Támogatóink:
Nemzeti Kulturális Alap
Valóság Alapftvány

A Tudományos lsmeretterjesztő
Társulat és a Közlöny- és
Lapkiadó Kft. havi folyóirata

1996. július

XXXIX. évfolyam 7.szám
Szerkesztőség

Budapest Vlll.,

Somogyi Béla u' 6'

Postacím:
1428 Budapest, Pf.51.
Telefon:'l 1 8-8791, 138-4644

Fax:118-8791

Szerkesztőbizottság
Benkő Samu
Bogár László
Harmati lstván

Kapronczay Károly
Kiss György
Kiss Gy. Csaba
Pomogáts Béla
Simon Tamás

Tardy János

Kiadja

és Lapkiadó Kft.
Felelős kiadó
Nyéki József ügyvezető igazgató

a Közlöny_

Tellér Gyula

Turczel Lajos
Vigh Károly elnök

ZoltánZoltán

1085 Budapest,

Somogyi Béla u. 6.
Nyomdai munkálatok
Kózlönynyomda, Lajosmizse
Felelős vezeIő
Burján Norbert igazgató

Főszerkesáő

Tőkéczki László
Szerkesztők
Kapronczay Károly

PécsiTibor

Weltler lldikó

lndex:25 865

lssN 0324-7228
Előfizethető a Közlöny- és Lapkiadó Kft.-nél: 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62.' PÍ' 357. TeleÍon: 'l17-9999' tel./fax: 118-6668. Előfizetésben terjeszti a Fáma Rt.: 1085
Budapest, Somogyi Béla u. 6., TeleÍon: 118-8557. Árusftásban megvásárolható a Kozlönyboltban (1085 Budapest, somogyi Béla u. 6.)' a HÍrker Rt., az NHRT és a regionális laptryjesaők
árushelyein.

TARTALoMJEGYZÉK
LányiGusztáy;Válasáás, kampányés

politikaipszichológia ... '.

' ' ' '1

MŰHELY
Csorba József:Afolytatásvagy újrakezdés dilemmája e|dőlt
. . . . . . . .35
Tari Lujza: Hangszeres népzenei gyűjtőúton a szlovákiai magyarok között . . '44
Frigyesi Veronika:Szolgálhat-e aközgazdaság-tudomány?''. . . . . . .57

szÁZADoK

Benkő Loránd: AnyanyelvÜnk átvészelt

évezredei

Gazdalstván: Amagyartudomány századai
Balazs Géza: Az államnyelv ezeregyszáz éve Magyarországon
Antalóczy Zoltán; Giordano Bruno ,,veszedelmes'' tanítása és
afilozóÍusinkvizíciós pere

. . . . .65

'

.........71

BenkőSamu:AközéletiszerepvállalásÍelelőssége.''

MTA ÉsREFLEX!Ó
Frivaldszky János" Hermeneutika a személy, a hagyomány és a közjó
értéktalajáról ....

NAPLÓ Ésxnnxn

Azemberképestörténete
emlékek
útja

FrideczkyFrigyes:
Kapronczay Károly: Magyar orvosi
Bosdy Pál:Yörös Vince

. . . . .75

... '. '.85

.......92

........97

......

103í
' ' 109

..112

LFÖLDI FoLYÓl RAToKBÓL
Fenyvesi Károly-Victoria Pope: Raoul Wallenberg: mentőangyal és kém? (115)'
Alois Riklin: A jó Íejedelemtől a világethoszig (122)
KÜ

KÉPEK

Bihon Győző graÍikái (34, 43, 56, 64, 70,84,96, 102, 111, 128)

FH|VALDSZKY JÁNos

VITA

ÉsnrrlrxlÓ

Hermeneutika a személy, a hagyomány
és a köi1o értékta!ajáről
Fehér M. Istviín Hermeneutika mint politikai filozófra címmel elgondolkodtató Írást közőlt aValósdg áprilisi számában. Elóre szeretném bocsátani, hogy osztani tudom a hermeneutikai fi]ozófta trígabb, az interszubjektivitásban is érvényes, ,Jétezési''módra kitágított
érte|mezését. Ugy vélem azonban, hogy a ,'rryitottságnak'' politikai modellként való közvetlen alkalmazása nem kis veszélyeket rejt magában. Rövid reflexiómban a személy helyét és szerepét vizsgiálom a fenomenológia, a hermeneutika és a perszonalizmus néhiíny
képviselőjénél' majd az ebből és a,,tradíció'' mint a hermeneutikai megértésés kulturális
közösségképző tényező vizsgiílatrának bevonásából eredő következtetéseket vetítem ki a szerzőétől több szempontból is eltérő - politikai filozófiai képpé.Elemzésemben érinteni fogom a hermeneutika által nem megfelelően tárgyalt (politikai, jogi) intézmények
szerepét, továbbá az anyags értelemben vett igazságnak és a közjónak a kérdéskörét is.
Fehér M. Istvrín azt állítja, hogy az embert saját végességének tudata és átélése teszi
képesséa közösség alakítrására' tradícióhoz való kapcsolód.ásra és arra, hogy történelmi
lénykéntlétezzék. Ha azonban ,,végtelen volna, az ember nem volna közösségre szoruló
lény, iím egyúttal közösségalkotiísra képes lény sem''. Nos, azt hiszem, hogy a fenomenológiai perszonalizmus olyan gondolkodói, mint Edith Stein, May Scheler vagy a (keresztény) perszonalizmus képviselői (Nyikolaj Bergyajev, Nyikolaj Losszkij, Szergej Bulgakov stb.) némileg más véleménnyel vannak enől. Biár talán érdemes lenne elmélyülni abban, a szerző igazában mit is ért aza|att, hogy ,,véges'' (a ,,Dasein'' halandóságát, történetiségét, társas voltát? - mert ezekkel teljes mértékben egyetérthetlink,'' " mindeneseüe
Bergyajev a személyről a következőket állítja: ,,.{ személy mikrokozmosz, egész univerzum. Csak a személy hordozhat univelzális tartalmat, csak ő lehet potencirílisan világmin<lenség egy indiúdurílisformában.''3 Egyértelmíen|eszögezi azonban, hogy ez neir
jelenthet egocentrizmust, hiszen ,,az emberi s7emély csak azzal a feltétellel univerzum,
ha nem egocentrikus viszony fűzi a világhoz".* Aszemély lényegéből fakad _ mivel személy és nem individuum -, hogy létezéseegy másik személlyel való kapcsolatban nyer
teljes értelmet. Bergyajev különös hangsúlyt helyez a személy ekképp felfogott lényegére
_ itt Max Schelertől is distanciálódik _, hiszen a személy nemcsak (legalább) egy másik
személy lététfeltételeá, hanem ahozzá yezető utat is kijelöü .' Az így felfogott perszonalizmus a személyt univerzumként, mikrokozmoszként szemléli, amely egyben a többiek
felé kinyílik, hiszen ha önmagába zárvamarad, akkor megfullad: ,,Aperszonalizmus csak
kapcsolatokra szabott lehet.''o A személy tehát kapcsolatba lép a másikkal, a másik énnel,
akit nem objekfumnak' hanem egy másik énnek, személynek tekint. Nem nehéz belánri,
hogy a másiknak ilyen személykéntvaló elfogadása _ mivel az egyszerű tolerancia ehhez
kevés - a szeretet sajátja. A modell ehhez kétségkívüla Teremtő, aki egységében hármas:
hiírom egymást folyamatosan szerető isteni szepély. Az emberi személy, mivel a kereszténység szerint Isten képéreés hasonlatosságfua teremtetett, szintén a Teremtővel és emberLársaival való szeretetközösségre hivatott.
Kézenfekvőnek tetszik a kérdés:mi van, ha a személy számára _ a legkülönbözőbb
okokMl - ez a személyes, szerető Isten nem létezlk? Mi történik azigazság (akiár herme-

98

FRlVALDSZKY JÁNos: HERMENEuTlKA A SZEMÉLYA HAGYoMÁNY...

a hermeneutikai ,,létÍnóddal'', az interszubjektivineutikai) keresésének érvényességével,
tással? Úgy gondolom, hogy - gyakorlati szempontból - az interszubjektív kapcsolaton
van a hangsúly. Vagy, ha úgy tetszik, a másik felé való nyitottságon, egész létének(és
nem csak igazságigényének) elfogadásán.
A hermeneutikai megértés nem tekinthet el három alapvető körülménytől. Az egyik a
megértő személy volta' a másik a megértéshagyományfiiggő ttlrténelmi aspekfusa, a harmadik pedig azigazság keresésének igénye.
A személyről és a személy lényegéhez tzrlozó interszubjektivitásról már szóltunk' így
térjiink rá a hagyománynak a hermeneutikai megértésben játszott szerepére. Gadamer
még Heideggernél is nagyobb hangsúlyt |telyez a történelmi tudatra, amely nemcsak az
előzetes megértés alapja, hanem mindazon tényezők, összetevők tudata is, amelyek révén a történélmi megértés történik. Így a történelem, a múlt nem kiilső, objektív események láncolata sziímunkra, amelyről tudatunk révénismeretet szerezhetiink, hanem olyan
folyam, áramlat, amelyben élő módon részt veszünk. Dilthey-vel egyetemben az emberi
civihzáció során átélt élettapasztalatokat olyan élő dolgoknak tartja, amelyekben élünk,
mivel szerves részétalkodák életiinknek, történelmünknek. Csak ezek ismeretében juthatunk el szellemi létünk tudatának teljesebb ismeretére. Gadamer - Heideggenel ellentétben_aztállítja, hogy aze|őzetes megértésnemcsak egzisztenciálts vagy ontológiaijelle8ű, hanem teljesen beleilleszkedik a kulturiális hagyományba is. Az előítéletek nem elvont, absztrakt dolgok, hanem olyanok, amelyeknek azértészlelhetjük ránk gyakorolt hatiísát, mert a tÖrténelem alkotta őket, amely nem más, mint a hagyomány. A hagyomány
tehát a történelmi megértésnélkiilözhetetlen ,,horizontja''. Gaspare Mura így foglalja
Össze a gadameri és a heideggeri álláspont különbségé| ,,Gadamer teljesen követi Heidegger egzisztenciális hermeneutikájának előfeltevéseit, azonban pontosítja hogy a múlt,
amelybe az a|any történelmileg illeszkedik, nem névtelen transzcendentális időleges valóság, hanem éppen az a kulturális hagyomány, amelyhez tartozik. A hagyomány alkotja
tebát az előzetes megértés első és alapvető >horizontját<, a mi igazi - széles értelemben
vett - >>előítélettinket<<, amely elől hiábavaló és értelmetlen a menekülgs, s amelyet inkább teljesen tudatosítanunk kell hermeneutikai előrehaladásunk során.'
Úgy vélem tehát, hogy a nyitottság mint a hermeneutikai megértés alapja és mint - a
sz,erző szeint - lehetséges politikai filozófia csak a kulturális tradíció melegágyában értelmezhető. A mrísik felé nyitottnak lenni, a másikat befogadni és saját kultrírám gazdagságát ajándékként nekiadni csak akkor tudom, hogyha tudatosul bennem, hogy mi alapján értek meg valamit, milyen hagyomanyhoz t^ÍI'ozom, tehát egyáltalán mi vagyok és
mim van.
Ha most a személyről mondottakat összekötjük a hagyományról mondottakkal, akkor
azt állíthatjuk, hogy a személy mint társas lény és mint egy történelmi hagyományban élő
történeti, mégis megfoghatatlan, végtelenséget magában hordozó emberi lény közösséghez is tartozik. Nemcsak a jelenben, hanem a kulturiílis áthagyományozídas révénis,
amely által a világban történetiségében él és megért. Ehhez a kulturális identitáshoz a
nyitottság és a befogadás nem elég. Létiinkben minden pillanatban a hagyományozódott
mintákkal folyamatosan értelmezünk és újraértelmezünk. A hagyomrány viszont mindig
közösségekhez kapcsolódik, amelyeknek tagjaként az e|őítéleteket kultuÍálisan elsajátítom. Ez az én gazdagságom, amely ajándék lehet a másik személy vagy politikai formáciő szfunára, de nem lehet akadiílya - sőt! - a másik felé való nyitottságnak, a másik teljes befogadásának. A hermeneutikai megértést mint szolidaritiíst teremtő létÍnódot így
csak részlegesen fogadhatom el, hiszen az affektivitáson és a közös érték-és normaha-
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gyomiínyokon alapuló elsődleges, illetőleg miísodlagos közösségek (család, nemzet) al-

kotjiák azt a biázist, amelyben a szolidaritáskészségem kialakul és amelyből táplálkozik. A
kifelé való nyitottságnak ez fontos előfeltétele. Ilyen szerves közösségek konstruálására a
nyitottság egymagában nem elég. A hermeneutikai nyitottság így elsősorban a politikai
szewezeti formációk között jelenthet számottevő szolidariuási közösségképző erőt. Alngyomány tehát a szeryes közösségek közösségképző (nem is annyira képződik, hanem inkább van) ereje (péld;ául a nemzet), a hermeneutikai nyitottság pedig a demokratikus
szery ezetek között kon stitutív.
A hermeneutika mint módszer eredetileg nem kritikai és társadalomrekonstrukciós eszköz, amellyel a meglevőt a priori elvetem és azíjat elfogadom, csak azért, mert új, tehát
értékesebb. Ez azonban már elvezet vizsgálódásunk harmadik pontjiához, az igazság és az
érvényességkérdésköréhez.

Jiirgen Habermas két alapvető fordulatot tesz a hermeneutikai hagyományt illetően.
Először is a ,,transzcendens''-t, amely konábban a megértés a priori struktrírája volt, objektívnak és trársadalminak tételezi. Miásodszor bevezeü az ,,érdek'' marxi fogalmát,

amely álüal az eredeti hermeneutikai igényt az emberi kommunikációkban a hermeneutikai igazságról a ,,gyakorlatra'' redukálja. Az ,,érdek'' gazdasági és tiírsadalmi érdek,
amely véleménye szerint a hermeneutikai - és egyáltalán, mindenféle - tudás alapja. Baloldali kritikai attitűdjéhez tartozik emancipációs sziíndéka is, hogy az ember tiszüában legyen aZ előzetes megértéskorlátaival, s azoktól egyríttal szabadulni is fudjon. Így
-

előzetes megértés, amely Heideggernél egzisztenciális struktúra, Gadamernél pedig ha_
gyomány, Habermasnál érdekkévrílik. Ennek következtében az e|őzetes megértés minden, az igazság eléréséretett erífeszítéstőlmentes marad: nála a lét metafizikája a társadalom metafizkájívá viílt. Szerinte azonban az emancipáció nem csak gazdasági, politikai, mivel egy rokonszenves tiírsadalmi konstrukciót szerepeltet: a korlátozásmentes
kommunikációs közösség ideáját. Nézete szerint a társadalomtudományoknak kritikai ar
titűdjük révénemancipatíveknek, felszabadítóknak kell lenniük - ellentétben az általa
konzervatívnak nevezett történelmi-hermeneutikai tudományokkal. Helmut Schelsky később kimutatja, hogy ez a ,,felszabadítiís'' is tulajdonképpen ráerőltet egy^képet az egyénre, ezért ő - konzervatív alapokról - éppen az egyén szabadságáért ktizd.ö
Jürgen Habermas az igazságot immáron nem objektív módon közelíti meg, hanem a
merő belső koherencia és a gyakorlat alapjrán. A gyakorlat, Gadamertől eltérően, nem az
arisztotelészi praxist jelenti, amely az érte|mező és a mű közötti vitrílis, tapasztalati részvételt jelenti, hanem egyszerűen a produktív, pragmatikus vagy funkcionális gyakorlatot
(nem tesz kiilönbséget a létre vonatkozó morális gyakorlat és a te1melő vagy technikai tevékenységközött, így a gyakorlatot csak ez utóbbira redukálja).' Popper még messzebb
megy, amikor nem is a logikai vagy nyelvikoherenciát teszi meg egy nézet igazságának,
helytríllóságának alapjául, hanem a tudósok szabad, funkcionális gyakorlati döntését.
(Felmerül a kérdés,hogy az ilyen ,,nyitott társadalmakban'' mit kezdenének például a
hosszú, erkölcsi alapú, természetjogi jogfejlődés eredményeképpenmegfogalmazott alkotmrínyossági, emberi jogi tételekkel, amelyeket nemzetközi dokumentumok garantálnak, s amelyeknek a magva felülbírálhatatlan, legalábbis ha egy ország a nyugati világhoz vagy Európához tartozónak kívánja magát tartani...) Habermasnál a kommuniMció
lényege nemazigazság, hanem azegyetérÍésretörekvés, amelynek réyénaz etikát leválasztja az igazságről, s gyakorlattá teszi. Sokkal rokonszenvesebbek azok a fejtegetései,
amelyek a beszélő univerzalitásigényére vonatkoznak,tehátaz, hogy igazságra vonatkozó elvrírásainak mércéje, érveinek helytállósága az univerzalitrástól függ, hogy megfelelő

100

FR|VALDSZKY JÁNos: HERMENEUT|KA A szEMÉLY A HAGYoMÁNY...

mindenki sziímiára elfogadható legyen. Habermasnál - mint láthattuk
a kommunikáció és a megegyezésre törekvés nem az igazságra törekvés közös intenciójában talrílható, mint az interszubjektív és a gadameri filozófiában, hanem az egyszerű
pragmatikus megegyezésre törekvésben, mindenféle igazságigény nélkiil. Bppen ebből a
szemszögből figyelemre méltó Karl-otto Apel erőfeszítése, hogy a kommunikáció és az
igazság viszonyára rák&dezr.en' A kérdésmögött - a hermeneutikai kommunikatív cselekvés mikor |ehet ,,igaz"? - nyilvánvalóan egy mögöttes gyakorlati problematikára is
utal: a demokrácia mibenlétére.Apel, aki a heideggeri és gadameri fenomenológiai hermeneutika talajáról indult, Habermashoz hasonlóan marxi gondolati ihletésű. Munkásságának nagy erénye, hogy rámutatott arTa: semmilyen filozófiai szöveg interpretrálása és
megértése nem lehetséges annak igazságtartalmának megértése nélkiil, illetve anélkiil,
hogy állíLásainak érvényességétmeg ne ítélnénk.Apel felismeri azt, hogy minden kommunikatív, illetve érvelő aknrs magában rejti annak igényét,hogy a párbeszéd-megértés
ne csak a diskurzus formrílis szabályainak feleljen meg, hanem a ,'R.ichtigkeit''-ra vonatkozzon az igazság megismerésének mor.ális akarása révén.F'z a meglátrís egyfajta kiutat
is jelenthetne az igazság posztmodern fogalmából, ahol az átfogó és egységes világképek
érvényességehelyére a részleges érvényességűgondolkodási formák lépnek, s az átfogő
intézményeket az esetleges eljárrások (proceduralitások) váltják fel.Itt a tudás és azigazaz igazság is eljrárási és részleges. Hogyan lehet tehát az uriveruális érvényességigényt'
ságosság racionális, etikai megalapozását és a partikuláris eljárások gyakorlati igazságfoga|mát összeegyeztetni? Két probléma, azintézményelJcl _ mindenekelőtt a politikai inkörülmények köZött

-

tézményekkel - szembeni kritikai attitűd, valamint az igazsilg relatív, gyakorlati és paÍtikuláris, történeti jellege jelenti a posztmodern, de a kommunikatív hermeneutika igazságigényének korlátait is. Gaspare Mura egyenesen párhuzamot von az osztÁ|yharc és az
apeli ,,uralommentes kommunikációs közösség'' közé, mivel egy politikai-történeti elv
ideológiai abszolutizálásár'ól van szó, amelynek ,igazsága nem kertil racionálisan megalapoásra, s így nem szolgálhat koherensen igazságkritériumként''.'" Nem véletlen Apel
szinte nyugtalanfáradozÁs4 hogy azigazságot teoretikusan is megalapozza, mindeneke|őtt az arisztotelészi klasszikus filozófiára támaszkodva. Mindazonáltal nem sikeriil neki
a kérdéstmegnyugtatóan megválaszolru, az igazság történeti érte|mezéséből az igazság
abszolút értelme felé törni.'' Itt már némileg elkanyarodtam a szerző gondolataitól, hiszen ő csak a nyitottságot, érveink, álláspontunk mások általi megközelíthetőségét húzza
alá, amikor azonban a hermeneutikai megértést mint eljárást - és nem létmódot, hiszen
sohasem lehetiink eléggé nyitottak a másik befogadrísrára - túlhangsúlyozom' s megteszem a demokrácia alapjává, akkor az íntéz'ményielemet (állam, jog) és a közjót nem
mint történeti, pragmatikus-partikuláris produktumot, hanem mint etikai, racionálisan
megalapozott, magjában (hiszen az ember erkölcsi magva állandó!) változatlan eszmét
talán akaratlanul is a háttérbe szorítom. Fehér M. István nem tesz hitet az apeli,,uralommentes kommunikációs közösség'' mellett, hanem a hermeneutikai léünódot mint politikai filozófiát ajánlja. Úgy vélem, ktilönbséget kell tenni e tekintetben a politikus cselekvése és létmódja, az intézményekfunkcionálása és az etikai, filozófi u igazság megalapoása között. Abban, hogy a hermeneutika mint általánosan érvényes politikai fiozófta érvényesi.ilhessen, az egyik probléma éppen az, hogy a hermeneutika az interszubjektivitásra koncentrál' s nem kezeli megfele|őenaz intézmény- jog, állam - önálló racionalitását,
sajátos ontológiáját. A politikus _ nézetem szerint, Carl Schmitt-tel szemben, aki szerint a
politikában a barát-ellenség dichotómia a mérvadó" _ mindig legyen nyitott arra, hogy a
másik poütikai kulfiíráját befogadja, s arra is, hogy az övét ajándékkéntadhassa. Az in-
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tézményekesetébena diskurzusra alapozás rendkívül fontos, nemcsak a4plami-politikai
élet szereplői között, hanem a társadalom és a politikai szféra között is." Nem lehetiink
azonban naivak a tekintetben, hogy a csak eljiárásra, a nyitottság intézményesítettségére
épülő politikai rendszer egyben a közjót is szolgálja. A közjót filozófiailag kell megalapozni és politikailag konkretizálni. Az erósebbek gyakran, sőt majdnem mindig manipuláljá{< magát az eljőtást, vagy ha nem, akkor enélkül is - többségi hangjuk révén_ érvényesítik érdekeiket. A közjó azonban mindenkinek az érdekétszem előtt kell tartsa' különösképpen azokét, akik nem tudják érdekeiket, szempontjaikat érvényesíteni.A nyugati
a'
az úgynevezett gyengébb szociális alanyoknak védelmet
"kisebbségeknek,
nyújtanak.'* A szerző a demokratikus pluralizmusról beszél, amikor a hermeneutikát politikai filozófiaként ajánlja, ne felejtsük el azonban, hogy a modem nyugati államok nemcsak demokráciák, hanem jogríllamok is. Ez pedig azt jelenti, hogy a jog belső etikája révén, intézményesen védik a közjó szempontjait.
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