbé válik az ún. "szellemtudományok" területén, a bölcselet
történetben, az irodalom- és művészetkritikában, a történelem eszmei megköze
lítésében, sőt a teológiában is. A megértés, nyomában pedig az értelmezés voltakép
pen az emberi megismerés egy sajátos módja. A filozófiai ismeretelmélet a külvilágból
az érzéklő tapasztalás segítségével szerzett fogalmakat elemzi elsősorban. A sko-'
lasztika ezt "príma intentio"-nak, elsődleges tárgyrairányulásnak nevezte. A
megértés ezzel szemben már feltételezi a megszerzett fogalmakat. Az ideákat pedig
nem önmagukban, hanem áttételesen, érzékelhető kivetüléseikben _ vizsgálja.
Diltheyvel szólva a szellemi objektivációk jelentésrétegeit törekszik megragadni.
Ebben a vonatkozásban beszélhetünk például arról, hogy egy verset értelmezni
tudok, mert megértettem üzenetét, mondanivalóját, Az értelmezés ilyen formán
a "másodlagos tárgyrairányulás" (secunda intentio) keretébe tartozik. .

Különösen szembetűnik ez a hermeneutika legsajátosabb témáinál, az írásos
műveknél. A megérteni és értelmezni szándékozó személy a valóságot nem ön
magában, hanem írásos dokumentumok tükrében vizsgálja. Jellemző,. hogy a
mai hermeneutika a Biblia szővegeiriek magyarázatából származik. S bár azóta
a Biblia értelmezéséből Dlltheynél a történelem, Heideggernél a lét értelmezése
lett, az írott szöveg mindig megmaradt a hermeneutika legsajátosabb témájának.
Ez még a legújabb törekvéseknél, az erkölcsi cselekvés értelmezésénél is jellemző.

A nem írásos jellegű szellemi objektivációk ugyanis átalakíthatók, míntegy transz
ponálhatok írásos szövegekké (pl. az erkölcsi cselekvés a nyelvi kijelentésekben,
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a .tankönyvekben). A léthermeneutikában végül maga Heidegger' is ezt va mód
szert alkalmazza. amikor nem közvetlenül a létet, hanem a létről való beszédet
elemzi. A hermeneutika sajátos világa tehát - Paul Ricoeurrel fogalmazva 
a "szövegvilág".

Tanulmányom célja az értelmezéstan alapkérdéseinek vizsgálata. Nem él

hermeneutika neves képviselőinek, tanítómestereinek ismertetésére törekszem, ha
nem "az" értelmezés módszerének egyéni átgondolására ; olyan összegezesre. ame
lyen belül - mintegy beépítve - Schleiermacher, Heidegger, Dilthey, Gadamer.
Ricoeur vagy Coreth meglátásai is helyet kapnak. Kifejezett célkitűzésem, hogy
- habár vázlatosan -, e tanulmány keretében kidolgozzam a hermeneutika 12g
fontosabb axíómáit, vagyis alapelveit, amelyek egyikére, másikára többször tör
ténik utalás az említett gondolkodókkal kapcselatban anélkül, hogy ezek az elvek
rendszerezve volnának. Három kérdésre keresem a választ: Mik az értelmezés
tárgyi szempontjai ? Mi jellemzi az értelmező személyt? Mi a szerepe térnek és
időnek az értelmezésben?

1. KÉRDÉS: A MEGÉRTÉS TARGYI OLDALA. A HERMENEUTIKA ALAPELVEI

l. elv: Megérteni és értelmezni csak egészben lehet. Itt nem egyszerűen első té
telről van szó, hanem a hermeneutika "főparancsolatáról", amely egyetemes ér
vénnyel alapozza meg a többit. Bár ősidőktől alkalmazzák. kifejezett értelmezés
tani alapelvként Schleiermacher fogalmazta meg kellő tudatossággal. (1) Az írásos
szövegek termínológíájával ezt így szokták kifejezni: mondatot" csak szövegegész
ben, textust csak kontextusban lehet megérteni. A szövegegész és a mondatok
között így kölcsönhatás áll fenn. A részek valamilyen egészre utalnak,' az egész
pedig csak a részekben tud kifejeződni. Ezen az alapon a töredékekből rekonstru
álni lehet az egészt, legalábbis szerenesés esetben. Egy alkotó munkásságának lé
nyegi vonásait megértve pedig meg lehet állapítani, hogy bizonyos művek,

amelyeket 'eddig rnem ismertek, valóban őhozzá' tartoznak-e, vagy hamisítványok,
esetleg utánérzések. (vö. Csontváry állítólagos műveí, vagy a pszeudo-evangéliu
mok). - Ez az alaptétel egyetemes érvényű a hermeneutikában, melyet a gya
korlat számtalanszor igazol. Például a nyelvtanulásban. vagy a műíorditásoknál.

Igya szavak mondatok egészében szerepelnek; a mondatok szövegrészek, majd
összefüggő szövegek egészében nyernek összegezést, hogy aztán az írásos művek

ugyanazon szerzőtől származó egészébe illeszkedjenek (pl. Pázmány összes műveí).

A Szentírás esetében az értelmezés különböző - egyre táguló - témakörök
ben történhetik. Sajátos hermeneutikai problémát vethet föl egy. szó is (pl. az
"Ige" = Logosz; a "föld"), ahogyan az jelentésében egyre mélyül és tágasabbá
válik a szentszerzők használatában (a "föld" az Újszövetségben eszkatológiai
értelmet nyer és Isten országának beteljesülésére utal). Lehet értelmezni kon
textusán belül egy apostoli levelet vagy Szent Pál egész teológiáját. A Szeritírás
különtéle ó- és újszövetségi könyveinek egységes egészbe való összeállását egyéb
ként tartalmi szempontból az üdvösségre vonatkozó üzenet biztosítja, eredet szem
pontjából pedig hitünk szerint' a Szentlélek inspí rációja, - Történelmileg ez az
első tétel fedi fel a hamis értelmezések legjellemzőbbjét: hogyan lehet félrema
gyarázni a Szentírás üzenetét, amikor valaki a szövogösszeíüggés egészéből ki
szakít egy mondatot és azt önálló értelemben veszi (pl. az emberre vonatkozó
kijelentés: "Istenek vagytok", Zs 81,6 stb.), (2) Jellemző kérdés a Bibliával kap
cs')1".than aztán az exegézis és a hermeneutika megkülönböztetése. Ezt legegysze
rűbben talán úgy lehetne kifejezni, hogy az exegézis a Biblia szűkebb értel
mezését adja, tekintettel a szövegösszetüggésekre, ezek nyelvi, kulturális és kor
történeti vonatkozásaira. A mai értelemben vett hermeneutika viszont tágabb
értelmezési körbe állítja a Bibliát: az üdvösségtörténet horizontjába, az emberi
lét és a keresztény egzisztencia szemhatárába. A teológus fölveti a kérdést: ho
gyan tágul ki például a Teremtés könyvének értelmezése az evolúció szemléle
tében, mondjuk Teilhard után? A keresztény egzisztencia kérdésföltevése pedig
ez: mit mond nekem itt és most a Szentírás üzenete? Az igazán nagy teológu
sokat ebben a vonatkozásban az jellemzi, hogy koruk ismereteinek szintjón kellő

tágasságban tudják értelmezni a Szentírást (pl. Szent Agoston). A hermeneutika
első törvénye és egyben "főparancsolata" tehát sajátos értelmezési köröket raj
zol .elénk. E. Coreth találó megállapítása szerí nt ezek egyre táguló spirálhoz ha
sonlítanak (az egyéni tudat fejlődésében éppú~y, mint az ember, történelmi
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önértelmezésében). A keresztény hit létezésünk értelmének teljes feltárulását
a végső célhoz érkezés eszkatológiai távlatától várja. A legtágabb értelmezési ho
rizont valóban ez: lsten magaslatáról nézni a dolgokat.

2. elv:' Megérteni és értelmezni csak egyszerűen lehet. Hatalmas arányú peda
gógiai tapasztarat támasztja alá ezt az értelmezéstani elvet, melyről egyes herme
neutikusok mintha megfeledkeznének. Talán azért, rnert sajátinterpretálásukra
alkalmazva feszélyezőnek éreznék. Az elv elismerésével lelepleznék önmagukat.
Igaz, az értelmezésnek ebből a szempontból van egy sajátos paradoxona. Hi
szen számos esetben előfordul, hogy kis terjedelmű szövegekről kötetnyi, sőt

könyvtárakra menő értelmezések születnek. Bibliai vonatkozásban gondoljunk a
Teremtés könyvének első három fejezetére, vagy a hasonló terjedelmű hegyi
beszédre. Mindkettőnek hatalmas irodalma van. A látszat tehát az, hogy az
egyszerűen fogalmazottat . a kommentálás bonyolult formában adja vissza. Ez
azonban csak a látszat. Mert nagy baj az, ha az értelmező szöveg érthetetlenebb
az értelmezettnél. (Aquinói Szent Tamás egyes kommentátorairól mondták némi
malíciával, de nem alap nélkül, hogy az eredeti szövegben érthetően megfogal
mazottat "sikerült" a magyarázatban elhomályosítaniuk.) Normális esetben nem
így van. Az értelmezés föltárja a szöveg rejtett jelentésretegeit, míközben a
bonyolult mondatokat tőmondátokra bontja föl. A szövegből kiemeli a lénye
gest, a térbelit síkba vetíti le, a mozgóképeket állóképekben rögzíti. Ez a meg
értési és megértetési szándék vezeti gondolkodásunkat, amikor modelleket alko
tunk; vagy szkémákban foglaljuk össze a mondanívalót, Az oly sokszor emlege
tett "modell" voltaképpen egyszerre tanúsítja azt, hogy az értelmezés egyrészt
egészben, másrészt leegyszerűsítve történik. A különféle létkategóriák rendeltetése
is az, hogy a bonyolult valóság összemosódó folyamataiban szílárdan megragad
ható vonalakat ismerjünk föl, melyekre az értelmezést fölépíthetjük. A valóság
ugyanis általában nehezen körülhatárolható. Vajon hol' végződik a természet és
hol kezdődik a kegyelem a megszantelt emberben? A megértés és mégértetés
azonban szükségessé teszi a leegyszerűsítést, Ez a pedagógiában kifejezetten kény
szer. Egyébként az emberi tudat fejlődése szintén az egyszerűsödés felé tart,
amit különösen a nagy alkotó szellemeknél lehet ellenőrizni műveik vagy maga
tartásuk tükrében. Avilai Szent Terézia beszámol erről. (3) Prohászka stílusában
ezt strukturálisari le lehet mérni. Az egyszerűség egyúttal a lényegek kiemelé
sét is jelenti mint szellemi tökéletesedés. Mindennek különleges szerepe van
a jelenben a keresztény hit bemutatásával kapcsolatban (evangelízácíó l). Ezek
az ún. "rövid formulák" nagyon egyszerűen és a lényeget erősen kiemelve tö
rekednek bemutatni a keresztény hitet. A Credo különböző formáinak ugyanez
volt a szerepe az egyházban. Mindez egyáltalán nem könnyű, sőt az értelmezés
nagyon -komoly próbája. - Az egyszerűség elvének ugyanakkor bizonyos kriti
kai éle is van. Mert akad író, aki azzal védekezik, hogy amit ő mondani akart,
azt csak bonyolultan lehet elmondani, egyszerűsítve nem. Ez a védekezés lehet
jogos, ha az ábrázolás gazdagságára és árnyalt voltára vonatkozik (vö. Doszto
jevszkij), de nem indokolt, ha a mondanivaló lényegére utal. Utóbbi esetben
az egyszerűség hermeneutikai elve leleplezi az alkotói tudat zavarát, bizonyta
lanságát, eredendő homályát, vagy nyílt értelmetlenséget.

3. elv: Megérteni és értelmezni ellentétekben lehet. Ebben az alaptételben a
dialektika .hermeneuttkaí szerepe nyer megfogalmazást. Régi és már közmondássá vált
bölcsesség ugyanis, hogy az egymással szembeállított dolgok értelme jobban megvi
lágosodik előttünk (Contraria juxta se posita magis elucescunt). Ennek alapvető

felismerése vezetett a bölcselet történetében a dialektika alkalmazásához, amely
annyira szembetűnő Hegelnél vagy a marxizmusban. A keresztény gondolkodás
azonban maga is sokrétűen alkalmazza anélkül, hogy mindig használná a dialek
tika szót. A Szentháromság tana megérteti velünk, hogyan lehet Isten belső

valóságában dinamikus élet, hogy miért nem válik merevvé, "mozdulatlan"
Ösmozgatóvá a tökéletes Létteljesség (trialektika). Krisztusban Isten és ember
találkozása eredményez dialektikus feszültséget. Tanítása is -' miközben töké
letesíti az Ószövetséget - szembeszegül a Tórával (vö. a hegyi beszédben:
"Hallottátok a régieknek szóló parancsot... :Én pedig azt mondom nektek"). Pál
apostol a test és a lélek emberének dialektikájáról ír. (4) Agoston pedig a tör
ténelem dialektikus értelmezésének kulcsát adja meg a jó és a gonosz szembe
állításával, Isten és a Sátán virájának történelmi drámájával. (5) A dialektikus
elv hermeneutikai alkalmazása valóban érthetőbbé teszi az ember sajátos lét-
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helyzetét. Hiszen az ember az, aki a világban föllelhető dialektikus erőpárok

színte valamennyi típusát magában foglalja polarizált létformájával. Emberlé
tünkben ugyanis anyag és szellem, ösztön és tudat, férfi és nő, egyén és közösség,
természet és kegyelem, szabadság és megkötöttség olyan dialektikus erőpárokat

jelentenek, melyekre a nagy drámák fölépülhetnek. A létfeszültségeknek e sű

rített erőterében kell kibontakoznia az emberi személynek. harmóniát teremtve
önmagában és a közösséggel, a teremtmény-Teremtő viszonyában pedig Alkotó
[ával, A bibliai hermeneutika is alkalmazza ezt az elvet, mely többek között
az üdvösségtörténet olyan alapvető polaritására bocsát fényt, mint amilyen Isten
akaratának és az emberi akaratnak drámai szembesítése.

4. elv: Megérteni és -értelmezni szellemi közös nevezőn lehet. Ebben a té
telben is kifejeződik a régi meglátás, amely az emberi megismerés vizsgálata
kapcsán jelentkezett. Primitív formában, mégís az ősi megseités erejével fogal
mazta meg ezt Empedoklész még a Kr. e. 5.' században. (6) Szerinte a hasonlót
a hasonló által ismerjük meg: a vizet és a tüzet például a bennük levő víz és
tűz által. Az ismeretelmélet később tisztázta, hogy a megismerésben valóban'
van valami közös a megísmerőben, és a megismert dologban. Ez azonban szellemi,
nem pedig anyagi hasonlóság, hiszen ha anyagi volna, akkor csak azt tudnánk
megismerni, aminek az eleme bennünk megtalálható. Vajon hogyan érvényesül
ez a mély megsejtés a letűnt korok szellemének, ill. a múlt nagyegyéniségeinek
megértésében, valamint értelmezésében? Megközelíthető-e például tiszta értelmi
interpretációval a Szentírás? Vagy pedig be kell vezetni az "egzisztenciális
megértés" fogalmat? (Bultmannal, de nem bultmanni értelemben!) Vajon Em
padoklész nyomán nem kell-e azt rnondaní, hogy a megismerésben már szüksé
gesnek tartott hasonlóság, a szellemi "közös nevező" a megértés hermeneutikai
köreit tekintve még fokozottabban jelentkező igény? Hiszen amikor azt mondjuk,
hogy Istent magát is csupán a bennünk levő "isteni jelleggel" lehet fogalmilag
megközelíteni, voltaképpen Empedoklész elvét alkalmazzuk a legmagasabb síkon
(vo. istenképiség). Aztán lehet-e valóban megérteni és hitelesen értelmezni egy
kort, melynek szellemisége és érzésvilága teljesen idegen tőlünk? Vagy egy
történelmi személyt, akivel nem kapcsolnak össze közös élmények és emberi
tapasztalatok? - Schleiermacher erősen érzelmi telítettségű és romantikus stí
lusú hermeneutikája tulajdonképpen ilyen vonatkozásban hangsúlyozza az in
tuitív beleélés vagy beleérzés fontosságát, amikor régmúlt idők "halott" szövegeít
értelmezve "föltámasztani" próbálja a kor szellemét. (Kosztolányi is a föltámasz
tás képét alkalmazza egy vers interpretációjával kapcsolatban.) Ez pedig máris
megvilágítja számunkra, mi a hermeneutikában az, amit a "megértés művészeté

nek" neveznek. Schleiermacher megállapítását tehát helyére lehet és kell is tenni,
megtisztítva azt romantikus érzelmi sallangjaitól. . Mert itt válik világossá szá
munkra, mekkora különbség van mondjuk az atom szerkezetének fizikai-mate
matikai megismerése és egy élő emberi személy vagy az emberi kapcsolatok megér
tése között. Ez utóbbi Gabriel Marcel szerint a személy megragadásának "misztériu
mába" torkollik, kategóriákkal meg nem közelíthető. Van azonban az értelmi kategó
riákon túlhaladó megértésnek egy sajátos módja, amit a személyre, ill. a személyi kap
csolatokra alkalmazhatunk s egyben hermeneutikai elvvé tehetünk. Ez pedig a már
említett "egzisztenciális jnegértés". Ez akkor valósul meg, ha a megértő és a
megértett között "konnaturális" kapcsolat van, tehát a természetek mélyebb össze
hangoltsága. Így fogalmazta ezt meg már Aquinói Szent Tamás. (7) Ez volta
képpen sorsközösséget jelent (consortes), aminek következtében az értelmező

az értelmezett személynek rnintegy a "huIIámhosszára" van beállítva. Nem csupán
azért, mert mindkettő ugvanazon logika közös nevezőjén gondolkodik, hanem
mert közös élményekkel. közös tapasztalatokkal, legfőképpen pedig a közös sze
retet által vannak egymásra hangolva. Akiben ez a mélyebb "konnaturalitás"
nincs meg, az nem képes hitelesen megköcplfteni és értplm;,zni a másik sze
mélyt. Illetőleg. akkor van szükség a "beleélés" intuíciójának művészi képes
ségére. Így volt képes például egy ateista francia szíriész De Paul Szent Vincét
hitelesen alakítani, ami részéről az előzetes értelmezést mesközolítést is szük
ségessé tette. S így volt képtelen hosszabb időn keresztül Horváth Sándor Pro
hászkát megérteni, míg rá nem döbbent, hogy Prohászkát nem a logika ész
kategóriáival kell megközelíteni, hanem a szív teolóalája, a misztikai megértés
oldaláról, túl a puszta fogalmi megismerésen. Ez a titka Krisztus megértő meg
közelítésének éppúgy, mínt Shakespeare hiteles értelmezésének. Ha - tehát egy
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mai színpadí vagy filmrendező hiteles előadást akar produkálni, hinnie kell
abban, akit színpadra, filmre visz, és szeretni is kell, azt az alkotót. -Csak ez
hozhatja létre az értelmezéshez szükséges megértés szellemi közös nevezőjét,

amely túlhaladja a puszta racionális interpretáció kategóriáit. Megteremti azt
a sajátos "szellemi szírnpátíát", amelyről Bergson beszél, amelyet azonban már
János apostol így fogalmazott meg: aki szereti Jézust, csak az remélje, hogy
Jézus ebben a mélyebb ismeretben "kinyilatkoztatja magát neki" (Jn 14,21). Az
"egzisztenciális megértés" hermeneutikai alapja tehát a személyeket illetően ez:
eljutni a "konnaturalitás" olyan fokára, amikor már míntegy "otthon vagyunk"
abban a személyben, akit értelmezni kívánunk.

5. elv: Megérteni és értelmezni a cselekvésben lehet. Ez a tétel szoros kap"
,csolatban van az előzővel. azt rnintegy a megvalósításban. a tettek irányában
kamatoztatja. Eszerint a megértésből fakadó cselekvés nem csupán a megértett
dolog igazságának kritériuma, hanem magának az értelmezésnek is kríté
riuma, tehát ismertető jele. Irodalmi példával élve: ahogyan Rónay
György Balzacot értelmezí, az meggyőz Balzac kivételes regényírói nagyságáról,
de ugyanakkor meggyőz arról is, hogy Rónay György mint kritikus, mint a nagy
regényíró irodalmi értelmezője kivételes módon "otthon van" Balzac "biro
dalmában" s általa magában Balzacban. (8) (A kritikusnak az írás a "tette".)
Még sajátosabban érvényesül ez az élő magatartás tanúságtételében. Az, hogy
Szent Pál "Krisztusban él" és "Krisztus benne", strukturálisan megállapítható
leveleiből: ahányszor és ahogyan említi Jézust. (9) Még hitelesebben megállapítható
azonban cselekvéséből. magatartásmédjából. Abból, hogy egész apostoli életét
Kl'isztusra teszi fel, s abból, hogy érte még a vértanúhalált is vállalja. A sokat
említett tanúségtétel rendeltetése tehát végső soron az, hogy élő hermeneutikája
legyen az Evangéliumnak. Ezt a hermeneutikai elvet voltaképpen Assisi Szent
Ferenc, fogalmazta meg legtömörebben, híres megállapításával: "Qilanto fa, tanto
sa", vagyis: "Addig ér az ismeret, ameddig a cselekvés". (A "sa" == sapere
itt tulajdonképpen bölcsességet, misztikai megismerést jelent.) Prohászka szín
tén nagyon tömören fogalmazza meg ezt az előző (4.) hermeneutikai elvvel mint
egy összegezve: "Nem érti, aki' nem éli", Az "egzisztenciális megértés" fogal
mától ném különbözik ez, .hanem annak míntegy beteljesítése ; megérteni és ér~

te!mezni a teljes személyiség horizontjá ban. Mert valóban élő és személyíségfer
rnáló igazsággá csak az az átélt gondolat válik, amely a cselekvésnek is spontán
mozgatója (vö. elmélkedés). Nem véletlen, hogy a pedagógia az ismeretek lehető

dramatizálására törekszik. A katekéta például a bűnbeesés megértése végett
eljátszatja Adám és Éva szerepét. Sartre tézisdrámái is voltaképpen filózófiá
jának "cselekvés-hermeneutikáját" adják. E drámákon keresztül lehet valóban
megérteni Sartre gondolatvilágát. Ebből következik, hogy az emberek igazában
csak a saját hivatásuk cselekvési körében értelmezett igazságokat tudják teljes
mélységükben, életszerűen megragadni. (10)

6. elv: Megérteni és értelmezni a nyelv közegében lehet. A megismerés köz
vetlen valóságra irányulásában az érzékIés tölti be azt a szerepet, amit a meg
értésnél a nyelv. A szenttamási elv, a sokat idézett "conversio ad phantasmata"
(= odafordulás a képzetekhez, miközben fogalmakat alkotunk) ebben a tekin
tetben új megfogalmazást igényel: "conversio ad lingua". Ez azt jelenti, hogy
a megértés másodlagos valóságra irányulása (secunda intentio) esetében a nyelvhez
kell fordulnunk. A megértés legjellemzőbbje a nyelvi szövegek tükrében való
megértés. A neves hermeneutikusok tudatában vannak a nyelv alapvető értel
mezésbeli szerepének, annyira, hogy már-már a nyelv mitológizálásától lehet
tartani. Heideggernél ez egy sajátos fejlődésben mutatkozik meg. O a filozófiai
nyelvtől a költői nyelvhez pártoI.(1l) Úgy látja, hogy a Lét s benne az emberi
egzisztencia hitelesebben szólal meg a költők nyelvén, mínt a filozófusok szö
vegeíben, Ezért a kései Heidegger már nem a valóságot elemzi, hanem az olyan
- egzisztenciális togantatású - verseket, mint amilyen például Hölderliné. Vagy
is a költői nyelvet értelmezi, amennyiben "a Lét beszédét" fedezi föl benne.
Karl Rahner ezen a nyomon értelmezi újra a kinyilatkoztatást, mint a lét
Teljességének, Istennek önközlését (Selbstmitteilung), A heidegger! értelmezés
voltaképpen szekularizálta a kinyilatkoztatást; Rahner pedig Heidegger tanítá
sával gazdagodva tágasabban és korszerűbben értelmezi azt teológiájában. A
kinyilatkoztatás nála visszanyeri teológiai értelmét: Isten szava, nem a költők

nyelvén keresztül, hanem ..a szentírók és mindenek fölött Krisztus szavaiban
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objektiválva, .amit aztán korszerűen értelmezni kell. Nyomában Claude Geffré
a mai teológiát úgy mutatja be, mint "Isten szavának hermeneutikáját", a pro
testáns Ebeling pedig egyenesen mint a hit nyelveiméletét (Sprachlehre i des
Glaubens). (12) Logikus következménye e gondolatsornak, hogy az új értelmezés
szerint jobbanösszehangolódik a teremtés és a kinyilatkoztatás. A kinyilatkoztatás
nem a bűn következtében szükségessé vált, míntegy alkalomszerű isteni meg
nyilatkozás, hanem ugyanannak az önközlő, önmagát kiárasztó isteni szeretet
nek a jele, amely a teremtésben föltárul. Ahogy tehát Teilhard nyomán felis
merjük: a megtestesülés a bűntől függetlenül is bekövetkezett' volna, úgy Rahner
nyomán világossá kezd lenni előttünk: a kinyilatkoztatás sem a bűn függvénye.
A megtestesült Ige szavain keresztül Isten "önmaga-közlése" a. bűn nélküli vi
lágban is szükséges lenne az ember számára. A kinyilatkoztatás tehát "a Lét
beszéde" az emberhez, a teremtés jel-információinál személyesebben és kőzvetle

nebbül. Benne Isten mintegy önkéntes interjút ad az embernek a szentírók és
a próféták élő mikrofonjain keresztül - azoknak önálló fordításában - ön
magáról és az emberre vonatkozó üdvösség! tervéről. Krisztusban . pedig ez a
szavakban való megnyilatkozás egészen sajátos értelmet nyer: .Isten személyes
megnyilatkozását jelenti számunkra. A kinyilatkoztatásnak e ,'Különös nyelvét
akarja a költészet nyelvével együtt kiiktatni Carnap az érteltaes, vagyis jelen
tést hordozó beszéd köréből. (13) Nagyothallóvá akarja tenni az embert a "Lét
beszédének" meghallására. Vele a nyelvi pozitivizmus képviselői azt szeretnék,
ha az ember a Lét szavakban történő öníeltárultságával szemben csupán a köz
vetlenül adott érzéklett tapasztalatok gügyögését hallaná meg. A tudományos nyelv
körülhatárolása jogos törekvés a neopozitivizmus és nyelvi analízis képviselői ré
széről. "A Lét beszédét" illetően azonban meg kell őrizni a szellemi nyitottsá
got. - A hermeneutika módszertani alkalmazásához tehát - szellerntudományok
nál és a teológiában egyaránt - nélkülözhetetlen a nyelv világában való ottho-

. nosság, a nyelv iránti érzék. Enélkül sem igazi megértés, sem eredményes szö
vegértelmezés nem születhetik.

'7. elv; Megérteni és értelmezni csak szellemi nyitottságban lehet. A herme
neutika újabb kutatói közül elsősorban E. Coreth emeli ki az elv fontosságát,
annyira, hogy már egyoldalúságba esik. (14) Szerinte voltaképpen csak ezt az
egyetlen elvet volna indokolt' axiómaként kimondani. Tehát a valóság iránti tel
jes megnyitottság lenné az értelmezéstan kizárólagos törvénye. Ezt azonban ilyen
merev fogalmazásban aligha lehet elfogadni. Ha ugyanis a hermeneutika első
sorban szövegértelmezés - még ha áttételesen is -, a szövegek megértésének
általunk fölvázolt elveit sem lehet figyelmen kívül hagyni, különösen a peda
gógia tapasztalatai szempontjából (megértetés l). Különben épp a nyitottság el
vének monopolizálása eredményezné az értelmezés beszűkülését. - Egyébként ez
a befejező elv is kapcsolatban van az elsővel. Az egészben való megértés ugyanis
már megköveteli a hermeneutikai körök további tágulásának elfogadását, ezzel
pedig a transzcendens nyitottságot. A számunkra különösen fontos bibliama
gyarázat szempontjából ez annyit jelent, hogy az emberi tudatszint kitágulásával
a Szerrtírás : hermeneutikája is egyre tágasabbá válik. Jellemző példa erre a
teremtés "hat napjának" értelmezése. Régen sokan szó szerint vették a hat napot.
:Később "hat korszak" értelmében magyarázták. Ma pedig nyelvi keretként ér
telmezzük (hasonló szöveglelet alapján), amelyben a szentíró elmondja a ki
-nytlatkoztatott igazságot, hogy ti. mindent Isten teremtett (anélkül, hogy ezzel
j'ölöslegessé tenné a tudományos fejlődés által lehetővé vált tágasabb értelme
zési formákat; vö. F. L. Bolschke: Hat nap alatt?). A történelmi fejlődés adott
pontján tehát nem szabad megállni. Legfőképpen pedig nem szabad azt hin
nünk, hogya jelen értelmezési, horizontja a végső és a felülmúlhatatlan.

II. KÉRDÉS: AZ ÉRTELMEZŰ SZEMÉLYE

Az ismeretelmélet a megismerés tárgyi oldala mellett annak alanyi oldalát.
is számításba veszi, sőt Kantnál a megismerés már annyira alanyi jellegű, hogy
ő például a természeti folyamatok célosságát is a megismerő' tudatából eredezteti.
A megértés és az értelmezés sem merőben objektív megragadása egy múltban
élt személynek vagy eseménynek, melyről írásos emlékeink vannak. Az értelme
zésben az értelmező személye és általa saját kora is tük,,:öződik. Ezen az alapon
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beszélhetünk Paul Ricoeurrel "alkotó értelmezésről". Olyan ez, mint amikor egy
festő megfesti .valakinek az arcképét és abba -. akarva-akaratlanul - a saját
képmását is belefesti. Nem a középkori mesterek módján, kicsinyített formá
ban a kép sarkában elhelyezve, hanem egyszerűen a stílusában, a.Tátásmódjában
(vö. Rembrandt Krisztusa). Így van az értelmező ember is, amikor elmúlt korok
szellemét megidézi. Az értelmezés személyes jellege nem feltétlenül elítélendő

vagy sajnálatos módon kikerülhetetlen szubjektivitás. Ami személyes, az nem
okvetlenül szubjektív is, jóllehet -az értelmező alany még a megismerő alanynál
is fokozottabban ki van téve annak, hogy saját személyét és korát belevigye az
értelmezésbe. Hiszen míg a megismerés kezdetén az emberi értelem "üres tábla"
(tabula rasa), amelyre a megismerés írja föl a fogalmakat, addig a megértés
aktusában az értelmező személy már előzetes fogalmakkal, sőt ítélettel közelit
értelmezése témájához. Ezt Gadamer részletesen elemezte. (15) Eszerint a régi
korok vagy a történelmi személyek értelmező megközelítéséhez az ember eleve
bizonyos "előítéletekkel" (Vorurteile) közelít, bár pontosabb ebben a vonat
kozásban előzetes ismeretekről beszélni. Aki Jézus életét akarja megírni az evan
géliumok alapján, az természetszerűleg már magában hordoz valamilyen képet
Jézusról. Az előzetes ismeret akkor válik negatív értelmű előítéletté, ha a meg
értés nyitottsága hiányzik az értelmező személyből, ha eleve visszautasítja vagy
fölmagasztalja azt, akihez közelít. Az értelmező azonban a saját korát is magában hor
dozza ismeretein és tapasztalatain keresztül. Ez ismét nem önmagában rossz és nem
a megértés hátráltatója. Gadamernak igaza van, amikor úgy ítéli meg, hogy a
helyes értelmezés az, amikor nem a saját korunk kikapcsolásával interpretáljuk
a régebbi korok személyeit és eseményeit, ha tehát merjük használni korunk
szemüveget. Ha valaki például Jézust közelebb akarja hozni a mai emberhez,
annak nem csupán Jézus korát kell ismernie, hanem a saját korát is. Közhely,
hogy egy múltbeli eseményt nem szabad a mi értékelésünk szerint elbírálni (pl.
a kivégzés vagy a büntetések régi módjait). Ugyanakkor helytelen volna az is,
ha a Szentírást csak az adott korok szellemében értelmeznénk és nem kérdez
nénk meg, mit akar nekünk mondaní a kinyilatkoztatás például Abrahám áldozatá
nak leírásában.

Nem a jelen és a múlt szemléletmódjának "összeolvasztásáról" van itt szó
(Gadamer kifejezése, a Verschmelzungnem egészen szerencsés), hanem a kettő

szembesitéséről. Ebben a szembesítésben kiderül, hogy a történelmi fejlődés

az üdvösségtörténetben is megvan. S a naivabb vagy az adott kor szemléletéhez
kötődő régi szokások, értékelésmódok tényét az adott kor eredeti tudatszintjén
kell megítélni. Mintapéldája ennek bibliai vonatkozásban Szent Pál és a rab
szolgaság társadalmi adottsága, melyet az apostoloknak is tudomásul kellett ven
niök. (16) - Az értelmező személye és rajta keresztül a saját kora tehát termé
keny feszültséget idéz fel az elmúlt időkkel való szembesítésben. A cél nem a
múlt muzeális fölidézése, hanem a múltban a jelenre és a jövőre vonatkozó in
dítás, ha úgy tetszik, a múlt "tanulságának" fölmutatása. A Szentírás olvasója
és értelmezője például fölismeri, mennyire időszerű ma is a tékozló fiú példa
beszéde. A Shakespeare-t értelmező színpadi rendező fölismeri, hogy a nagy
színműíró egy-egy drámáját mai kosztümökben is elő lehet adni, annyira idő

szerű annak mondanívalója, éppen mert a szövege maradandó. Jól meg lehet
különböztetni tehát a személyes interpretációt, az egyéni látást és értékelésmó
dot az emberi vagy világnézeti elfogultságtól diktált előítéletektől, amelyek ak
tualitás címén eltorzítják a történelmi valóságot vagy egy múltbeli személy
alakját deformálják. Az értelmező részéről tehát a hermeneutika követelménye
ez: úgy megidézni a kort és benne az embert a saját korunk számára, hogy az ne
hamisítsa meg a történelmi valóságot. (17)

III. KÉRDÉS: AZ ÉRTELMEZÉS TÉR-JDOBELISÉGE.
A JÖVO MINT A KERESZTÉNY LÉT-HERMENEUTIKA KULCSA.

Gadamer hermeneutikájának jelentős eredménye a múlt értékeinek megbecsü
lése, a hagyomány tisztelete. Kétségtelen, hogyamúltból értjük meg és értel
mezhetjük megfelelőképpen a jelent. A múlt felgyülemlett tapasztalatai, felisme
rései azok az alapok, melyeket a jelen tudatszinten való értelmezés támasz
pontul használhat. A teológia szempontjából azonban' megbocsáthatatlan hiányos
ság lenne létünk értelmezésében a jövő elhanyagolása. Ha ugyanis a keresz-
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tény gondolko-tás elfogadja és vallja az üdvösségtörténet realitását, akkor az
esz1Eatologikus jövő, a vég.ső beteljesülés döntő fontosságú hermeneutikai fény
forrássá válik létezésünk· értelmére vonatkozóan. A múlt tehát csupán az ér
telmezés egyik pólusa. A jövő a másik, és az a fontosabb. A keresztény múlt
ebben a tekintetben a megtestesülést veszi hermenéutikai támpontnak. Krisztus
megjelenése valóban új értelmet ad az emberi él-etnek. Ez az új értelem a ke
resztény reményben mutat előre, s világítja meg az utat a második advent
homályában. Ez a remény azonban a hitből él. A keresztény létezés értelmezé
sének kulcsa , tehát a hit, amely Krisztusban a végső beteljesülés elfogadását,
sőt a bennünk és általunk megkezdődött Isten országának bontakozó életformá
ját jelenti. Mert a hitben élők számára rnindez az eszkatologikus jövő elővétele
zését valósítja meg a páli szavak értelmében: "A hit ... a még nem nyilvánvalók
bizonyossága" (Zsid 11,1).

Dílthey, Heidegger és Gadamer hermeneutikája a történelemre összpontosul,
az ember történelmi létezésének megértését tűzi ki célul. A jövő azonban Hei
degger korai nézete szerint a Semmi, Gadamer vizsgálódásaiban legfeljebb a
megnyitottságra kötelező bizonytalan. így nem is lehet értelmezési bázis. A tör
ténelem értelmét valójában csak az üdvösségtörténeti koncepció biztosítja. Mert
ha a történelem csupán a véletlenek kusza egyvelege volna - ahogyan például
Jacques Monod képzeli! -, akkor nyilván nem lenne "értelme". De hogyan le
hetne értelmezni azt, aminek nincs értelme, ami alakulásában nem egy értelmes
végső állapot felé tart? így világítja meg előttünk a hit fényforrása az emberi
jövő eszkatologikus távlatából az utat. Ezért döntő fontosságú a teológia számára
a jövőből kiinduló értelmezés, ahogyan azt Rahner (18) és Moltmann is alkal
mazza. így jutunk el a "hermeneutikai körök" teljesebb jelentéséhez. Eszerint
nem csupán a térbeli dimenzióban rnozgó, horizontális hermeneutikai körökről

beszélhetünk. Ennek értelmében mondjuk például, hogy az őskeresztény tudat
az akkor ismert világ, a római birodalom horizontjában mozgott, amikor Pál
apostol "világhódító" missziós útjait járta. Az értelmezési kör a történelmi fG.i
Jődés során kiterjedt a világ egészére, mint maga a kereszténység is. Ma pedig
már kozmikus tágasságában értelmezzük teológiailag a világot s benne az emberi
létet (vö. Teilhard "Kozmikus Krisztusa"; a megváltás hatásának kiterjedése
az esetleg más bolygókori élő értelmes lényekre stb.). A térbeliség értelmez.ési
horizontjára tehát mintegy merőlegesen ível· az időbeliség dimenziójának értel
mezési köre, amely a múltat és a jövőt egyaránt átfogja. Az értelmezés erővona

lai ebben a vonatkozásban nem csupán a múltból jönnek, hanem a Krisztusban
beteljesülésre váró eszkatologikus jövő felől is áramlanak felénk, hogy létezé
sünket a hit fényében megfelelő távlatban és teljesebben tudjuk interpretálni
a kinyilatkoztatás mindeneket átfogó horizontján, transzcendens látóhatárában.

Jegyzetek: (1) Hermeneutik, Heidelberg, 1969 (új kiadás). - (2) Ld. erről: Szellem az
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táskörökre is (pl. egészségügyíek, müvészek, gazdálkodók, stb.) ; éppen mert a
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és a vallási nyelv megalapozása. 161. - (14) Grundfragen der Hermeneutik, 1969. Herder
kd. (ism: Mérleg, 1970/2. 179.) - (IS) Wahrheit und Methode, Tübingen, 1972. 3. kd.: ld.
erről Vanyó L.: A hermeneutikus szernlélet kialakulása és jelentősége a mai gondolko
dásban. Vigilia. 1976/8. 530-534. - (16) Szent Pál Onezimuszt, a Szökött keresztény rab
szolgát visszatanácsolja gazdájához. de nem mínt rabszolgát, hanem mint "szeretett tesvért"
(Filem 1,8-16). Az akkori társadalmi körűlményeket azonban kénytelen ő is tudomásul
venni. - (17) Tehát az értelmezés korszerüsége nem ad felhatalmazást a mű eredeti ér
telmének megváltoztatására. A tágasabb értelmezés jogos, de egy szöveg eredeti értelmé
vel ellentétes irányú magyarázat meghamisít. - (18) vö. Rahner: Schriften zur Theol.
IV. Theol. :Prinzipien der Hermen. eschatotogíscher Aussagen. 401-429.
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