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FILOZÓFIA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 
(Bevezetés helyett) 

Milyen világban élünk? 

Mindannyian érezzük, az idősebb nemzedékek tagjai 

inkább, a fiatalabbakhoz tartozók talán kevésbé, hogy 

körülöttünk és bennünk valami történik. Elindult egy vál-

tozási folyamat, amelynek a következményei beláthatatla-

nok, a kimenetele egyelőre ismeretlen; miközben mi ma-

gunk alakítóivá ‒ részeseivé és résztvevőivé ‒ válunk 

ezeknek a történéseknek. Egyik napról a másikra megvál-

tozik a közvetlen környezetünk, eltűnnek a megszokott 

bútorok, anyagok, berendezések, épületek, átrendeződnek 

az addig otthonos helyek, megváltozik az utca, a tér arcu-

lata, miközben érezzük, hogy fellazulnak a jól bejáratott 

kapcsolatok, szertefoszlanak az addig jelentéssel bíró 

gesztusok, szokások, felborul az értékek hagyományos 

rendje, s hirtelen egy olyan világban találjuk magunkat, 

amely majdhogynem ismeretlen. 

A mai és a jövőre nyíló emberi létállapotot két bűvös 

szóval szokás jellemezni: globalizáció és kommunikáció. 

A világméretű gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi hálóza-

tok, az emberiség jó részét átfogó vagy érintő politikai 

mozgalmak, az egész Földet behálózó Internet a hagyo-

mányos társadalmi szerkezetek és közösségi formák foko-

zatos felbomlásához vezet. A közvetlen környezetünkként 

hozzánk tartozó világ sok szempontból idegenné vagy 

legalábbis közömbössé válik; miközben az életünk a má-

sokéval együtt, akik addig körülöttünk voltak, mobilizáló-

dik, mozgásba lendül, a térben és az időben kitáguló, nagy 

távolságokra kiterjedő kapcsolathálók folytonos elmozdu-

lásban és átszerveződésben levő csomópontjává válik. A 

szituáció (közeg), amelyben találjuk magunkat, pontosab-

ban, amelyben mi magunk is folytonosan mozgunk, anél-

kül azonban, hogy a helyzetet behatároló biztos pontokra, 

stabil értékekre és szabályokra lelnénk benne, ez a szituá-
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ció nem más, mint a kommunikáció. A mindennapi élet-

helyzeteinkben feszülő egyik alapvető ellentmondásra 

bukkanunk ebben: miközben egyre fokozottabb mérték-

ben individualizálódunk, sőt a jelzett folyamatok közepet-

te szingularizálódunk, az életünket minden sejtjében egyre 

fokozottabb mértékben átszövi, behálózza és hatalmába 

keríti a kommunikáció. 

Az emberi kommunikációt közösségépítő technikaként 

szokás meghatározni. Ott, ahol az emberek kommunikál-

nak egymással, nézetközösségek, értelmezőközösségek, 

értékközösségek alakulnak ki; a kommunikáció összehan-

golja az emberi érdekeket, s megteremti a szótértés és az 

emberi együttműködés, a közös cselekvés feltételeit. Nem 

véletlenül utal maga a „kommunikáció” kifejezés is arra a 

közre és köztesre, amely az emberi egyének között meg-

húzódik, szétterül, de nem olyasmiként, ami egymástól 

eltávolítja és szétszórja őket, hanem inkább olyan közeg-

ként, ami egymás felé fordítja, és egymás irányában meg-

nyitja az egyéni életeket és tapasztalatokat. A kommuni-

káció tehát lényege szerint az emberek egymásra találásá-

nak a terepe, a közösségé, amelyben az egyének nem ma-

radnak magányosak, idegenek, hanem kölcsönösen részt 

vesznek egymás életének és világának az alakításában. 

De vajon milyen természetű az a közösségképződés, 

amely a mai kommunikációs folyamatokban végbemegy? 

Vajon tényleges, autentikus emberi közösségek kialakulá-

sáról van szó? 

Az új médiumok, a számítógép és az Internet elterjedé-

sének körülményei közepette megfigyelhető, hogy a ha-

gyományos, stabil és zárt kommunikációs szituációkhoz 

képest a mai kommunikáció nyitott, és egyre kiterjedtebb 

kommunikációs szituációkban zajlik. Ezeknek elmosód-

nak a határai, és homályban, bizonyos fokú ismeretlen-

ségben maradnak a résztvevői. Stabil nézetközösség he-

lyett ötletszerű vagy alkalomszerű vélekedések laza és 

mobilis kapcsolatai képződnek; ezekben egyre átjárhatób-
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bakká válnak a személyesség és a nyilvánosság közötti, 

hagyományosan jól kitapintható határok. 

Ilyen körülmények között a kommunikáló egyén ma 

egyre inkább a kommunikációs szituációba vetett ember-

ként jelenik meg, aki ki van szolgáltatva a kommunikáci-

ónak. Egyre kiélezettebbé válik a kérdés: a kommunikáci-

ós szituációban részt vevők mennyire képesek ténylegesen 

uralni a szituációt? Vagy inkább az történik, hogy egyre 

fokozottabb mértékben vannak alávetve a szituációban 

érvényre jutó viszonyoknak? 

Különös erővel körvonalazódik ez a kérdés annak a 

fentebb említett definíciónak a horizontjában, miszerint a 

kommunikáció közösségépítő technika és technológia. A 

mai kommunikációs tapasztalataink egyre jobban megvi-

lágítják ennek a definíciónak a belső ellentmondásosságát: 

egyrészt a közösségépítés, másrészt a technika és techno-

lógia ellentétes hatásokat hordozó és kifejtő találkoztatá-

sát. 

A kommunikációs technika és technológia egyúttal in-

formációs technika is, az információ továbbításának, de 

elrejtésének, titkosításának, manipulatív felhasználásának 

is a technikája. Ennek működtetése együtt jár a kommuni-

kációs szituáció fölötti uralom egyenlőtlen elosztásával, a 

kívülről jövő irányítottságnak, a manipulációnak, a hata-

lomképzésnek az egész társadalmat behálózó technikáival 

és technológiáival. A kommunikációs technikák és tech-

nológiák minél zökkenőmentesebb működtetése bevallot-

tan a sikeres és hatékony kommunikáció céljait szolgálja. 

De kérdéses, hogy milyen emberi létminőséget hordoz és 

alakít ki? 

Manapság már a kommunikációs szituáció megszerve-

zését, a benne képződő hatalmi-uralmi viszonyok termé-

szetét döntő módon meghatározza a kommunikáció médi-

uma. A médium eredetileg és valós természete szerint 

közvetítő szerepet játszik a kommunikációban, de nem 

vesz részt annak az alakításában. Az új elektronikus mé-
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dia azonban aktív szerepet nyer a kommunikációs szituá-

ció működtetésében. Ezzel együtt jár, hogy gyökeresen 

megváltoztatja az emberek gondolkodását, életét és csele-

kedeteit.1 

Ezzel a jelenséggel összefüggésben a szakirodalomban 

elhíresült M. McLuhan egyik tömör, lényegre tapintó, 

aforizmaszerű kijelentése: „A médium maga az üzenet.”2 

Nem a kommunikáció tartalma, hanem a kommunikációs 

médiumok jellege és működési módja válik meghatározó 

jelentőségűvé a kommunikáció folyamatában; a különféle 

médiumok kombinációiból összetevődő média olyan nyi-

tott, virtuális közeggé válik, amely levetkőzi a konkrét, 

sajátos emberi és kulturális meghatározottságokat; önálló 

életre kelhet, lényegében saját magát közvetítve az üzenet 

helyett; ezzel egyidőben elrejtheti, lényegesen átalakíthat-

ja és a sajátos világának és érdekeinek megfelelően mani-

pulálhatja a valós üzenettartalmakat. Egyre inkább olyan-

szerű helyzet áll elő, hogy maga a médium többet változ-

tat az emberen, mint az általa közvetített üzenet.3 Ez leg-

inkább abban mutatkozik meg, ahogyan a kommunikációs 

tartalmak és a médiumok szétválása a kommunikáló em-

bernek saját magától való elválását is hordozzák: az em-

ber egyre elidegenedettebben kommunikál; egyre otthon-

talanabbá, kiszolgáltatottabbá válik a saját kommunikáci-

ós világában.4  

Mindez annál észlelhetőbbé válik, minél inkább gépie-

sül a kommunikáció médiuma. A multimédiás, többcsa-

tornás kommunikáció folyamatában elvész az emberi 

kommunikáció eredeti természetessége, s olyan mestersé-

                                                 
1 Vö. Em Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe. (Ford. 

Szigeti L. László.) Harmat, Budapest 2001. 321. 
2 Vö. Marshall McLuhan: Understanding Media. The Exten-

sions of Man. McGraw-Hill, New York 1964. 5. 
3 Vö. E. Griffin: i. m. 324. 
4 Vö. Ropolyi László: Az Internet természete. Internetfilozófiai 

értekezés. Typotex, Budapest 2006. 184, 185. 
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ges kommunikációs szituációk épülnek ki, amelyben mind 

nagyobb szerephez jutnak a kommunikációs gépek. Mivel 

a kommunikációs gépek – a számítógép – aktívan részt 

vesznek a kommunikáló felek közötti közvetítésben, ké-

pessé válnak arra, hogy a résztvevők személyes elvárásai-

hoz és igényeihez igazodjanak. Miközben az emberi sze-

replők virtualizálódnak, a gépek szituációformáló erőre 

tesznek szert, és olyan személyiségjegyeket, sőt szemé-

lyességet öltenek magukra, melyek birtokában maguk is 

aktív félként kapcsolódnak be a kommunikációba, ők 

válnak a kommunikáció médiumaivá. 

Mindez méginkább szembetűnővé válik, ha az Inter-

nettel kapcsolatos tapasztalatainkat vesszük számba. Az 

Internet az individuálisan használt kommunikációs gépek 

világméretű hálózataként virtuálisan kitágítja a kommuni-

kációs szituációt, s ezzel a résztvevők számára a teljes 

függetlenség és a szabadság illúzióját teremti meg. 

De vajon az emberi létminőségünk terén mekkora árat 

fizetünk ezért az illuzórikus függetlenségért és szabadsá-

gért? Tényleges emberi önmeghatározásról és szabadság-

ról van-e szó ebben a tapasztalati kontextusban, vagy in-

kább azzal kell számot vetnünk, hogy az eddigi szabad-

ságfogalmunk tartalmilag kiürül, s az új tapasztalatok 

hatására átértékelődik? 

Valójában az Internet elterjedésével nyeri el az igazi, 

tényleges értelmét, a fentebb említett definíció, miszerint 

a kommunikáció közösségépítő technika. Ugyanis itt már 

a szó szoros értelmében a kommunikációs gépek közre-

működésével zajlik a közösségek előállítása. Ezzel egy-

időben azonban az Internet virtualizálja a közösséget; a 

kommunikáló egyén köré szerveződő, épülő, folytonos 

mobilitásban levő nyílt, virtuális hálóként épül ki a kom-

munikációs közösség, amely a maga megfoghatatlanságá-

ban, beazonosíthatatlanságában legfennebb egy cseppfo-

lyós, áramló identitás közegéül szolgálhat a kommunikáló 

egyén számára. Ugyanis ezt a virtuális közösséget az 
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egyén nem készen kapja, nem beleszületik ebbe, hanem 

jószerivel inkább összehordja, összerakja magának azok-

ból az esetleges adottságokból és lehetőségekből, amelyek 

a világhálón alkalomszerűen felkínálkoznak számára.  

A közösséggel együtt és vele összefüggésben az egyén 

létállapota is virtualizálódik. A kommunikáló egyén 

mindinkább az elmosódó individualitás és az anonimitás 

jegyeit ölti magára, miközben számára ellenőrizhetetlenné 

válik a személyességének a sérthetetlensége és biztonsá-

ga. Az új média közegében úgy tűnik, hogy az individuu-

mot konstituáló magánszféra és a közösségképző nyilvá-

nosság határai egyre jobban összemosódnak, s megjelenik 

a nyilvánossá váló személyesség újszerű tapasztalata. 

Ezzel egyidőben azonban egyre bizonytalanabbá válik 

annak a kérdésnek a megválaszolhatósága is, hogy ki va-

gyok én? Miben áll az én identitásom? Mi az, ami az én 

identitásomhoz tartozik? 

Fokozottan felerősödik ez a kérdés, ha arra gondolunk, 

hogy a kommunikációs szituáció ellenőrzésével minden-

kor együtt jár bizonyos fokú felelősség. Az új média kö-

rülményei között egyre nehezebben megválaszolhatóvá 

válik egy ilyenszerű kérdés: ki ennek a felelősségnek a 

szubjektuma? Úgy tűnik, hogy nemcsak a kommunikáló 

egyén és a kommunikációs közösség, hanem a kommuni-

káció etikuma is virtualizálódik. 

Mindazok a problémák, melyeket itt felvetettünk, vol-

taképpen egyetlen, a kommunikáció világát átfogó kér-

désben összegezhetőek: milyen viszony teremtődik az új 

média körülményei közepette a technikailag, technológiai-

lag megalapozott sikeres, hatékony kommunikáció és az 

emberi létminőséget érvényre juttató megértő kommuni-

káció között? Van-e esélye a megértő kommunikáció ki-

bontakoztatásának az életünkben? Szükségünk van-e még 

ténylegesen egymásra? Részt vesz-e még továbbra is a 

másik az individualitásunk megalkotásában? És vajon mi 
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magunk tényleges közösségteremtés résztvevői és részesei 

vagyunk-e akkor, amikor másokkal kommunikálunk? 

Olyan kérdések ezek, amelyekhez nem viszonyulhat-

nak közömbösen különösen azok, akik képzett szakértői-

vé, technikusaivá és technológusaivá válnak a kommuni-

kációnak. Megtehetik-e azt, hogy a mindnyájunk életében 

és kommunikációs tapasztalataiban a hatékony kommuni-

káció és a megértő kommunikáció között meghúzódó 

hermeneutikai szakadéknak csak az egyik oldalára állja-

nak? Úgy, hogy teljes mértékben szem elől tévesszék a 

másik oldalt? Tény az, hogy az ilyen esetekben attól, hogy 

nem vagyunk tekintettel a szakadék túloldalára, a szaka-

dék még nem tűnik el, hanem továbbra is ott húzódik a 

valóságos tapasztalatunkban. Mi sem bizonyítja ezt job-

ban, mint a mindenre kiterjedő kommunikációs létünk 

olykor feloldhatatlannak tűnő paradoxona: a rosszul mű-

ködő vagy az éppenséggel nem működő kommunikáció 

tapasztalata; mindazok az élethelyzeteink, amikor a min-

dent átfogó kommunikáció közepette a kommunikáció 

teljes hiányára bukkanunk. 

A kommunikáció hiányának ez a mindannyiunk által 

megélt tapasztalata a kommunikációra épülő világunkban 

különleges filozófiai relevanciával bír: mit kezdünk a 

kérdésessé vált, a modernitásból megörökölt és jól bejára-

tott fogalmainkkal? Az individuum, a közösség, a szabad-

ság, a felelősség fogalmaival? Megkíséreljük újradefiniál-

ni, átértelmezni ezeket? Vagy számot vetünk azzal, hogy 

az új tapasztalatok talaján új filozófiai horizontoknak né-

zünk elébe, amelyek számunkra még egyelőre beláthatat-

lannak, körvonalazhatatlannak tűnő fogalomhálókat, men-

tális térképeket vetítenek előre? 

Ezeknek a kérdéseknek a horizontjában a kommuniká-

ció problémája továbbra is alapvető filozófiai probléma 

marad. Ennek alátámasztására hadd idézzem befejezésül 

egy olyan gondolkodó megállapítását, aki már akkor rá-

irányította a gondolkodói figyelmünket a kommunikációs 
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tapasztalataink szerves filozofikumára, amikor a kommu-

nikáció még korántsem merült fel az emberi életünket és 

világunkat ennyire meghatározó globális tapasztalatként. 

Karl Jaspersről van szó, aki meggyőződéssel vallotta, 

hogy az előbb említett hermeneutikai szakadék feletti 

hídverés biztosíthatja a filozofikus élet alapját; az átjárás 

lehetőségeinek keresésében, a kommunikáció művelésé-

ben tárul fel ténylegesen az életünk filozófiai tartalma. A 

következőt mondja Jaspers a kommunikáció és a filozófia 

viszonyáról: 

Elmondhatjuk,  

hogy a rácsodálkozás, a kételkedés és a határhelyze-

tek megtapasztalása valóban forrásai a filozófiának. De 

[a filozófia] végső forrásának mégis a valódi kommuni-

kációra való törekvés tekinthető, amely minden egyebet 

magába foglal. Ez világos is, mert hiszen nem arra tö-

rekszik-e minden filozófia, hogy kapcsolatot találjon, 

hogy közölhesse magát, hogy meghallgattatásra leljen? 

S nem a közölhetőség-e az igazi lényeg, amely elvá-

laszthatatlan az igazságtól. 

A filozófia célja tehát a kommunikáció. S minden 

további célja is – a lét megismerése, a szeretetteljes 

megértés, a megegyezésre való törekvés – végül is a 

kommunikációban gyökerezik.5 

                                                 
5 Karl Jaspers: Bevezetés a filozófiába. (Ford. Szathmáry Lajos.) 

Európa Könyvkiadó, Budapest 1989. 28. 
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A TUDOMÁNYKOMMUNIKÁCIÓ LEHETŐSÉGEI 

„A Másikban és a Másfélében is rálel-

hetünk valamiképp önmagunkra. Ma 

fontosabb feladat, mint bármikor, hogy 

a Másfélében felismerjük a Közöset.”1 

 

Gyakran tapasztaljuk egyetemi környezetben, hogy a 

különböző tudományterületek képviselői között nem min-

dig alakul ki egyetértés és hatékony együttműködés a 

kutatás folyamatában. Bár az oktatók és a kutatók látszó-

lag hasonló célokért munkálkodnak, mégis mindenki a 

maga sajátos körén belül teszi ezt, s így a források elosz-

tása és az eredmények értékelése terén jelentkező konku-

rencia amennyire ösztönzőnek, legalább annyira korláto-

zónak (is) bizonyul. A tudományos objektivitásigény 

megkövetelte előítéletmentesség gyakorta ‒ paradox mó-

don ‒ a többi kutatási területtel szembeni előítéletesség-

gel, a másfajta paradigmákkal szembeni gyanúval és bi-

zalmatlansággal párosul. 

Felmerül a kérdés: vajon ennek a helyzetnek az okai a 

különféle tudományterületek módszertani problémáiban 

gyökereznek, vagy inkább az egyetemi kommunikáció 

sajátosságaiból adódnak? Milyen természetű kommuniká-

ciós szemlélet- és beállítódás-váltás feltételei között vál-

hat(na) hatékonyabbá, a mai kutatási tendenciák irányult-

ságaival összehangoltabbá a tudománykommunikáció? 

Hosszú ideig úgy tűnt, hogy a szakemberek közötti 

egyetértés és együttműködés gyakori hiányának oka az 

egyes tudományterületeken érvényes tudományossági 

                                                 
1 Hans-Georg Gadamer: „Két világ polgára”. (Ford. Bendl Jú-

lia.) In Krzysztof Michalski (szerk.): A modern tudományok 

emberképe. Gondolat, Budapest 1988. 249. [Hans-Georg 

Gadamer: Bürger zweier Welten. In Uő: Hermeneutik im Rück-

blick. GW. Bd. 10. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 

1995. 236‒237.] 
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kritériumok eltérő mivoltában, összemérhetetlenségében 

található. Legalábbis a természettudományok és a társada-

lomtudományok hagyományos módszertani szembenállá-

sa, összeférhetetlensége ezt látszott alátámasztani. Mivel a 

tudomány művelésének és a tudományos igazság megala-

pozásának módszertani kritériumai elsődlegesen a termé-

szeti jelenségek kutatása során alakultak ki, a természet-

tudományok önszemléletét sokáig és kizárólagosan egy-

fajta egyetemességre törekvő tudományosság-tudat hatá-

rozta meg. Ennek alapján gyanakvással és előítéletesen 

kezeltek minden olyan tudományos megnyilvánulást, 

amely eltért az empirikus természetkutatás módszertani 

eszményétől. A másik oldalon, a humán- és társadalomtu-

dományok területén az ellenreakció a kutatásmódszertani 

sajátosságok érvényre juttatásáért és elismertetéséért foly-

tatott harcban csúcsosodott ki. Az ily módon kialakult 

rossz beidegződések ma is gyakorta visszatükröződnek az 

egyetemi élet megosztottságában, s a tudományos tevé-

kenységek értékelési szempontjainak a kialakításánál pa-

rázs viták forrásává válnak.  

A lappangó konfliktus és a másik fél másságára való 

tekintettel levés képtelensége ma már nem is annyira ma-

gára a tudomány aktív művelésére jellemző, mint inkább a 

berögzült akadémiai beállítódásokra, mentalitás- és maga-

tartásformákra. Ezek lemerevedése mögött sokkal inkább 

a rosszul működő, hiányos vagy zavaros tudománykom-

munikáció áll, mintsem a tényleges kutatási tapasztalatok, 

és ezekkel kapcsolatos elméleti-módszertani reflexiók, 

amelyek inkább arról tudósítanak, hogy ma már maga a 

tudományos gyakorlat jócskán meghaladta a modernitás 

tudományképébe vetett hiteket, az ezekből fakadó egyol-

dalú elfogultságokat és univerzalitásra irányuló törekvé-

seket. Manapság mind a tudományelméleti megközelíté-

sek, mind az egyetemszervezési stratégiák irányából egyre 

beláthatóbbá válik, hogy a különféle szaktudományok 

képviselőinek az egymással szembeni gyanakvása és riva-
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lizálása, az eredmények és teljesítmények kölcsönös elis-

merésének a zavarai, az egymás iránti nyitottság és a ter-

mékeny szakmai párbeszéd hiánya nem annyira a tudo-

mányosság eltérő kutatásmódszertani kritériumaira vezet-

hetők vissza, mint inkább az egyetemi életben zajló tudo-

mánykommunikáció lehetőségfeltételeire és problémáira. 

Ezek csak részben származnak az aktív tudományos kuta-

tás sajátosságaiból, valójában az egyetemi intézményépí-

tés és kommunikáció problémáinak bizonyulnak. 

1. A tudománykommunikáció  

tudományelméleti vonatkozásai 

1.1. A tudományok módszertani dualizmusa 

A XIX. század második felében, amikor új tudomá-

nyokként jelentek meg és önállósultak az ún. „szellemtu-

dományok” ‒ a szociológia, antropológia, történelemtu-

domány, irodalomtudomány stb. ‒, és a kutatási gyakor-

latban nyilvánvalóvá váltak az eltérések mind tárgyuk, 

mind módszereik tekintetében a természettudományok 

által képviselt tudományeszménytől, felmerült ‒ W. Dilt-

hey szavaival ‒ „a szellemtudományok ismeretelméleti 

alapvetésének szükségessége”.2 Addig a tudományosság 

univerzális kritériumai kizárólag a természettudományos 

univerzalitás elveihez igazodtak. Mai szóval a tudomá-

nyosság kritériumainak a természettudományok általi 

kisajátítása és az új tudományokra való átvitele, többé-

                                                 
2 Wilhelm Dilthey: Bevezetés a szellemtudományokba. Kísérlet 

a társadalom és a történelem tanulmányozásának alapvetésére. 

In Uő: A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban. 

(Ford. Erdélyi Ágnes.) Gondolat Kiadó, Budapest 2004. 117. 

[Wilhelm Dilthey: Einleitung in die Geisteswissenschaften. 

Versuch einer Grundlegung für das Studium der Gesellschaft 

und der Geschichte. In Gesammelte Schriften. I. Bd. Verl. Te-

ubner, Stuttgart/Vandenhoeck u. Ruprecht, Göttingen 1990. 

116.] 
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kevésbé erőszakolt kiterjesztése a kibontakozó társada-

lom- és történelemtudományi kutatás egyfajta módszerta-

ni „gyarmatosítását” eredményezte a pozitivizmus jegyé-

ben. A modern tudományok descartes-i és baconi ‒ karte-

ziánus-racionalista és induktív-empirista ‒ módszertani 

megalapozottsága ellenében szemben a dilthey-i „prog-

ram” a szellemtudományi kutatás módszertani emancipá-

cióját célozza.3 Egyrészt a természettudományok addigi, 

pozitivista szemléletű „határtalanságával” szemben a ter-

mészettudományi kutatások módszertani határoltságát 

próbálja tudatosítani,4 másrészt ‒ éppen e (kölcsönös) 

határoltság jegyében ‒ igyekszik a szellemtudományok-

ban rejlő újszerű megismerési lehetőségekre rámutatni.5 

                                                 
3 „A szellemtudományoknak az egyetemes módszertan legálta-

lánosabb fogalmaiból kiindulva, különös objektumaikon történő 

ellenőrzéseken keresztül kell eljutniuk az ő területükön belül 

meghatározottabb eljárási módokhoz és alapelvekhez, éppen 

úgy, ahogy ezt a természettudományok tették. Nem akkor bizo-

nyulunk a nagy természettudományos gondolkodók igazi tanít-

ványainak, ha az általuk feltalált módszereket átvisszük a mi 

területünkre, hanem akkor, ha megismerésünk alkalmazkodik 

objektumaink természetéhez, és mi ilyenképpen úgy viszonyu-

lunk ehhez az egészhez, ahogyan ők az övékéhez.” ‒ Wilhelm 

Dilthey: Gondolatok egy leíró és taglaló pszichológiáról. In Uő: 

A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban. (Ford. 

Erdélyi Ágnes.) Gondolat Kiadó, Budapest 2004. 172‒173. 

[Wilhelm Dilthey: Ideen über eine beschreibende und zerglie-

dernde Psychologie. In Gesammelte Schriften. V. Bd. Die Geis-

tige Welt. Einleitung in die Philosophie des Lebens. Verl. Te-

ubner, Stuttgart/Vandenhoeck u. Ruprecht, Göttingen 1990. 

144.] 
4 „Ameddig e szemléletmód tudatában van határainak, addig 

eredményei vitathatatlanok” ‒ állapítja meg Dilthey a termé-

szettudományokról. ‒ Wilhelm Dilthey: Bevezetés a szellemtu-

dományokba. 30. [15.] 
5 Az ismeretelméleti alapvetés lényegét ily módon fogalmazza 

meg Dilthey: „meghatározzuk a szellem szaktudományainak 
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Dilthey úgy véli, hogy az anyagi és szellemi folyamatok 

összehasonlíthatatlansága, a szellemi tényeknek a termé-

szeti rend tényeiből való mechanikus levezetésének lehe-

tetlensége a természet megismerésének is határokat szab,6 

a természettudományok elméleti és módszertani alapjai-

nak az újragondolását is szükségességessé teszi. A termé-

szettudományok univerzalitás igénye az anyagi folyama-

tok „egyformaságai” tételezésén alapul.7 Ezzel a szellemi 

tények egyedisége, megismételhetetlensége, időbeli ki-

bontakozása állítható szembe. 

Mindezek alapján észrevehető, hogy a szellemtudomá-

nyok módszertani megalapozásának dilthey-i elgondolása 

a természet‒szellem metafizikai ellentétéből származó 

episztemológiai következményként fogalmazódik meg. A 

természet, illetve a szellem jelenségeinek kutatására vál-

lalkozó két nagy tudományterület episztemológiai elkülö-

nítésére és a kutatási tárgyaik metafizikai különbségeiből 

adódó módszertani sajátosságok kiemelésére helyeződik a 

hangsúly. A szellemtudományok a „társadalom tudomá-

nyai”, tárgyuk „a történelmi-társadalmi valóság”.8 Ebből 

adódik a szellemtudományok jogos igénye, „hogy tár-

gyuknak megfelelően, önállóan határozzák meg módsze-

rüket”.9 Ugyanis „míg a természettudományok tárgyát 

olyan tények képezik, amelyek a tudatban, mint kívülről 

jövők, mint jelenségek és egyedileg adottak lépnek fel, 

ezzel szemben a szellemtudományokban a tények már 

eleve belülről, realitásként és eleven összefüggésként 

                                                                                       
belső összefüggését, azokat a határokat, melyeken belül megis-

merés lehetséges bennük, valamint igazságaik egymáshoz való 

viszonyát”. ‒ Uo. 117. [116.] 
6 Vö. uo. 26. [10.] 
7 Vö. uo. 27. [12.] 
8 Uo. 19. [3.] 
9 Wilhelm Dilthey: Gondolatok egy leíró és taglaló pszicholó-

giáról. 172. [143.] 
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jelentkeznek.”10 Külső természetnek és belső lelki életnek 

ebből a metafizikai kettősségéből adódik a természettu-

dományok és a szellemtudományok alapvető módszertani 

különbsége, s egyúttal a szellemtudományok újszerű 

módszertani megalapozásának a lehetősége. Az alapvető 

különbséget Dilthey a magyarázatban és a megértésben 

rejlő eltérő módszertani viszonyulás különbségében látja: 

„a természetet magyarázzuk, a lelki életet megértjük.”11 

Mivel a megértés mint megismerő beállítódás folyamata 

mindenkor értelmezést feltételez, Dilthey úgy véli, hogy 

az interpretáció tana, mint fontos összekötő kapocs a filo-

zófia és a történelmi tudományok között, „a szellemtudo-

mányok alapvetésének fő alkotórésze lesz”.12 Nélküle a 

szellemtudományok ‒ úgy ahogy ez a pozitivista-

empirista korszakukban mindig is történt ‒ pusztán a té-

nyek és a szabályok vagy normák empirikus összekapcso-

lódására hagyatkozva, a „filozófia örvényeiből” kikerülve 

a „sivár empíriába” süllyedhetnek.13 

Ily módon a szellemtudományok „élet, kifejezés és 

megértés” összefüggéseiben bizonyulnak megalapozot-

taknak.14 Mivel a megértés problematikája központilag a 

                                                 
10 Uo. 173. [144.] 
11 Uo. [144.] 
12 Wilhelm Dilthey: A hermeneutika keletkezése. In Uő: A tör-

ténelmi világ felépítése a szellemtudományokban. (Ford. Erdélyi 

Ágnes.) Gondolat Kiadó, Budapest 2004. 271. [Wilhelm Dilt-

hey: Die Entstehung der Hermeneutik. In Gesammelte Schriften. 

V. Bd. Die Geistige Welt. Einleitung in die Philosophie des 

Lebens. Verl. Teubner, Stuttgart/Vandenhoeck u. Ruprecht, 

Göttingen 1990. 332.] 
13 Wilhelm Dilthey: Gondolatok egy leíró és taglaló pszicholó-

giáról. 175. [147.] 
14 Vö. Wilhelm Dilthey: A történelmi világ felépítése a szellem-

tudományokban. 280. [Wilhelm Dilthey: Der Aufbau der 

geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften. In Gesam-

melte Schriften. VII. Bd. Verl. Teubner, Stuttgart/Vandenhoeck 

u. Ruprecht, Göttingen 1992. 87.] 
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hermeneutika illetékességi körébe tartozik, Dilthey a szel-

lemtudományok számára alkalmas új módszertani alapve-

tést a hermeneutikában véli megtalálni. Ezzel kezdetét 

veszi a tudományok hermeneutikai nyitása, ami a későb-

biekben ‒ számos fordulaton keresztül ‒ a természettu-

dományokra is, majd a különféle tudományterületek kö-

zötti tudománykommunikációra is kiterjed. A tudomány-

kommunikáció szükségessége éppen azáltal merül fel, 

hogy Dilthey-nál markánsan körvonalazódik a kétféle 

megismerő beállítódás különbsége, s bizonyossá válik, 

hogy a tudományoknak nincs, nem lehetséges egy végső 

egysége. A tudományosság kritériumai egyetlen tudo-

mányterület által sem sajátíthatók ki egyoldalúan. A tu-

dományos „igazság” csak a szaktudományok igazságai-

ként érhető el, ez a tapasztalat pedig egyszerre feltételezi a 

határok belátását és egyúttal a rajtuk való túllátást, más, 

hasonlóképpen érvényes igazságok irányában, azaz a tu-

dományok viszonyulását egymáshoz és a tudománykom-

munikáció szükségességét. 

Jürgen Habermas A társadalomtudományok logikája 

című könyvének a bevezetőjében megjegyzi, hogy „ma 

már elfelejtették azt az élénk vitát, amelyet egykor az 

újkantianizmus nyitott a természet- és kultúrtudományos 

kutatás metodológiai különbségeiről, úgy tűnik, hogy ma 

már nem aktuális az a problémafelvetés, amely körül egy-

kor kirobbant.”15 A problémafelvetés, amelyre Habermas 

utal a dilthey-i probléma folytatásaként, de korántsem a 

megismétléseként merül fel a XX. század első évtizedei-

nek neokantianizmusában, jelesül Heinrich Rickert Kul-

túrtudomány és természettudomány c. munkájában. 

Rickertnél a természet‒kultúra ellentétpárban már nem a 

természet‒szellem metafizikai ellentéte húzódik meg, 

ahogyan azt hagyományosan ‒ még Dilthey-nál is ‒ a 

                                                 
15 Jürgen Habermas: A társadalomtudományok logikája. (Ford. 

Adamik Lajos et al.) Atlantisz, Budapest 1994. 9. 
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testi‒lelki, anyagi‒szellemi ellentéteként kezelték. Hiszen 

a kanti felfogás szellemében a neokantiánusok számára 

világos, hogy a természettudományos vizsgálódás szem-

pontjából egyáltalán nem lehet megkülönböztetni a tár-

gyak két olyan, egymást kizáró osztályát, mint testi és 

lelki, különösen akkor, ha a tapasztalati tudomány (mint 

amilyen a kísérleti pszichológia) a lelki jelenségekhez is a 

maga természettudományi módszereivel közelít. Rickert 

úgy véli, hogy csak egyféle tapasztalati tudomány lehet-

séges, mivel csak egyetlen tapasztalati valóság létezik. 

Episztemológiai értelemben tehát a fő ellentét nem a ter-

mészet‒kultúra oppozícióban húzódik meg, ugyanis a 

természet episztemológiai fogalmával ‒ miszerint a termé-

szet „‒ materiális oldalát tekintve ‒ a tapasztalat vala-

mennyi tárgyának összessége”16 ‒ csak episztemológiai 

fogalom alkothat ellentétet. A természetmegismeréssel 

mint módszertani problémával valójában a megismerés-

nek egy másfajta módszertani problémája állítható szem-

be: ez pedig ‒ Rickert észrevétele szerint ‒ a természet-

megismerés történetietlenségével és értékmentességével 

szemben a kultúrtudományokban érvényre jutó történeti-

ség és értékvonatkozás problémája.17 A természettudomá-

nyos elméletképzés az értékmentesség posztulátumán 

alapul, s ezt a leíró és a normatív tartalmú kijelentések 

logikai elválasztásával biztosítják. De a problémák kivá-

lasztásában, rangsorolásában ily módon sem kerülhető el 

az értékelés, ami minden esetben értelmezést is feltételez. 

A neokantiánusok által képviselt axiológiai nyitás az em-

pirikus tudományok objektivitáseszményének és történeti-

etlenségének ‒ s az ebben kifejeződő egyetemes tudomá-

nyosságeszménynek ‒ egy újabb korlátjára, a megisme-

                                                 
16 Immanuel Kant: Prolegomena. (Ford. John Éva, Tengelyi 

László.) Atlantisz, Budapest 1999. 59. 
17 Vö. Heinrich Rickert: Kultúrtudomány és természettudomány. 

(Ford. Posch Árpád.) Franklin Társulat, Budapest 1923. 15‒20. 
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résben közrejátszó döntések szubjektív és kulturális-

ideológiai komponenseire, történelmi feltételezettségére 

irányítja a figyelmet. 

Mindezek révén, még ha látszólag nem is kapcsolód-

nak közvetlenül hozzá, a tudományok hermeneutikai 

problémájának egy újabb vetülete körvonalazódik, s a 

hermeneutikai probléma köre lényegesen kitágul. Haber-

mas a szociológiára utalva, Max Webernek a magyarázat 

és megértés viszonyával kapcsolatos álláspontjához iga-

zodva18 rámutat arra, hogy a magyarázat és a megértés 

viszonya a társadalomtudományok céljaira és eljárásmód-

jaira, illetve episztemológiai előfeltevéseire nézve egy-

aránt problematikus. Bár a társadalomtudományi megis-

merés sémájában az oksági-analitikus és az interpretáló 

eljárásmódok váltakoznak, a megismerés minden alka-

lommal „valamilyen értelem, gyakorlati jelentőség kifej-

tésével, azaz »érthetővé tétellel« ér véget”.19 A megisme-

rési cél vonatkozásában tehát a magyarázat eljárása „alá-

rendelt metodológiai helyzetbe” utasítódik az értelem-

megértéssel szemben.20 A társadalomtudományok episz-

temológiai előfeltevései vonatkozásában is hasonló a 

helyzet: „mint minden kultúrtudomány, tárgyterületük 

metodikai körülhatárolásában egy nem explicit előzetes 

megértéshez” kötődnek.21 Tehát a módszertani tudat foko-

zatos átrendeződése során nemcsak az tudatosul, hogy a 

kultúrtudományok esetében a megismerés értelmezés 

útján is megvalósul, hanem egyrészt a megértés és a ma-

gyarázat az episztemológiai rangsorban helyet cserélnek, 

másrészt nyilvánvalóvá válik a hallgatólagos előzetes 

megértés kiiktathatatlansága a kultúr- és társadalomtudo-

                                                 
18 Vö. Max Weber: Állam, politika, tudomány. (Ford. Józsa 

Péter.) Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest 1970. 32‒35. 
19 Jürgen Habermas: i. m. 26. 
20 Uo. 
21 Uo. 27. 
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mányi megismerésből, s ezáltal mind a megismerés tár-

gya, mind pedig a folyamata történelmi dimenziót nyer. 

A későbbiekben, a XX. század hetvenes-nyolcvanas 

éveitől kezdődően a természettudományok hermeneutikai 

fordulatával egy olyan átfogó metafizikai horizont nyílik 

meg, amelyben „a természet jelentéstől való átjártsága” és 

„a társadalmi interakciók nemzedékeken át létrejövő lera-

kódásának birodalma”22 formájában a természettudomá-

nyok és a társadalomtudományok tárgyának ‒ a „jelentés 

ember-alkotta világá”-ban23 való ‒ közös metafizikai 

megalapozottsága tárul fel. Ezzel együtt a két tudomány-

terület közötti metafizikai határmegvonás is újratermelő-

dik. Bár a természettudományok és a társadalom- és hu-

mán tudományok annyiban hasonlóak, hogy „tárgyukat 

jelentés járja át”, abban mégis különböznek egymástól, 

hogy „a valóság, mellyel a természettudományokban 

szembenézünk, nem kizárólag általunk alkotott”, a társa-

dalomtudományok tárgyát viszont „teljes egészében a 

társadalmi interakció hozza létre, és ahol megszűnnek az 

interakció termékei, ott többé nincs mit kutatni”.24 

Úgy tűnik tehát, hogy a két tudományterület különbsé-

gét megjelenítő „dualizmus” különféle elgondolásokban 

és alakzatokban ismételten visszatér és tartósan, maradan-

dóan fennáll. Habermas ‒ a társadalomtudományi kutatás 

logikáját vizsgálva ‒ a jelzett időszakban úgy látja, hogy a 

még mindig fennálló dualizmus módszertani vitáknak 

nem tárgya többé és a mai tudomány kutatási gyakorlatá-

ban magától értetődőként elfogadott.25 A dualizmust ma 

már nem fejtik ki a tudományelmélet szintjén, inkább csak 

                                                 
22 Vö. Dagfinn Føllesdal: Hermeneutika és természettudomány. 

(Ford. Sajó Sándor.) In Schwendtner Tibor ‒ Ropolyi László ‒ 

Kiss Olga (szerk.): Hermeneutika és a természettudományok. 

Áron Kiadó, Budapest 2001. 275. 
23 Uo. 277. 
24 Uo. 277, 278. 
25 Vö. J. Habermas: i. m. 9. 
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két vonatkoztatási rendszer egymásmellettiségében feje-

ződik ki; attól függően, hogy milyen típusú kutatásokra 

vonatkozik, „a tapasztalati tudományok általános metodo-

lógiájának vagy a szellem- és történettudományok általá-

nos hermeneutikájának az alakját” ölti.26 A két módszer-

tani beállítódás viszonyát Habermas „egymást kölcsönö-

sen meg nem értő egymásmellettiség”-ként jellemzi, 

amely „egyik fél megszilárdult öntudatát sem kezdi ki”.27 

1.2. A posztmodern tudománykép 

A XX. század utolsó évtizedeiben a habermasi statikus 

helyzetképtől eltérően ‒ paradox módon ‒, e módszertani 

dualizmus tartósságában nem annyira valamiféle episz-

temológiai konfliktus végérvényes feloldhatatlansága, 

mint inkább a tudományos megismerés ‒ mind a termé-

szettudományi, mind pedig a szellem- és társadalomtu-

dományi lehetőségei felől való ‒ határoltsága, az „egyet-

len” tudományos igazság eszményének tarthatatlanság 

mutatkozik meg. Az egyedüli helyesnek vélt nézőpont 

képviseletével szemben felmerül a másik nézőpont érvé-

nyességének elismerhetősége, a tudományos igazság 

többoldalú megközelíthetőségének lehetősége, a tudomá-

nyos kutatások paradigmatikus differenciáltsága. Ily mó-

don egy olyan posztmodern tudománykép bontakozik ki, 

amelyben már központi helyet és szerepet kap a tudo-

                                                 
26 Uo. 9‒10. 
27 Uo. 10. K. R. Popper és H.-G. Gadamer vizsgálódásaira utal-

va Habermas megjegyzi, hogy „sem az analitikus tudományel-

mélet, sem a filozófiai hermeneutika nem vesz a másikról tu-

domást; vitáik csak ritkán lépik át a terminológiailag és területi-

leg elválasztott szférák határait. Az analitikusok a hermeneuti-

kusan eljáró tudományokat teljesen a tudomány előszobájába 

utalják; a hermeneutikusok viszont a nomologikus tudományo-

kat általában egy korlátozott előzetes megértésnek tudják be”. ‒ 

Uo. 
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mánykommunikáció. Melyek e folyamat meghatározó 

mozzanatai? 

Az, amit Kant a felvilágosodás korában a megismerés 

lehetőségeiként és határaiként vélt belát(tat)ni, valójában 

a szaktudományos megismerés paradigmatikusságának a 

gondolatát vetítette előre. A XX. század közepén a Th. S. 

Kuhn által megrajzolt tudománykép voltaképpen arra utal, 

ahogyan a szaktudományok tudatára ébrednek megisme-

rőképességeik és megismerési lehetőségeik mindenkori 

határoltságának. Ezek a határok nemcsak a képességek és 

lehetőségek korlátoltságából fakadnak, hanem a tudo-

mánykommunikációban kimunkálható és fenntartható 

közmegegyezésből, melyen a normál tudomány gyakorlata 

alapul. Kuhn álláspontja szerint a tudomány nem pusztán 

„az általánosan elfogadott munkákban összegyűjtött té-

nyek, elméletek és módszerek halmaza”,28 mivel a tudo-

mányos gyakorlatot a kutatási hagyományok közmegegye-

zéssel elfogadott mintái ‒ paradigmái29 ‒ szervezik, s ezt 

a közmegegyezés az egyes kutatóknak a paradigmák által 

hordozott kutatási hagyomány iránti elkötelezettségén 

alapul, ami a kutatási gyakorlatot irányító közös szabá-

                                                 
28 Thomas S. Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete. 

(Ford. Bíró Dániel.) Gondolat, Budapest 1984. 18. [Thomas S. 

Kuhn: The Structure of Scientific Revolutions. University of 

Chicago Press, Chicago 1970. 1.] 
29 A paradigma kifejezéssel „arra akarom felhívni a figyelmet ‒ 

mondja Kuhn ‒, hogy a valóságos tudományos gyakorlat egyes 

elfogadott mintái ‒ ezek a minták magukban foglalják a megfe-

lelő törvényt, elméletet, az alkalmazást és a kutatási eszközöket 

együtt ‒ olyan modellek, amelyekből a tudományos kutatás 

sajátos összefüggő hagyományai fakadnak.” ‒ Uo. 30. [10.] „A 

közös paradigmák alapján kutatókat azonos szabályok és minták 

vezérlik. Ez az elkötelezettség és belőle fakadó, félreérthetetlen 

közmegegyezés előfeltétele a normál tudománynak, azaz egy 

bizonyos kutatási hagyomány létrejöttének és fennmaradásá-

nak.” ‒ Uo. [11.] 
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lyokhoz és mintákhoz, a közös paradigmához való igazo-

dásként fejeződik ki. A közmegegyezés felbomlása az 

általánosan elfogadott kutatási hagyománnyal való szakí-

táshoz, tudományos forradalomhoz vezet, ami paradig-

maváltásként megy végbe. Ez egy olyan folyamat, amely 

a résztvevőktől nyitottságot, rugalmasságot, előítélet-

mentességet, a különböző irányokban való elindulás sza-

badságát, egyszóval szerteágazó, divergens gondolkodást 

követel meg. Ilyenkor a tudományos közösség „elveti a 

világ szemléletének és a tudomány művelésének hagyo-

mányos módját annak kedvéért, hogy a tudományt egy 

másik, általában azzal összeegyeztethetetlen megközelítés 

keretében művelje”.30 Kuhn viszont azt is belátja, hogy a 

„hagyományokkal való szakítás egyben egy új hagyo-

mány létrehozását” jelenti,31 s úgy véli, hogy a normál 

tudomány konvergens gondolkodáson alapuló időszaka és 

a divergens gondolkodásmódnak kedvező tudományos 

forradalmak egyaránt és egymást kiegészítő módon lé-

nyegesek a tudományos megismerés előrehaladása szem-

pontjából.32 A paradigmatikusság tehát egyrészt határ-

megvonást jelent, másrészt a túllépés, túllátás szükséges-

ségét hordozza: a viszonyulást a máshoz és a másikhoz, a 

kommunikáció szükségességét. 

                                                 
30 Thomas S. Kuhn: A lényegi feszültség: hagyomány és újítás a 

tudományos kutatásban. (Ford. Barták Henriett.) In 

Schwendtner Tibor ‒ Ropolyi László ‒ Kiss Olga (szerk.): 

Hermeneutika és a természettudományok. 54. [Thomas S. Kuhn: 

The Essential Tension. Tradition and Innovation in Scientific 

Research. In Essential Tension. The University of Chicago 

Press, Chicago 1977. 226.] 
31 Uo. 55. [227.] 
32 „Amit »konvergens gondolkodásnak« hívunk ‒ mondja Kuhn 

‒ az éppen olyan lényeges a tudományos előrehaladás szem-

pontjából, mint a divergens gondolkodás. A kettő feszültsége »a 

legmagasabb szintű tudományos kutatás egyik elsődleges kellé-

kének« nevezhető.” ‒ Uo. 54. [226.] 
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Kuhn paradigma-koncepciója ráirányítja a figyelmet 

arra, hogy a tudomány művelésének van egy belső kom-

munikációs szövete: ez a paradigma világa, a kutatási 

hagyomány mint közös nyelv és tapasztalat, valamint a 

kutatói közösség közmegegyezése ‒ a felvállalt kutatási 

elvek, módszerek, elméleti horizontok és igazságkritériu-

mok melletti „elkötelezettsége” ‒, amely fenntartja és 

érvényesíti ezt. Az aktuális kutatás ily módon a közmeg-

egyezés által elfogadott és fenntartott előzetességstruktú-

rákon alapul, amelyek a hagyomány révén közvetítődnek. 

A kutatás tehát nem előfeltevés-mentes, hanem belehe-

lyezkedik és benne áll egy hagyománytörténésben, s ezt ő 

maga is továbbviszi, újraszervezi, erősíti. Ennélfogva a 

hagyománnyá szerveződő kutatási gyakorlat egy tudomá-

nyos kultúra hordozójaként is funkcionál, amely nemcsak 

a kutatás jelenében, hanem történelmi mélységeiben is 

kiterjed. Ezen az alapon a XX. század második felének 

tudományképe egy kommunikációs dimenzióval is kiegé-

szül: az élő kutatási gyakorlat egy olyan narratíva formá-

ját (is) ölti, amely strukturálisan egymásba épülő elméle-

tekben hordozza és beszéli el saját történetét és előtörténe-

tét, szokásrendjét, meghatározó elveit és azok megalapo-

zottságát, s e narratíva révén legitimálja (vagy éppenség-

gel érvényteleníti) az újabb kutatási törekvéseket. 

A posztmodern tudománykép eddigiekben felvázolt 

jegyeit a későbbiekben P. Feyerabend és J.-F. Lyotard a 

kritikai excentrikusságot sem nélkülöző meglátásai lénye-

gében nem kérdőjelezik meg, ellenkezőleg: kiterjesztik és 

megerősítik azokat. 

Feyerabend észrevételei szerint a párhuzamosan érvé-

nyesülő paradigmák sokfélesége látszólag anarchikus, 

mindenféle hagyományos módszerességet felbomlasztó 

állapotot eredményez. De „derűs anarchizmusként” jel-

lemzi Feyerabend ezt az állapotot, amely lehetővé teszi a 

tudomány kritikai erejét megbénító beidegződések és 

álláspontok ‒ a természet egyformaságába vetett hitnek, a 
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teóriák egyformaságát, a tényekkel való összehangoltságát 

szorgalmazó, a Bécsi Kör gondolkodóinál fellépő „új 

filozófiai primitivizmusnak”, a tudományos elméletek 

mítoszképző kihatásainak ‒ a meghaladását.33 Valójában a 

módszer egységesítő ereje/tendenciája és a tudomány 

kommunikációs-kulturális közegének a felerősödése kö-

zött feszülő ellentét következményei mutatkoznak meg 

ebben az anarchikusnak tűnő állapotban, melyben a mód-

szer előíró, normatív erejével szemben a kommunikáció 

szabad játéktere van kibontakozóban. Feyerabend erőtel-

jesen elutasítja mind a tudomány felsőbbrendűségének a 

kritikátlan elfogadását, mind pedig a tudomány kritikátlan 

önreflexióját. Úgy véli, hogy a tudomány „egyike az em-

berek kialakította számtalan életformának”, s valójában 

nincs „világosan megfogalmazható különbség mítoszok és 

tudományos elméletek között”.34 A tudomány önnön 

egyetemes érvényét a racionalitás egyetemes mértékére 

alapozza. A tudomány és a racionalitás „sajátos hagyomá-

nyok”, amelyek ráadásul nem rendelkeznek önnön „törté-

neti gyökérzetük” kellő tudatával, így „nem egyetemes 

mértékei a kiválóságnak”. Következésképpen a tudo-

mányra alapozott életforma nem bizonyul föltétlenül „a 

legjobb” életformának.35 Mivel az álláspontok elfogadásá-

ról vagy elvetéséről az egyes embereknek vagy a demok-

ratikus intézményeknek kell dönteniük ‒ kommunikációs 

közegben ‒ szükségessé válik az állam és az egyház elvá-

lasztásához hasonlóan az állam és a tudomány elválasztá-

sa is.36 

                                                 
33 Vö. Paul Feyerabend: A módszer ellen. (Ford. Mesterházi 

Miklós, Tarnóczy Gabriella.) Atlantisz, Budapest 2002. 37, 65, 

103, 465. [Paul Feyerabend: Against Method. New Left Books; 

Verso, London‒New York 1990. 9, 24, 39.] 
34 Vö. uo. 475. [164.] 
35 Vö. uo. 505. [214.] 
36 Vö. uo. 475. [164.] 
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A XX. század második felének tudományos jelenségeit 

áttekintve Lyotard arra a megállapításra jut, hogy az euró-

pai modernitás tudományos gyakorlatára jellemző egyet-

len egységes és átfogó narratíva kis elbeszélésekre tago-

lódik szét. Ezek mindegyike a másokkal való egymásmel-

lettiségében a saját hagyománytörténését építi. Kérdés, 

hogy a párhuzamosan futó sajátos hagyománytörténések 

hogyan kommunikál(hat)nak egymással?  

Lyotard a tudomány világában megjelenő diskurzusok, 

nyelvjátékok, narratívák sokféleségét a „posztmodern 

állapot” egyik lényegi jellemzőjének tekinti. Ebben a kon-

textusban a tudománykommunikáció a tudomány élete 

szempontjából mind belső, mind pedig külső vonatkozás-

ban fontossá, egyenesen központivá válik. Egyrészt alap-

vetően átalakul a tudományos kutatás belső természete. A 

posztmodern tudomány lényegében „a bizonytalanságok 

kutatása”,37 s a mai kutató számára már nyilvánvaló, hogy 

„a felfedezés mindig véleménykülönbségekből születik”.38 

Mindebben egyértelműen megmutatkozik a tudományon 

belüli kommunikáció nélkülözhetetlensége. Ugyanis „az 

igazságfeltételek, azaz a tudomány játékszabályai játékon 

belüliek, s másként nem alapozhatók meg, csak tudomá-

nyos vita keretében”,39 mivel „nincs más bizonyítéka a 

szabályok helyességének, mint a szakértők konszenzu-

sa”.40 Másrészt viszont alapvető kérdéssé válik az is, ho-

gyan legitimálja magát a tudomány a társadalomban és a 

                                                 
37 Jean-François Lyotard: A posztmodern állapot. In Bujalos 

István, Kardos András, Hévízi Ottó (szerk.): A posztmodern 

állapot. Jürgen Habermas, Jean-François Lyotard, Richard 

Rorty tanulmányai. (Ford. Angyalosi Gergely.) Századvég Ki-

adó, Budapest 1993. 116. [Jean-François Lyotard: La condition 

postmoderne. Rapport sur le savoir. Les Éditions de Minuit 

1979. 88.] 
38 Uo. 9. [9.] 
39 Uo. 66. [44.] 
40 Uo. 67. [45.] 
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kultúrában? A tudomány(osság) mely kritériumrendszere 

legitim? És ki dönti el az igazságfeltételeket? Lyotard 

ezzel kapcsolatban arra is felhívja a figyelmet, hogy ezek 

a kérdések nemcsak a társadalom és a kultúra irányából 

tevődnek fel a tudomány számára, azaz nem csak a tudo-

mányon kívüli erők kérik számon a tudományon a legiti-

mitást. A „legitimáció nyelvjátéka” ‒ hangsúlyozza Lyo-

tard ‒ nem állami-politikai, hanem filozófiai”.41 Ezzel arra 

utal, hogy a tudomány egy olyan átfogó kommunikációs 

közegbe kerül a különféle paradigmák és narratívák konf-

rontációi folytán, hogy nem kerülheti el annak a szüksé-

gességét, hogy önmagának tegyen fel kérdéseket, minde-

nekelőtt a végzett kutatások legitimitására és a tudomá-

nyosnak nyilvánított ismeretek igazságérvényére, megala-

pozottságára vonatkozólag. Nem a filozófia teszi fel kí-

vülről a tudománynak az ilyenszerű kérdéseket (hisz ese-

tenként maga a filozófia is hasonló legitimitás-problé-

mákkal szembesül), hanem „maga a tudomány az, amely 

ezt a kérdést ‒ a »mi az igaz?« kérdését ‒ felteszi önma-

gának”.42 Az igazság egyetemes filozófiai kérdése a 

posztmodern létállapotban sem évül el, ellenkezőleg, 

újraéleszti és aktivizálja a tudományos önreflexió termé-

szetes immanens filozofikusságát azáltal, ahogyan a 

tudomány kommunikációs közegében áthangolódva és 

felerősödve fogalmazódik újra: „Mi az érved értéke, mi a 

bizonyítékod értéke?” „Mit ér a te »mit ér«-ed?”43 E 

kérdések mentén a tudományos tudás pragmatikája ‒ a 

tudomány kommunikációs gyakorlata ‒ mindinkább 

magába ötvözi és felülírja a hagyományos episztemoló-

giát, és egy új tudományszemlélet kimunkálására ösz-

tönzi azt. 

                                                 
41 Uo. 74. [50.] 
42 Uo. 117. [89.] 
43 Uo. [89.] 
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1.3. A tudományok hermeneutikai problémája 

A posztmodern tudományszemlélet egyik átfogó di-

menziója, a természettudományok hermeneutikai nyitása 

révén a mai tudományok hermeneutikai problémája is új 

kontextusba helyeződik. 

H.-G. Gadamer a filozófiai hermeneutika irányából a 

tudományok hermeneutikai problémájára kitekintve az 

előbbiekben jelzett kettősséget nem a modern tudomány 

sajátos episztemológiai-módszertani dualizmusaként ér-

telmezi. Ebben voltaképpen magának az európai hagyo-

mánynak a kettőssége termelődik újra, amely mindig is 

kétfajta tudás ‒ a természetről és az emberről szóló tudás, 

az elméleti és a gyakorlati tudás ‒ dimenzióiban szerve-

ződik, s ez a kettősség a modern ember számára a modern 

természettudomány és a humanista hagyomány különbsé-

geként és kölcsönhatásaként ‒ kanti terminológiával: a 

„természetfogalmak” és a „szabadságfogalmak” párhuza-

maként ‒ jelenik meg.44 E kettősség mélyén a tudás és az 

emberi létezés egymáshoz tartozásának egy régi problé-

mája húzódik meg, amely az egységes emberi tudás elmé-

leti és gyakorlati tudásra való széttagolódásának alapjául 

szolgál: a tudás egyrészt egzisztenciálisan hozzátartozik 

az emberi léthez, másrészt ‒ mint tudás ‒ képes leválni 

róla, önállósult és önmagában megalapozott korpusszá 

szerveződve. Ez nyilván visszatükröződik az ismereteink 

objektivitásának a természetében. Másképpen ítéljük meg 

az objektivitását azoknak az ismereteknek, amelyek hoz-

zánk tartozó tapasztalatokat formálnak gyakorlati tudássá 

                                                 
44 „Az egyik oldalról kultúránk hagyományai alakítottak min-

ket, és a görög dialektikára és metafizikára visszavezethető 

nyelvi-fogalmi formájuknál fogva ezek határozzák meg ön-

értésünket. A másik oldalról a modern tapasztalati tudományok 

átformálták világunkat és azt, ahogyan ezt az egész világot 

értelmezzük. E kettő egymás mellett áll.” ‒ H.-G. Gadamer: 

„Két világ polgára”. 239. [230.] 
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‒ tehát nyilvánvalóan interpretatív természetűek ‒, és 

másképpen azokét, amelyek az emberi valónktól függet-

leníthető ismerettárgyak kutatása folyamán szerveződnek 

elméleti tudássá.45 Az értelmezés esetében az értelmező és 

az értelmezett összetartozásán, a tudományos kijelentés 

esetében a kijelentés és a tárgy különválasztásán alapul az 

objektivitás normája. Ezért nem csak a magyarázat és a 

megértés rangsorának helycseréjéről van szó az embertu-

dományok és természettudományok módszertani elkülöní-

tésében, hanem valójában arról, hogy az embertudomá-

nyokban a megértés nem a megismeréshez kívülről hozzá-

rendelt művelet, hanem az értelmező és az értelmezett 

egymáshoz tartozásán alapuló érvényes/hiteles tapasztalat. 

Ebből következően a későbbiekben, a természettudomá-

nyok hermeneutikai nyitása folytán felmerülő belátás, 

miszerint mindenféle tudományos kutatás (a laboratóriumi 

megfigyeléseken és méréseken alapuló is) interpretatív 

jellegű, és hermeneutikai körként mozgó megismerési 

folyamatban válik lehetővé a megértés,46 nemcsak az ér-

telmező dimenzió (módszertani) kiterjesztését eredmé-

nyezi a természettudományos megismerésre, hanem a 

tudomány kettős, de egymáshoz tartozó státuszára ‒ a 

tudomány mint kutatás és a tudomány mint kulturális 

gyakorlat ‒ is ráirányítja a figyelmet. A tudomány „kultu-

rális beállítottsága” sokkal mélyebb értelműnek bizonyul, 

mint ahogy ezt addig, elsősorban a tudományos ismeretek 

                                                 
45 „Számomra evidens, hogy az »interpretátor« és azon értelmi 

összefüggés összetartozása, amelyet megérteni próbál, arra 

kényszerít bennünket, hogy az objektivitás értelmét másképp 

gondoljuk el, mint a természettudományokban” ‒ mondja 

Gadamer. Uo. 242. [232.] 
46 „A kutatás interpretatív jellegű, egyre alaposabb megértést 

tesz lehetővé a hermeneutikai körben mozogva.” ‒ Robert P. 

Crease: Előadás és produkció. (Ford. Gordos Judit.) In 

Schwendtner Tibor ‒ Ropolyi László ‒ Kiss Olga (szerk.): 

Hermeneutika és a természettudományok. 227. 
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gyakorlati hasznosításával, a tudományos kutatások gya-

korlati kihatásainak az etikai komponenseivel összefüg-

gésben gondolták. A tudományos kutatás már a kísérlet 

folyamatában is olyan színrevitel, „bemutatás”, ‒ a szín-

házi előadás ismérveit felmutató ‒ „előadás”, amely em-

beri közösségek számára problematikus szituációk re-

konstrukciója révén ezek megértését, az ezekkel kapcsola-

tos válaszkereséseket teszi lehetővé.47 Ami ebben herme-

neutikai vonatkozásban a leglényegesebb, hogy „a prob-

lematikus szituációk rekonstrukciója a világhoz való biz-

tosabb, elmélyültebb és gazdagabb kapcsolódást tesz 

számunkra lehetővé”.48  

Ennélfogva a természettudományok hermeneutikai 

nyitása túlmutat a benne rejlő kutatásmódszertani problé-

mán egy átfogóbb és egységesítő tudományszemlélet irá-

nyába, amely értelmében a kulturális hagyomány közegé-

ben mindenik tudomány végső soron az emberrel foglal-

kozó tudomány, s mint ilyen, megértő és gyakorlati, mivel 

a megismerő és az emberi lét összetartozásán alapul. A 

természet egyformaságába vetett hit az emberi lét kimerít-

hetetlenségével szembesül, s a természettudományos igaz-

ság egyetemességigénye az emberiség egyetemességének 

tapasztalati horizontján belül nyer értelmet. 

Ennek a hermeneutikai alapelvnek a kifejezésre jutta-

tása egyfajta hermeneutikai válasz is lehetne a posztmo-

dern tudományképnek a paradigmák, diskurzusok, narra-

tívák sokféleségét, széttagoltságát, párhuzamos és anar-

chikus egymásmellettiségét előtérbe állító felvázolásaira. 

Ugyanis éppen az ilyenszerű „posztmodern” tapasztalatok 

termelik ki és hozzák felszínre a kortárs tudomány min-

dennapi életén belül a különböző szakterületeken érdekelt 

                                                 
47 A tudományos kísérlet „egyfajta előadás abban a legszélesebb 

értelemben véve, hogy valamely akciót azért hajtunk végre, 

hogy lássuk, mi történik, s ezzel valamilyen érdeklődést (inte-

rest) kielégítünk.” ‒ Uo. 242. 
48 Uo. 227. 
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kutatók közötti „szót értő” és megértő kommunikáció 

igényét.49 

2. A tudománykommunikáció kommunikációs 

feltételei 

A mai tapasztalatok szintjén már jól belátható, hogy a 

tudománykommunikáció problémái nemcsak az egyes 

tudományterületek eltérő módszertani beállítódásainak 

konfrontációjából adódnak. A fő probléma nem merül ki a 

két vagy több alapmodell meglétében, s ezek versengésé-

ben a tudományosság kritériumainak kisajátításáért és 

birtoklásáért, hanem kiterjed a saját tapasztalatok és 

eredmények kommunikálásának, illetve a másfajta tudo-

mányos tapasztalatok és eredmények befogadásának a 

módozataira is. Egy kutató, illetve egy kutatói közösség 

meg tudja-e értetni és el tudja-e ismertetni másokkal a 

sajátot, s ily módon önnön érvényességét mint a megisme-

rés gyakorlásának egy sajátos, de lehetséges módját? És 

                                                 
49 „Csak ez az egy világunk van. A földön csak egy emberiség 

él. A népek és a nyelvek sokfélék. És a »tudomány«? A tudo-

mány nem egy? ‒ teszi fel a kérdést Gadamer az 1983 augusztu-

sában Castel Gondolfóban II. János Pál pápa jelenlétében tar-

tott, „Az ember képe a modern tudomány szemszögéből” témá-

jú kollokvium anyagát közlő tanulmánykötet bevezetőjében. ‒ 

H.-G. Gadamer: Bevezetőül. In Krzysztof Michalski (szerk.): A 

modern tudományok emberképe. 21. A kollokvium a Bécsben 

alapított, az Emberrel Foglalkozó Tudományok Intézete tudo-

mányos testületének első összejövetele volt. Az Intézet alapítói 

előtt ‒ Krzysztof Michalski, az egyik alapító és a kötet szerkesz-

tője szerint ‒ az a cél lebegett, hogy magas színvonalú kutatók-

nak az „egymással szót értő közösségét” hozzák létre, akik 

„kölcsönösen megtanulják megérteni egymást, anélkül, hogy el 

kellene felejteniük, vagy meg kellene tagadniuk saját, a másiké-

tól különböző nézőpontjukat, amelyből a világot szemlélik”. ‒ 

Krzysztof Michalski: A szerkesztő előszava. In Krzysztof 

Michalski (szerk.): A modern tudományok emberképe. 8. 
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fordítva, képes-e befogadni, megérteni és elismerni egy 

másféle tudományos szemléletmódhoz igazodó kutatói 

közösség eredményeit és gyakorlatának az érvényességét? 

Képes-e bármelyik paradigmához is kötődő tudományos 

közösség lemondani az igazság egyedüli birtokosának a 

státuszáról, fel- és elismerve a különféle paradigmák sajá-

tos és egymással konvergáló igazságigényeit valamint a 

nyitott tudománykommunikáció szükségességét? Ezek a 

kérdések mind arra utalnak, hogy a tudománykommuni-

kációnak kommunikáción belüli és a kommunikáció ter-

mészetéből adódó feltételei is vannak. 

A kérdés úgy tevődik fel: a mai akadémiai közegben-

környezetben szót érthet-e egymással a fizikus és a szoci-

ológus? Van-e, lehetséges-e olyan közös nyelv, amelyen 

egymás számára érthető módon kommunikálhatják a tu-

dományos tapasztalataikat és kutatási eredményeiket a 

biológus és a filológus? Lefordítható-e az egzakt tudomá-

nyok „nyelve” köznapi nyelvre? Vajon a köznapi nyelv-e 

az a „közös nyelv”, amely közvetíthet a különféle tudo-

mányterületek közötti tudománykommunikációban? 

Az ilyenszerű kérdések mindenekelőtt a tudomány-

kommunikáció természetét érintik. Hagyományos érte-

lemben a tudománykommunikáció: információátvitel. A 

kommunikációs gyakorlat oldaláról nézve ez viszont az 

igazságok egyoldalú, diskurzív közléseként valósul meg, 

és lineáris, egyirányú, hatalomorientált kommunikációt 

eredményez. A felmerülő kérdések éppen ebből a mecha-

nikus kommunikációs gyakorlatból fakadnak, s a lehetsé-

ges válaszok horizontjában a kommunikáció az emberi 

életgyakorlat velejárójaként mutatkozik meg: mint maga-

tartás, hozzáállás, beállítódás. Ebben a vonatkozásban a 

tudománykommunikáció problémája is a kommunikációra 

irányuló szemléletváltás átfogó igényét jeleníti meg, a 

kommunikatív hatékonyságról a megértő kommunikáció 

felé történő fordulat szükségességét. A hatékony és hiteles 

tudománykommunikáció csakis a megértő kommunikáció 
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egy sajátos területeként valósulhat meg. Ennek a kommu-

nikatív beállítódásnak az ‒ egymással is korrelatív ‒ 

kulcsfogalmai a megértés és az elismerés. 

A tudománykommunikációban megvalósuló megértés 

folyamata a részmozzanatai révén több irányból is megvi-

lágítható. Fontos követelménye, hogy az eltérő paradig-

mákhoz tartozó szakértői közösségek tudjanak szót érteni 

egymással. A gadameri koncepció egyik szakavatott kor-

társ értelmezője és továbbgondolója, Fehér M. István ki-

emeli, hogy a „szót érteni” „eleve kölcsönösséget, kétol-

dalúságot implikál”, ugyanakkor nem jelent feltétlenül 

egyetértést, hanem inkább a vitás pontokban, a vélemény-

különbségek tekintetében való „megegyezést”.50 A tudo-

mánykommunikáció gyakorlatában ugyancsak kiemelke-

dően fontos a saját előfeltevések, beállítódások, eredmé-

nyek megértetése másokkal. A megértetés a megértésre 

orientált kommunikatív beállítódás horizontjában koránt-

sem jelent egyoldalú viszonyt, ugyanis szükségképpen a 

másik beállítódásának, teljesítményeinek, eredményeinek 

az értésén alapul. Az önmagát megértetőnek a másik hori-

zontjának a megnyitására tett erőfeszítései a saját horizont 

megnyitását is feltételezi a másik irányában, s ezzel együtt 

a tapasztalatok kölcsönös játékba hozását, bevonását a 

megértés folyamatába. A tényleges megértetés tehát nem 

egyirányú ráhatás, hanem többirányú hatásösszefüggés-

ként kibontakozó hermeneutikai folyamat, amely a megér-

tés résztvevőjévé változtatja azt is, aki felé a megértetés 

irányul. 

Mindebből az is nyilvánvalóvá válik, hogy a tudomá-

nyos paradigmák közötti kommunikáció nem valamiféle 

„semleges területen” valósul meg; nem a meglévő „sem-

                                                 
50 Vö. Fehér M. István: Szót érteni egymással. Jegyzetek a 

Gadamer‒Derrida-vitához. In Fehér M. István et al. (szerk.): 

„Szót érteni egymással”. Hermeneutika, tudományok, dialógus. 

L’Harmattan Kiadó‒MTA‒ELTE Hermeneutikai Kutatócso-

port, Budapest 2013. 23, 24. 
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leges” hétköznapi nyelv e terület közös közege, hanem a 

közös nyelvnek mindig is a kommunikációs gyakorlat 

közös alkotásaként kell elkészülnie. Ez a kommunikációs 

folyamat a saját kutatási eredményként feltárt igazságot 

sem hagyja érintetlenül, mivel nyitottá teszi a többszem-

pontú megvilágítás és az együttműködő kutatás irányába. 

Ebben rejlik voltaképpen az igazi interdiszciplinaritás 

lényege: a különféle paradigmák egymásra nyílása és 

hatásösszefüggése a tudománykommunikáció közegeként 

kibontakozó „inter”-ben. 

A megértés hermeneutikai folyamatába az elismerés 

morális és egzisztenciális komponense is szervesen be-

épül. A diskurzus-etika irányából közelítve a kérdéshez, 

Axel Honneth kiemeli, hogy a multikulturalizmus tapasz-

talatai kitermeltek egy olyan „normatív elképzelést”, 

amely szerint „az individuumokat és a társadalmi csopor-

tokat a maguk »differenciájában« kell elismernünk és 

megbecsülnünk.”51 Teoretikus vonatkozásban azonban 

nehézséget okoz, hogy „a »tisztelet« fogalmától eltérően, 

amely a kanti morálfilozófia nyomán viszonylag világos 

körvonalakkal rendelkezik, az »elismerés« kategóriája 

sem mindennapi, sem filozófiai értelmét tekintve nincs 

világosan rögzítve.”52 A morálfilozófiai hagyományhoz 

kapcsolódva az elismerést Honneth is a kommunikációs 

gyakorlat morális dimenziójába utalja. Úgy véli, hogy a 

diskurzus-etika kontextusában az „elismerés” „a különös-

ség és az egyenlőség kölcsönös elfogadásának olyan for-

mája, melynek paradigmatikus példája a kommunikáció 

résztvevőinek a vitában tanúsított magatartása.” Ebből 

adódóan kézenfekvő a sejtés, hogy „az »elismerés« kü-

                                                 
51 Axel Honneth: Elismerés és morális kötelesség. In Uő: Elis-

merés és megvetés. Tanulmányok a kritikai társadalomelmélet 

köréből. (Ford. Weiss János.) Jelenkor Kiadó, Pécs 1997. 151. 
52 Uo. 152. 
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lönböző jelentéstartalmai mindig speciális morális pers-

pektívához kötődnek”.53  

Hermeneutikai vonatkozásban viszont legalább ennyire 

fontos az elismerést érvényre juttató személyes beállítódás 

megváltozása is. A másik elismerésében önmagam átala-

kulása is hasonlóképpen lényeges, az ítéleteim és az előí-

téleteim játékba hozása a szóban forgó igazság, a tudomá-

nyos teljesítmény vonatkozásában. Az elismerés ily mó-

don, bár a másikra irányul, valójában velem (is) történik 

meg. 

3. A tudománykommunikáció egyetemi kihatásai 

Végül nem hagyhatjuk szó nélkül a tudománykommu-

nikáció egyetemi feltételeit sem. Az egyetem ‒ universitas 

‒ lényege szerint a különféle tudományterületek találko-

zási helye és kommunikációs közege. A modern egyetem 

életében hierarchikus struktúrák épültek ki és szilárdultak 

meg fokozatosan, teret nyertek a személyes és csoportér-

dekek, az önérvényesítés és a versengés, kialakult a kuta-

tás anyagi-pénzügyi függősége. A mai egyetem világában 

úgyszintén ellentmondásos tendenciák ütköznek. Egyrészt 

folyamatban van az egyetem integrációja, beépülése az 

átfogóbb gazdasági-társadalmi-kulturális struktúrákba, 

másrészt a modern egyetemre jellemző hierarchikus struk-

túrák egymás mellé rendelődő önálló, hálózatszerűen 

szerveződő egységekre bomlanak szét, amelyek kommu-

nikatív kapcsolatokba lépnek egymással. Erre utal a „mul-

tiversitas” hatvanas években keletkezett fogalma.  

Az egyetemi kommunikáció nem választható le a tu-

dománykommunikációról, sőt annak egyre fontosabb 

kiterjedési területévé válik. Th. S. Kuhn megállapítása, 

miszerint „a normális kutatás ‒ még a legjobb is ‒ nagy-

mértékben konvergens tevékenység, amely szilárdan a 

tudományos oktatás által közvetített, és a későbbi szakmai 

                                                 
53 Uo. 153. 
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tapasztalatok által megerősített konszenzuson alapul”,54 

egyértelműen kijelöli az egyetemen belüli és kívüli tudo-

mánykommunikáció horizontjait. Ebben a vonatkozásban 

tekintve, a tudománykommunikációban szükségessé váló 

szemléletváltás ‒ a megértő tudománykommunikációra 

való ráhangolódás ‒ nem hagyja érintetlenül az egyetemet 

és az egyetemi kommunikációt sem. A mai egyetemnek 

vissza kell térnie eredeti rendeltetéséhez és lényegéhez. 

De ez nem annyira az egyetemi struktúrák átszervezése ‒ 

az egymást érő különféle egyetemi reformok ‒ átszerve-

zése útján történhet meg, hanem sokkal inkább a tudo-

mány belső történéseiből érkező kihívásként és sürgető 

szükségletként, mivel a tudománykommunikáció szemlé-

letváltása az újraszerveződő egyetemi közegben valósul-

hat meg ténylegesen. Lyotardnál ez az igény a „spekulatív 

egyetem” fogalmában sűrítődik. Ez a tudományos kuta-

tásnak egy olyan egyetemi közegeként vázolódik fel, 

amely „a lehetséges tárgyakról szóló ismeretek egyes 

diskurzusait nem azok közvetlen igazságértéke alapján 

fogja fel”, hanem „a helyi értékek átfogó értelemössze-

függésekbe való bekapcsolásában” jeleníti meg azt a 

perspektívát, ami végső fokon szavatolja, hogy „van értel-

me megismerni”,55 s így a megismerésnek és annak a tör-

ténetének legitimitást ad. Az egyetem ‒ nyomatékosítja 

Lyotard ‒ „ennek a kizárólagos intézménye”.56 

A gadameri hermeneutika nézőpontjából tekintve 

mindezek arra utalnak, hogy az egyetem-eszmében jelení-

tődik meg a legteljesebben a tudás és az emberi lét egy-

máshoz tartozása, s a tudományok egységének ebből kö-

vetkező alapelve. Lényege szerint mindegyik tudomány 

az emberrel foglalkozik. Ebben ismerhető fel az, ami kü-

                                                 
54 Th. S. Kuhn: A lényegi feszültség: hagyomány és újítás a 

tudományos kutatásban. 55. [227.] 
55 J.-F. Lyotard: i. m. 76‒77. [51.] 
56 Uo. 77. [52.] 
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lönféle tudományokban ténylegesen „közös”: a konkrét 

kutatási célokon túlmutató átfogó értelemhorizont, annak 

a belátása, hogy ‒ Gadamer szavaival ‒ „az emberrel fog-

lalkozó tudomány a maga sokféleségében mindnyájunk 

erkölcsi és filozófiai feladata.”57 

Ez a belátás képezheti a jövőben is bármiféle lehetsé-

ges tudományos együttműködés végső alapját. 

                                                 
57 H.-G. Gadamer: „Két világ polgára”. 249. [237.] 
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AZ INTERDISZCIPLINARITÁS PROBLÉMÁJA 

1. Manapság kutatási téma-megjelölésekben és beszá-

molókban, projektleírásokban, szakdolgozatokban gya-

korta találkozunk az interdiszciplinaritásra való utalások-

kal. Van, amikor illik, máskor meg egyenesen szükséges 

hivatkozni rá. Úgy tűnik, hogy a tudományos szaknyelv és 

a teljesítmények értékelésének egyfajta divatos kifejezé-

sévé vált az „interdiszciplinaritás”. A kérdéskör szakértői 

viszont arra hívják fel a figyelmet, hogy ennél jóval több-

ről van szó: az interdiszciplinaritás kulcstényező a mai 

életben.1 Ezért korántsem érdemtelen a kifejezés értelmét 

és, ezzel összefüggésben, magát a jelenséget minél ponto-

sabban körülhatárolni, a problémás, helytelen használato-

kat lehetőleg elkerülni. 

Sokszor tapasztaljuk, hogy egyesek szándékosan vagy 

öntudatlanul visszaélnek e fogalom kínálta lehetőségek-

kel. Azonnal és több-kevesebb felületességgel hivatkoz-

nak rá, mihelyt kimutatható, hogy két-három tudományte-

rület módszereit vagy eredményeit bevonták a kutatásba. 

Nem ritkán a tudományos minőség feljavítása céljából 

kap helyet a beszámolókban vagy értékelésekben. Minél 

elterjedtebbé válik ez a gyakorlat, annál inkább előidézi a 

kifejezés erodálását és a minősítés devalválódását. Az 

igazi problémát viszont más egyéb jelenti: az, hogy mind-

eközben az interdiszciplinaritás jelentéstartalmát magától 

értetődőnek tekintik. Fel sem merül a kérdés, hogy mit 

értünk/érthetünk/kellene értenünk rajta. 

 

2. Az interdiszciplinaritással kapcsolatos kutatások ma 

már kimutatják, hogy a kifejezés egységesítő használatá-

ban különféle nézőpontok és jelentéselemek mosódnak 

                                                 
1 Vö. Julie Klein: Interdisciplinarity. Wayne State University 

Press, Detroit 1990. 3. [Interdisciplinarity is a key factor in their 

contemporary life.] 
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össze. Ténylegesen azonban a kifejezés különféle eredetű 

és célzatú jelentéstartalmak és használati módok találko-

zási helye. Az „interdiszciplinaritás” kifejezés tehát ko-

rántsem egységes; mind értelme, mind használata tekinte-

tében igencsak differenciált. Ennek be nem látása félreér-

tésekhez, olykor egyenesen ellentétes előjelű használatok-

hoz vezethet. 

Mind az interdiszciplinaritás jelenségének a megértése, 

mind pedig a rá vonatkozó kifejezés helyes használata 

tekintetében egyik legfontosabb követelmény a moderni-

tásra és a posztmodernitásra jellemző sajátos nézőpontok 

beazonosítása és különválasztása. 

 

3. A modernitás nézőpontjából tekintve az interdisz-

ciplinaritás problémája a diszciplinaritásnak a körébe 

illeszkedik; a tényleges probléma voltaképpen magának a 

diszciplinaritásnak a problémája. 

A diszciplinaritás történeti kategória. A tudományos 

diszciplínák (tudomány)történetileg alakultak ki. A meg-

ismert valóság „természetes” rendjére épült rá a valóság-

területek normatív tagolódása, a diszciplináris határok 

kirajzolódása és megszilárdulása. A természeti valóság, 

társadalmi világ, gazdasági, politikai szféra elkülönülési 

folyamatát képezik le diszciplinárisan a természettudomá-

nyok, gazdaságtan, politikatudomány, szociológia, vala-

mint a diszciplináris munkára berendezkedett intézményi 

struktúrák, egyetemi fakultások.2 Ily módon olyan stan-

dard modellek alakultak ki, amelyek hosszú időn keresztül 

biztosították az egyes megismerési területek önállóságát, 

stabilitását, homogenitását, szilárd megalapozottságát.  

Később, ahogy egyre jobban kitágultak a megismerési 

horizontok és sokasodni kezdtek a reflexiós kritériumok, a 

                                                 
2 Vö. Reinhold Hedtke: The social interplay of disciplinarity 

and interdisciplinarity – Some introductory remarks. JSSE ‒ 

Journal of Social Science Education 5(2006) 2. 1‒9. 2. 
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kutatás egyre változatosabb területei körvonalazódtak, 

amelyeket sajátos megfigyelési módszerek és alkalmazási 

eljárások határoltak körül és különítettek el egymástól. E 

folyamatok következménye a kutatási területek kompar-

timentalizálódása, feldarabolódása lett, amivel együtt járt 

a beszűkülés, az egyoldalú és szélsőséges szakosodás. A 

hagyományos diszciplínák egyre kevésbé férnek meg a 

(kutatás)történetileg kialakult határaik között. Mindinkább 

jelentkezik a határátlépések, az integráció és a termékeny 

együttműködés iránti igény.3 

Az interdiszciplinaritás e tekintetben a diszciplinaritás 

egyfajta (ön)reflexív és (ön)kritikai dimenziójaként bon-

takozik ki, ami az egyes diszciplínák lehetőségeinek és 

határainak a világosabb megtapasztalásához és belátásá-

hoz vezet. Mint ilyen, jelentős módszertani szemléletvál-

tást hordoz magában, annak a felismeréseként, hogy egy 

tudomány tárgya az adott módszerekkel nem kutatható a 

végtelenbe nyúlóan, hogy a kutatás módszertanilag beha-

tárolt, hogy az igazság véges, de a maga végességében 

kimeríthetetlen. Az interdiszciplinaritás itt a diszcipli-

naritás keretein belül marad, és voltaképpen ‒ a pozitivis-

ta tudományos elbizakodottság határainak a megvonása 

révén ‒ a diszciplínák megerősödését, az új körülmények-

hez való alkalmazkodóképességük feljavítását szolgálja. 

Mindezek viszont korántsem merítik ki az aktuális 

igényként felmerülő interdiszciplinaritás lényegét. 

 

4. Az előbbiekből következően, az interdiszciplinaritás 

meghatározása elsődlegesen a diszciplinaritás irányából 

történik, és nem annyira az új jelenségegyüttes lényegét, 

mint inkább a diszciplináris igényeket és útkereséseket 

tükrözi. Egyik klasszikus érvényű meghatározás szerint az 

interdiszciplinaritás két vagy több diszciplína között ki-

                                                 
3 Vö. J. Klein: i. m. 3. 
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bontakozó dialógus és interakció valamely formája.4 Ezt a 

túl tágnak tűnő definíciós keretet később oly módon szű-

kítik, hogy a diszciplináris határok átjárhatóságát, a disz-

ciplínák tényleges vagy reflektív kereszteződését is hoz-

záértik.5 

Ebben az összefüggésben a definíciós kiindulási pont a 

diszciplína. A diszciplína fogalma valójában egy jelentés-

hálót implikál: tudományág, fegyelem, tanítvány (discip-

lines, discipline, disciples). Tehát egyszerre utal a kutatási 

területre, a kutatás szabályozottságára (normatív/mód-

szertani szigorra) és a betanításra/bejáratásra az adott ku-

tatási területbe és módszertanba. Egy tudományterülethez 

tartozni egy adott kutatási tárgyhoz és ezzel együtt szigo-

rúan vett módszerek és fogalmak használatához való kap-

csolódást jelent. Ezzel szemben az interdiszciplinaritás (és 

a transzdiszciplinaritás) változatos határátlépéseket és 

diszciplináris munkamegosztást feltételez. A tudáskorpusz 

felülkerekedik a diszciplináris határokon és normatív kö-

töttségeken.6 Itt az interdiszciplinaritás a diszciplináris 

tudás restriktív (megszorító) struktúráival szembeni ellen-

lépések összességét, a diszciplínák szoros, szigorú, zárt 

határai közül kilépő kutatásokat jelenti, az episztémikus 

eredményesség és a piaci kereslethez való optimális iga-

zodás érdekében.7 

Az effajta definíció viszont már túl szűkkörű, és egy 

gyakori definíciós hibára is ráirányítja a figyelmet: a disz-

ciplinaritás‒interdiszciplinaritás oppozíciót hajlamosak 

azonosítani a zártság‒nyitottság és a homogeni-

tás‒heterogenitás oppozícióval. Valójában azonban a 

                                                 
4 Vö. Joe Moran: Interdisciplinarity: The New Critical Idiom. 

Routledge, London 2001. 19. 
5 Vö. R. Hedtke: i. m. 1. 
6 Vö. Andrew Barry, Georgina Born and Gisa Weszkalnys: 

Logics of interdisciplinarity. Economy and Society 37(2008). 1. 

20‒49. 21. 
7 Vö. uo. 22, 26. 
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diszciplinaritás nem involválja a zártságot, az új formákra 

és módszerekre való átmenetet, a megújulás kizárását. 

Egy diszciplínához való tartozás tehát nem feltételez min-

denképpen egy adott tárgyat, elméletet, módszereket, 

gyakorlatot, egy közös nyelvhez és intézményhez való 

kötődést.8 Továbbá, a diszciplínák nem feltétlenül homo-

gének, hanem gyakorta heterogének és belsőleg megosz-

tottak, s az alegységek sokasága és sokfélesége a kutatási 

irányok változatosságát eredményezi. A heterogenitás 

nem feltétlenül az instabilitás forrása. Egy diszciplína 

vonatkozásában a történelmi fejlődés hozza magával a 

heterogén kapcsolatokat a kutatási tárgyak, problémák, 

elméletek, módszerek, szövegek, intézmények között. 

Ennélfogva a diszciplínák határai sem merevek, sokkal 

inkább elmozdulásban, átalakulásban levők.9 

A szakirodalom az interdiszciplinaritás három megva-

lósulási módját azonosítja be: az integratív-szintetikus 

mód (integrative-synthesis mode) az egymással kapcso-

latba kerülő diszciplínák integrációját vagy szintézisét 

teszi lehetővé; az alárendelődési-kiszolgálási módban 

(subordination-service mode) az alá-fölérendelődési vi-

szonyba kerülő diszciplínák közül az egyik a másiknak 

kiszolgáló komponensévé válik; az agonisztikus-

antagonisztikus módban (agonistic-antagonistic mode) az 

interdiszciplinaritás ellentétbe kerül a hagyományos disz-

ciplináris megismeréssel és gyakorlattal, tudatos oppozí-

ciót képvisel, és kritikailag lép fel a diszciplínák intellek-

tuális, etikai és politikai határaival, s általában a hagyo-

mányos akadémiai kutatással szemben.10 

A komplexebb definíciók különválasztják az interdisz-

ciplinaritás elméleti és gyakorlati alkalmazási értelmét. 

Az elméleti vonatkozás a diszciplínák integrációjának 

                                                 
8 Vö. uo. 26. 
9 Vö. uo. 27. 
10 Vö. uo. 28. 



A kommunikáció közegében __________________________  

48 

 

episztemológiai aspektusait tartja szem előtt a megismerés 

univerzumában; a gyakorlati alkalmazási vonatkozások az 

interdiszciplináris szempont alkalmazására összpontosí-

tanak, a diszciplínák közös projektben való integrációjára 

az oktatásban. Gyakori tapasztalat, hogy az interdiszcipli-

naritásnak az oktatásban való gyakorlati alkalmazása so-

rán kialakult alkalmazási értelme az elméleti-módszertani 

tartalommal telített fogalmára is rávetül.11 

 

5. Posztmodern nézőpontból a kortárs tudományos 

megismerésben és gyakorlatban bekövetkező nagy hord-

erejű átrendeződések hordozzák az interdiszciplinaritás 

irányába mutató tendenciákat. A modern tudomány pozi-

tivista szemléletű univerzalizmusa több vonatkozásban is 

megkérdőjeleződik. Egyrészt kérdésessé válik a termé-

szettudományok univerzális nézőpontjának az egysé-

ges/egyoldalú érvényesítése minden tudományos diszcip-

línában, ami maga után vonja a tudományosság szempont-

jainak, paradigmáinak differenciálódását; a társadalom-, 

kultúra- és szellemtudományok ellenállása a természettu-

dományok módszertani dominanciájának felszínre hozza a 

tudományosság „más”, „rejtőzködő” paradigmáit és iga-

zolja azok túlélését. Másrészt erőteljesen jelentkezik a 

tudomány művelésében a partikularizálódás, regionalizá-

lódás és applikativitás iránti igény. Szükségessé válik az 

elméleti kutatások közelítése az applikatív-gyakorlati 

feladatokhoz. Mivel a gyakorlati, életvilágbeli környezet 

nem igazodik teljes mértékben elméleti modellekhez, 

ezekhez képest mindig sokrétűbbnek és kiszámíthatatla-

nabbnak bizonyul, előtérbe kerülnek a leegyszerűsítő és 

általánosító elméleti modellek elsődlegességének és do-

minanciájának a meghaladására irányuló törekvések. Ez 

együtt jár az egyéni nézőpontban, tapasztalatban, megis-

merésben rejlő kreativitás felszabadításával, s az oktatási 

                                                 
11 Vö. J. Klein: i. m. 4. 
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tananyagnak a gyakorlati szempontokkal és elvárásokkal 

való összehangolásával. Harmadsorban, a megjelenő 

újabb tudományos modellek a rendszerek, hálók, hálóza-

tok képzeteit idézik, és a történelmi változást és dinamiz-

must hangsúlyozzák. Ezek fókuszába egyre inkább a disz-

ciplináris határok átlépése, a diszciplináris integráció és 

termékeny együttműködés, a megismerési és társadalmi 

környezet kölcsönös függősége helyeződik, minden 

olyasmi, ami a komplexitás, non-linearitás és heterogeni-

tás jegyeit viseli magán.12 Az interdiszciplinaritás ebben a 

kontextusban a tudományos kutatás egyfajta bizonytalan-

sági állapotként azonosítható be.  

A tudomány művelésének a hagyományostól különbö-

ző, új állapota posztmodern kontextusban leginkább a 

diszciplinaritás átalakulásában, átszerveződésében mutat-

kozik meg. Ennek számos jellemzőjét lehet felsorolni: a 

diszciplináris hagyomány nagy elbeszélései rendre lebom-

lanak; megjelennek a diszciplináris határok, paradigmák, 

történetek meghaladására irányuló törekvések; a kutatás 

mindinkább maga mögött hagyja a hagyományos diszcip-

línák egyneműsítő szemléleti kereteit és módszertani be-

határoltságait; megvalósul a nem-hagyományos diszciplí-

nák integrációja a tudományos korpuszba; bekerülnek a 

kutatási horizontba diszciplinárisan nem kutatható, nem 

megismerhető jelenségek. E változások két irányban fejtik 

ki hatásukat a diszciplínákra. Egyrészt, a tudományos 

univerzalizmus hagyományos egyneműsítői tendenciáival 

szemben egyre jobban kiütköznek a diszciplináris sajátos-

ságok, megmutatkozik a célok, fogalmak, módszerek, 

személyes tapasztalatok, hallgatólagos képességek, érték- 

és esztétikai ítéletek differenciáltsága. Másrészt megmu-

tatkozik a diszciplináris izoláltságnak és a beszűkített 

                                                 
12 Vö. Julie Thompson Klein: A Platform for a Shared Discourse of 

Interdisciplinary Education. JSSE ‒ Journal of Social Science 

Education 5(2006). 1. 10‒18. 
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megközelítési szempontoknak a kutatási tárgyak/témák 

gazdag valóságtartalmára irányuló leegyszerűsítő hatása. 

Ennélfogva szükségessé válik a merev, megszilárdult 

diszciplináris határok fellazítása.13  

A tudományos univerzalizmus, a diszciplínák mód-

szertani egyneműsítésének kritikája nem jelenti a diszcip-

línák felszámolását. Inkább azt jelzi, hogy a diszciplínák 

új megismerési szituációba lépnek be, a kutatás és a meg-

ismerés új tapasztalataival szembesülnek.  

Posztmodern nézőpontból lehetővé válik az interdisz-

ciplinaritás két aspektusának, az integráló és az integratív 

megvalósulási módjainak a feltárása. Az integráló célzatú 

interdiszciplinaritás különféle más diszciplináris tartal-

maknak, képességeknek, eljárásoknak egy diszciplínába 

való beemeléseként valósul meg, tehát belülről tágítja az 

illető diszciplína határait, komplexitását. Ezzel szemben 

az integratív célzatú interdiszciplinaritás egy diszciplína 

határai közül való kilépést jelent, a diszciplináris határok 

transzcendálását a megismerés reálisabb egységesítése és 

koherenciája érdekében. Ezért az interakciókra helyezi a 

hangsúlyt, diszciplínák interaktív összehangolására, a 

személyes relevanciának, együttműködésnek az interakci-

ókba való bevonására törekszik. A hagyományos megkö-

zelítéssel szemben az integráló és az integratív aspektusok 

mellett egyszerre szólnak intellektuális érvek (bizonyos 

szakterületek gazdagodása más szakterületek módszerei-

vel), praktikus érvek (a valós világ megismerésének köze-

lítése a mindennapi tapasztalatokhoz) és pedagógiai érvek 

(a diszciplináris szétdaraboltság, széttagoltság meghaladá-

sa).14 

                                                 
13 Vö. M. Nissani: Fruits, salads, and smoothies: A working 

definition of interdisciplinarity. Journal of Educational Thought 

29(1995). 2. 122. 
14 Vö. Sandra Mathison ‒ Melissa Freeman: The Logic of Inter-

disciplinary Studies. Annual Meeting of the American Educati-

onal Research Association, Chicago 1997. 
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6. Az interdiszciplinaritás mai gyakorlata általánosabb 

kérdéseket is felvet: Vajon a diszciplínák mindig is szük-

ségesek a tudomány szerveződéséhez? Vajon egy adott 

diszciplínának a határmódosulásai érintik-e szükségkép-

pen a tudományterület egészét is? Vajon csak a diszciplí-

nák közötti határok alakulnak át, vagy a tudomány és a 

társadalom közötti határok is?15 

Az interdiszciplinaritással kapcsolatos kutatásokból 

egyértelműen kiderül, hogy az interdiszciplinaritás logiká-

ja a tudomány megszervezésének és művelésének egy 

újszerű logikáját képviseli, amely legalább két lényeges 

összetevőre bontható le: az innováció logikájára és a fele-

lősség új logikájára.16 

Az interdiszciplinaritás nem annyira önmagában (per 

se) lényeges, hanem az innovációval való kapcsolata mi-

att. Sokan a diszciplináris határok áttörésében a kutatási 

önállóság és az egyetemi autonómia veszélyeztetettségét 

látják, ami veszélyezteti az innovációt. Az autonómia 

ugyanis hagyományosan a diszciplináris kutatáshoz társí-

tódik. Ezért igyekeznek ellenállni az interdiszciplinaritás-

ra is kiterjesztődő tudománypolitikának. Valójában azon-

ban a diszciplínák nem csalhatatlanul autonómok és in-

ventívek, mint ahogy interdiszciplináris alapon is érvé-

nyesíthetőek a tudományszervezés autonóm formái és 

lehetőségei. A tényleges interdiszciplinaritás a megisme-

rés új tárgyaihoz és gyakorlataihoz vezet át, amelyek visz-

szavezethetetlenek az előzetes diszciplínákra, az innová-

ció új útjait nyitja meg, melyek a felelősség új gyakorlatá-

val kapcsolódnak össze.17 

                                                 
15 Vö. Armin Krishnan: What are Academic Disciplines? Some 

observations on the Disciplinarity vs. Interdisciplinarity debate. 

ESRC ‒ National Centre for Research Methods. NCRM 

Working Paper Series 03/09(2009). 5. 
16 Vö. A. Barry et al.: i. m. 31, 32. 
17 Vö. uo. 24, 33, 42. 
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Az interdiszciplinaritás a számvetés és a felelősség új 

logikáját, technikáit és kultúráját eredményezi. Ez abban 

mutatkozik meg leginkább, ahogy az interdiszciplinaritás 

részt vesz a tudomány, a technológia és a társadalom kö-

zötti kapcsolatok általános átrendeződésében. Manapság 

egyre erőteljesebben nyilvánul meg az interdiszcipli-

naritás arra való képessége, hogy a szükséges gyakorlati 

tudást biztosítsa a kormányzatok, az intézmények és a 

felhasználás céljaira, és hogy megnyissa a tudományos 

kutatás és az üzleti újítás közötti relációkat. Úgy tűnik, 

hogy az interdiszciplinaritás képes megadni a szükséges 

válaszokat a tudomány, a társadalom, a gazdaság integrá-

ciójának kérdéseire.18 

Manapság a kutatási tárgyak és diszciplínák társadalmi 

konstrukciója két nagy rendszerbe szerveződik: a tudomá-

nyok rendszerébe és a képzés (nevelés, education) rend-

szerébe. Ezek hagyományosan az intézményesült diszcip-

lináris struktúrák által meghatározottak. A valós világ 

komplex problémái, a társadalmi világ megértésének álta-

lános kompetenciái, a diszciplináris keretekben szétszab-

dalódnak, egyre nehezebb az érthetősége a többdimenziós 

társadalmi valóságnak a hagyományos diszciplináris 

struktúrák alapján, a diszciplinárisan behatárolt tudás egy-

re kevésbé bizonyul elégségesnek.19 Ezért egye sürgetőb-

bé válik a diszciplinaritás újraértékelése és az interdisz-

ciplinaritás kínálta lehetőségek felvállalása. 

 

7. Nem térhetünk ki néhány fogalmi pontosítás elől az 

interdiszciplinaritás és a vele rokonított kifejezések tekin-

tetében. Ilyenek a multidiszciplinaritás, pluridiszcipli-

naritás, crossdiszciplinaritás, transzdiszciplinaritás. Nem-

ritkán a szakirodalom is egymásra csúsztat ilyen fogalma-

                                                 
18 Vö. uo. 21, 22. 
19 Vö. R. Hedtke: i. m. 3, 5‒6. 
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kat, analógiát tételez közöttük, holott egészen különböző 

technikákat, eljárásokat, jelenségeket fejeznek ki. 

Több szerző egybehangzó módon multidiszciplinaritá-

son különféle diszciplínák és módszerek integráció nélküli 

egymás mellé helyezését érti. A diszciplináris elemek 

megbontatlanok, érintetlenek maradnak, a kooperáló disz-

ciplínák viszonyát a párhuzamosság és komplementaritás 

jellemzi, a diszciplináris standardok keretei között mű-

ködnek együtt. Ezzel szemben az interdiszciplinaritás a 

különféle diszciplínák perspektíváit integrálja, szintetizál-

ja a mélyebb megértés és a helyesebb mérlegelés céljá-

ból.20 

A transzdiszciplinaritás és az unidiszciplinaritás az in-

terdiszciplinaritás végpontjait képezik. A transzdiszcipli-

naritás a különböző diszciplínákat, mint előzetesen ké-

szenállókat feltételezi. A diszciplináris határok átlépésével 

a diszciplínák közötti hídépítést, a szűkebb diszciplináris 

szempontokon átlépő/átívelő új megismerési és megértési 

eljárásokat segíti elő, hosszabb távon a diszciplínák fúzió-

ját eredményezheti. Az unidiszciplinaritás a másik véglet, 

mivel a hagyományos diszciplinaritás radikális kritikáját 

testesíti meg, és a megismerés átstrukturálására irányul, 

amely folyamatban a különféle diszciplínák egy új, komp-

lex diszciplínává állnak össze.21 Ebben az esetben talán 

helyénvalóbb posztdiszciplinaritásról beszélni. 

 

8. Az eddigiek alapján már világosan észlelhető, hogy 

az interdiszciplinaritásnak nincs egységes értelme. A kü-

                                                 
20 Vö. J. Klein: i. m. 3,5; A. Barry et al.: i. m. 27; Clinton Gol-

ding: Integrating the Disciplines: Successful Interdisciplinary 

Subjects. Centre for the Study of Higher Education, The Uni-

versity of Melbourne 2009. 3. 
21 Vö. J. Klein: i. m. 5, 6; A. Barry et al.: i. m. 27; Julie Thomp-

son Klein: Humanities, Culture and Interdisciplinarity. The 

Changing American Academy. State University of New York 

Press 2005. 177, 190. 
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lönféle elméleti és módszertani kontextusban megjelenő 

terminus az interdiszciplinaritás más-más modelljét és 

gyakorlatát jelöli. Talán helyesebb azt mondani, hogy 

interdiszciplinaritás-fogalmak és -koncepciók vannak, 

amelyek paradigmatikusan meghatározottak. Ugyanakkor 

hangsúlyozandó az is, hogy az interdiszciplinaritás gya-

korlata nem pusztán a diszciplináris határok alkalmi átlé-

pését jelenti, hanem a különböző tudományágak közötti, 

sokszor önkényesen megvont határok lebontását szorgal-

mazza a produktív együttműködés jegyében. 

Az alapvető kérdés így tehető fel: Az interdiszcipli-

naritást a diszciplinaritás felől kell-e/lehet-e megérteni, 

vagy, mint új jelenség(együttest), önmaga felől? A disz-

ciplinaritás szüleménye-e, vagy pedig a diszciplinaritáson 

túllépő, melléje rendelődő, illetve azt meghaladó új tudo-

mányos jelenség? A differenciált elméleti megközelítések 

egyaránt kiemelik az interdiszciplinaritás diszciplínákon 

belüli érvényességét (az alapvető fogalmak, módszerek 

stb. verifikációja), a diszciplínák korszerűsítésében meg-

mutatkozó érvényességét, valamint a diszciplínákon kívüli 

érvényességét, ami a valóság komplexitásának elmélyül-

tebb és átfogóbb megértését célozza.22 

Van viszont olyan vélemény is, amely hangsúlyozottan 

az interdiszciplinaritás önnön lehetőségei felöli (tehát a 

diszciplínákon túllépő) megközelítését tekinti mérvadó-

nak. Úgy teszi fel a kérdést, hogy az interdiszciplináris 

vajon nem egy hiányzó paradigma jegyében történő meg-

ismerés gyakorlata-e? És milyen sajátos képességek szük-

ségesek ehhez a gyakorlathoz?23 Ugyanis az interdiszcip-

                                                 
22 Vö. D. B. Ackerman: Intellectual and practical criteria for 

successful curriculum integration. In H. H. Jacobs (ed.): Inter-

disciplinary curriculum: Design and implementation. Alexand-

ria, VA 1989. 25‒37., 27‒29.  
23 Vö. Don Rosenblum: In the Absence of a Paradigm: The 

Construction of Interdisciplinary Research. Issues in Integrative 

Studies 1997. nr. 15. 113‒123., 115.  
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lináris kutatást gyakran a kutatás egy partikuláris területé-

re fókuszáló különféle perspektívák integrációjaként vagy 

szintéziseként írják le, aminek nincs kiforrott, egységes 

paradigmája. A szakirodalom a „regulatív” és „konstitu-

tív” képességeket, az „interpretatív” beállítódást, az „in-

tellektuális közösséget” említi sajátos adottságokként.24 

Az ilyenszerű megközelítések abból az előfeltevésből 

indulnak ki, hogy az interdiszciplináris szemléletmód és 

beállítódás megalapozottabb és átfogóbb megismerési és 

megértési lehetőségeket biztosít. Nemcsak azért, mert 

több diszciplína gondolkodási és megismerési módjának 

az integrációját valósítja meg, hanem azért, mert ilyenkor 

a kutatás olyan irányban nyílik meg, amely felé a diszcip-

línák ‒ éppen a diszciplináris behatároltságok folytán ‒ 

nem képesek elmozdulni, amely meghaladja az illetékes-

ségüket. Itt már az a kérdés merül fel, hogy ez az elmoz-

dulás a diszciplínaköziség vagy a diszciplínán kívüliség 

irányában történik? Az interdiszciplinaritás a megnevezé-

se folytán is a „diszciplínaköziség”-re utal, arra, ami a 

diszciplínák között történik a megismerésben. Ezt világítja 

meg az interdiszciplináris dialógus-elmélet is (inter-

disciplinary dialogue theory), amelynek a fókuszban a 

közösnek a különféle területek „közötti”-ből (between) 

való kiemelése és egy sajátos kategóriába foglalása áll.25 

Mindezek alapján az is észrevehető, hogy számos 

olyan aktuális vélekedés vagy elméleti megközelítés is 

felmerül az interdiszciplinaritással kapcsolatban, amelyek 

egyfajta hermeneutikai nyitás felé mutatnak. 

 

9. Az interdiszciplinaritás gyakorlata kétségtelenül 

összefügg az utóbbi évtizedekben végbemenő hermeneu-

                                                 
24 Vö. uo. 
25 Vö. Vahid Amani Zoeram ‒ Mohammad Agus Yusoff ‒ 

Fakhreddin Soltani: Inter-Disciplinary Education: A Pattern for 

History and Sociology. Journal of Education and Practice 

3(2012). 16. 105.  
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tikai fordulattal a tudományos kutatásban. Már a korai 

kutatások között is találunk olyanokat, amelyek az inter-

diszciplináris módszer hermeneutikai jellegére irányítják a 

figyelmet, hangsúlyozva, hogy az igazság birtoklása he-

lyett kérdezésre és konszenzusra késztet.26  

Az interdiszciplinaritás mint sajátosan hermeneutikai 

jelenség mivolta akkor tárul fel ténylegesen, ha az inter-

diszciplinaritás szóösszetételben az „inter” előtagra figye-

lünk. Az előzetesen készenálló diszciplínákra összpontosí-

tó megközelítések hajlamosak a „diszciplinaritásra” he-

lyezni a hangsúlyt, és megkísérlik beemelni az interdisz-

ciplinaritás jelenségét a diszciplínaközpontú szemléletbe. 

A fordulatot az váltja ki, hogy fenomenológiai és herme-

neutikai nyomásra felfokozódik az érdeklődés a köztes 

szféra iránt, amely a modernitásra jellemző szemléleti 

horizontban képződő „szubjektumok” közötti közt kitölti. 

A fenomenológiai-hermeneutikai fordulat lényege abban 

áll, hogy feltárják a köztes elsődlegességét bármiféle 

(szubjektum)centrizmussal szemben, ontológiailag is ki-

mutatva, hogy a köztesség nem a centrumként tételezett 

szubjektumok között képződik, hanem az ilyen szubjek-

tumok éppenhogy a köztességből emelkednek ki, és általa 

meghatározottak. Jól jelzi ezt a következő gondolat: 

Olyan szavak, mint „interkulturalitás”, „interszubjektivi-

tás” és „interakció” mindaddig nem egyebek üres szavak-

nál, amíg a bennük szereplő „inter-” előtagot ‒ a közit, 

avagy a köztest ‒ önálló megfontolás tárgyává nem tesz-

szük, és el nem hatolunk egy olyan köztes szféráig, amely 

minden központból való kiindulást megkérdőjelez.27 

                                                 
26 Vö. Jean-Paul Resweber: La méthode interdisciplinaire. Pres-

ses Universitaires de France, Paris 1981. 10.  
27 Ld. Bernhard Waldenfels: Answer to what is Stranger. Sketches 

of a Responsive Philosophy. In Uő: Topographie des Fremden. 

Studien zur Phänomenologie des Fremden I. Suhrkamp, Frank-

furt am Main 1997. (1996 novemberében elhangzott előadás a 

Magyar Filozófiai Társaságban, Budapesten.)  
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Ebből a nézőpontból tekintve a köztesség nem a kész 

diszciplínák közti teret jelenti, hanem a kutatás számára 

megnyíló új ontikus területet, a dinamikus változások és a 

komplexitás területét, azt a „negativitást”, amelyben a 

megismerés élő mozgása még nem szerveződött meg 

diszciplinárisan. A diszciplínák e képlékeny közeg játéká-

ból emelkedhetnek ki és ide hullanak vissza. Az interdisz-

ciplináris talajon képződő diszciplínák nem olyan megszi-

lárdult entitások, mint a hagyományos diszciplínák, ha-

nem inkább folytonos átrendeződésben levő, összecsomó-

sodó és szétoldódó nézőpont-csomók, módszernyalábok 

és -kötegek, amelyek a dinamikus problémamezők és 

egymásba játszó módszertani horizontok mozgásirányait 

követik. Az „inter” közegében soha nem előzetesen kész 

diszciplínák fuzionálnak vagy integrálódnak, hanem csak 

változatos szemléletmódok, horizontok, módszertani op-

ciók. Ami így létrejön, az éppen a történésben levő igaz-

ság, a résztvevők új és közös alkotása, amely nem vezet-

hető vissza egyetlen előzetes diszciplínára sem. 

Az interdiszciplinaritást tehát episztemológiai másság 

jellemzi a hagyományos diszciplinaritáshoz képest. Ez 

egy egészen más megismerési-kutatási szituáció, amely-

ben elgyengül, lebomlik a diszciplínák szubjektumköz-

pontúsága, a kérdezés és a kritika szabad játékába vonód-

nak be a hagyományos diszciplinaritás meghatározó je-

gyei, és új tartalmak létrehozóivá válnak. Ily módon a 

megismerésnek egy új közege képződik, amely nem tarto-

zik egyik előzetes diszciplínához sem, de amely ugyanak-

kor az addigi diszciplináris kutatásokat nem is hagyja 

érintetlenül. Új kutatási és tanulási szituációt teremt, más-

fajta készségeket és képességeket mozgósít, alapvetően 

megváltoztatja a tudás szerkezeti összetevőit és intézmé-

nyes konstrukcióit. Az interdiszciplinaritás radikális szem-

lélet- és beállítódás-váltást igényel a résztvevőktől. Ezt 

nem lehet diszciplináris szemlélettel és beállítódással 

művelni. 
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Az interdiszciplinaritás úgyszintén kihat a tudomány-

nak a gazdasághoz, a társadalomhoz és a kultúrához való 

viszonyára. Gyakorlati szempontból is felmerül a kérdés, 

hogy ‒ mivel nincsenek kész diszciplínák ‒, hogyan lehet 

az „inter” közegében tudományt művelni? Az új megis-

merési folyamatok a tudománykommunikáció kiterjedését 

és a tudománypolitikák számottevő átszervezését vonják 

maguk után. Az „inter” közegében a tudománynak egy új 

létmódja van kibontakozóban. 

 

10. Végül felmerül a kérdés, hogy hogyan érthető az 

interdiszciplinaritás a filozófiai és szaktudományos kuta-

tások kölcsönhatása vonatkozásában? Úgy tűnik, hogy 

más-más sajátosságokkal bírhat az interdiszciplinaritás a 

szaktudományos diszciplínák vonatkozásában, illetve a 

szaktudományos diszciplínák és a filozófiai reflexió talál-

kozása esetén.  

A szaktudományos diszciplínák és a filozófiai reflexió 

merev különválasztása és gyakori szembeállítása ugyan-

csak a diszciplináris hagyomány talaján vált bevett gya-

korlattá, ami nem kis mértékben a filozófia diszcipli-

narizálódását is maga után vonta. Ezzel szemben az „in-

ter” játékterében a szaktudományok és a filozófiák sem 

készenálló szubjektumokként találkoznak egymással, 

hanem olyan kognitív, kritikai és reflexiós horizontok 

egymásba játszásaként, amelyek kölcsönösen részt vesz-

nek az új ismeretképződésben. E komplex folyamat egy-

aránt játékba hozza a filozófiai előfeltevéseket és az empi-

rikus adatokat, egyszerre fogja át a szaktudományos kér-

dések, a partikuláris tapasztalatok és empirikus tartalmak 

bevonását a filozófiai reflexióba, illetve ennek kiterjeszté-

sét az empíria síkjára, a tények konstrukcióira. Ily módon 

sem az előfeltevések nem maradnak meg a reflexivitás és 

a spekulativitás horizontjában, sem a tények nem marad-

hatnak meg tisztán csak az empíria síkján. A tényleges 

interdiszciplinaritásban egymást inspiráló-építő közös 
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alkotásban találkozik az előfeltevések partikularitásra való 

nyitottsága és a ténykonstrukciók eredendő filozofikussá-

ga. 

Az „inter” közegében valósulhat meg és mutatkozhat 

meg ténylegesen a filozófia igazi „alkalmazottsága”, az, 

hogy az „alkalmazott” filozófia valójában nem lehet más, 

mint interdiszciplináris kutatás. És ugyancsak itt válik 

meghaladhatóvá a szaktudományos kutatások végletes 

elidegenedettsége a filozófiától, és mutatkozhat meg újból 

a tudomány a maga tiszta lényege és értelme szerint, mint 

filozófiai alkotás. 
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AZ APPLIKÁCIÓ MINT JOGKÉPZŐDÉS 

Jog és hermeneutika 

A jogalkotás és a jogalkalmazás hermeneutikai szem-

pontú vizsgálata nem újkeletű feladat. A jogi hermeneuti-

ka szemléletmódja és tudományos önszemlélete, s ezzel 

együtt a diszciplináris megítélése korszakonként és irány-

zatonként változott magának a hermeneutikának a miben-

létére és szerepkörére irányuló felfogásoktól függően. 

Kifejlődési folyamata a XVIII-XIX. századi humanista 

tradícióba illeszkedik, s számos tudományelméleti vonat-

kozása a szellemtudományok módszertani megalapozásá-

ra irányuló törekvésekben gyökerezik. A kortárs jogi her-

meneutika produktivitása viszont éppen a szellemtudomá-

nyi paradigma meghaladási lehetőségei mentén bontakoz-

hatott ki ténylegesen. 

Az értelmezés útján történő megértés nem kívülről és 

esetlegesen, hanem lényegileg tartozik hozzá a jogi jelen-

ségegyüttes minden gyakorlati megvalósulásához. A jog-

értelmezés szükségszerű velejárója mind a jogalkotásnak, 

mind a jogalkalmazásnak, mind pedig a jogelmélet és a 

jogtörténet művelésének. Ugyanakkor a különféle jogi 

eljárások során a jogértelmezés természetes módon kap-

csolódik össze az alkalmazással, amiben/amiként a legin-

kább tetten érhető a megértés folyamata. Mivel az értel-

mezés, megértés, alkalmazás folyamatai a hermeneutikai 

szemléletmód és beállítódás kitüntetett hordozói, nem 

véletlenül hivatkoznak a modern hermeneutika képviselői 

Schleiermachertől Gadamerig a jogi hermeneutika példa-

szerűségére a hermeneutikai folyamat megvalósulása és 

megjelenítése tekintetében. A lehetséges válaszok arra a 

kérdésre, hogy hogyan létesül kapcsolat, és milyen termé-

szetű kapcsolat létesül az absztrakt jogszabály általános-

sága és a konkrét tett egyedisége között, megvilágító ere-

jűek lehetnek nemcsak a szellemtudományok módszertani 
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kérdései tisztázása során, hanem ‒ jóval átfogóbb szinten 

‒ az emberi cselekvésben és gyakorlatban érvényesülő 

értelem- és hatásösszefüggések mélyebb megértése tekin-

tetében is. A jogértelmezésben megnyíló hermeneutikai 

perspektíva egyaránt produktívnak bizonyulhat a jog he-

lyesebb önszemlélete és önértelmezése tekintetében, va-

lamint a hermeneutikai tapasztalatokból és vizsgálódásból 

adódó filozófiai konzekvenciák esetében is. 

Számot kell vetnünk viszont azzal a körülménnyel, 

hogy az értelmezés, megértés és alkalmazás fogalmai a 

modern jogkoncepciókban és jogi gyakorlatban nem min-

dig hermeneutikai környezetben definiálódnak, hanem a 

modernitás szemléletmódját dominánsan meghatározó 

ismeretfilozófiai-episztemológiai paradigmában is. To-

vábbá arra is tekintettel kell lennünk, hogy e fogalmak 

tartalmai, valamint az általuk hordozott szemléletmódok 

és beállítódás a hermeneutikán belül is számottevő válto-

záson mentek át az utóbbi kétszáz évben. Ténylegesen 

csak a H.-G. Gadamer által kidolgozott ‒ átfogó filozófiai 

koncepció rangjára emelkedő ‒ filozófiai hermeneutiká-

ban tételeződik az értelmezésnek, megértésnek és alkal-

mazásnak az a szerves egysége, ami a jogi hermeneutiká-

ban egy bizonyos értelemben természetes módon (példa-

szerűen) megvalósul. Ebből nyílik/nyílhat meg egy olyan, 

a jogelméletet és a joggyakorlatot egyaránt átfogó herme-

neutikai perspektíva, amelyben a jogalkotás és a jogal-

kalmazás egymáshoz tartozása valóságos jogképződésként 

juthat érvényre és tárulhat fel. Ehhez a nyitáshoz a 

gadameri filozófiai hermeneutika számára egyrészt a pozi-

tivista jogfelfogás, másrészt az eltérő filozófiai előfeltevé-

seket implikáló hermeneutikai koncepciók kritikáján ke-

resztül vezet az út.  

A szubjektum‒objektum viszony episztemológiai ket-

tősségén alapuló pozitivizmusból adódó jogfelfogással 

való kritikai szembefordulás a filozófiai hermeneutika 

számára természetszerűen adódik. A „törvénypozitiviz-
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mus” ‒ írja Gadamer ‒ „a jogi valóságot teljesen a tételes 

jogra és annak helyes alkalmazására szeretné korlátozni”.1 

A pozitív jog magában az életviszonyokat szabályozó 

törvényben foglaltatik, a bírói döntés pedig mintegy „veri-

fikálja” a konkrét, empirikus körülményeken a törvényt, 

mint általános érvényű logikai-szintaktikai konstrukciót. 

Az effajta jogi „objektivizmus” jegyében a megértés a 

jogszabály pozitív jogi tartalmával való azonosu-

lást/azonosítást jelent, az alkalmazáson pedig a konkrét 

esetek aláfoglalásának technikai (techné-szerű) eljárását 

értik, vagyis a szubszumció, a törvénynek való aláfoglalás 

gyakorlatát. Ily módon a jogi folyamat a jogalkotás és a 

jogalkalmazás különváló kettősségére tagolódik, a bírói 

döntés „kreativitása” pedig a sajátos körülmények és a 

jogszabály megfeleltetésében merül ki. A hermeneutikai 

kritika fő iránya a jelzett kettősségeknek és szembenálló-

ságoknak a hermeneutikai folyamat egységében való fel-

oldása, illetve a jogalkotásnak és a jogalkalmazásnak a 

jogképződés egységében való egymáshoz tartozása tétele-

zése felé mutat. 

A kortárs hermeneutikai vizsgálódásokon belül a 

gadameri hermeneutikai koncepciónak a hermeneutikai 

hagyományhoz való viszonyát jól jelzik az Emilio Betti 

által képviselt jogi hermeneutikai koncepcióval szembeni 

fenntartások. Ugyanis E. Betti értelmezéselméleti felfogá-

sa2 erőteljesen kötődik a klasszikus hermeneutikai ha-

gyomány Schleiermacher‒Dilthey által fémjelzett vonula-

tához, amelyben a hermeneutika lényegét elsősorban az 

                                                 
1 Hans-Georg Gadamer: Hermeneutika és historizmus. (Ford. 

Bonyhai Gábor.) In Uő: Igazság és módszer. Egy filozófiai 

hermeneutika vázlata. Gondolat, Budapest 1984. 355. [Hans-

Georg Gadamer: Hermeneutik und Historismus. GW. Bd. 2. 

Hermeneutik II. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1993. 

400.]  
2 Ld. Emilio Betti: Teoria generale della interpretazione I-II. 

Giuffré, Milano 1955. 
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értelmezés és megértés általános elveinek kidolgozására 

és érvényesítésére szolgáló módszertannak tekintik.3 A 

XIX. század végén Dilthey-nak a hermeneutika mibenlé-

tére vonatkozó felfogása szervesen összekapcsolódik a 

szellemtudományok módszertani emancipációjára irányu-

ló törekvésekkel, melynek során a schleiermacheri általá-

nos hermeneutikai koncepciót episztemológiai horizont-

ban, a szellemtudományok módszertani megalapozása 

irányában gondolja tovább, amiből Betti esetében ‒ a dilt-

hey-i hagyományhoz való kötődés mentén ‒ a jogi herme-

neutika számára egy sor, ugyancsak episztemológiai fo-

gantatású tudományelméleti és tudománytörténeti kon-

zekvencia adódik. Schleiermacher az eredeti szerzői szán-

dék és az ennek jegyében létrehozott mű(alkotás) elsődle-

gességét előfeltételezi az értelmezés és a megértés folya-

matában.4 Dilthey szerint a megértés és az értelmezés nem 

más, mint újraalkotás, az eredeti tapasztalat, mű, szerzői 

szándék értelmének az „utánaalkotása”, „utólagos meg-

élése”.5 Az értelmezés folyamatában az emberi szellem 

                                                 
3 Vö. Richard E. Palmer: Hermeneutics. Interpretation Theory 

in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer. 

Northwestern University Press, Evanston 1969. 46. 
4 Vö. Friedrich Schleiermacher: A hermeneutika fogalmáról F. 

A. Wolf fejtegetéseivel és Ast tankönyvével összefüggésben. In 

Bacsó Béla (vál.): Filozófiai hermeneutika. (Ford. Bacsó Béla, 

Mezei György.) Budapest 1990. 29‒45. [Friedrich Schleierma-

cher: Über den Begriff der Hermeneutik mit Bezug auf. F. A. 

Wolfs Anleitungen und Asts Lehrbuch. In Hans-Georg 

Gadamer und Gottfried Boehm (Hrsg.): Seminar: 

Philosophische Hermeneutik. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am 

Main 1976. 131‒149.] 
5 Vö. Wilhelm Dilthey: Vázlatok a történelmi ész kritikájához. 

In Bacsó Béla (vál.): Filozófiai hermeneutika. 83‒90. [Wilhelm 

Dilthey: Entwürfe zur Kritik der historischen Vernunft. In 

Hans-Georg Gadamer und Gottfried Boehm (Hrsg.): Seminar: 

Philosophische Hermeneutik. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am 

Main 1976. 213‒220.] 
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tapasztalati/kulturális/történelmi objektivációja tárul fel, s 

így az értelmezés ‒ a természettudományi megismerés 

objektivitás eszményéhez igazodó ‒ szellemtudományi 

megértést elősegítő eljárásként fogható fel. Ennek alapján 

Betti az értelmezés objektuma autonómiáját tételezi, s úgy 

véli, hogy a történelmi objektivitás az értelmezés érvé-

nyességi feltételei között érhető el.6 Ehhez igazodva fo-

galmazza meg a gadameri felfogással szembeni ellenveté-

seit is.7 Szerinte Gadamer hermeneutikája nem szolgál a 

szellemtudományok számára módszertani alapvetésül; 

megkérdőjelezi az értelmezés tárgyának az objektivitását, 

s így magának az értelmezésnek az objektivitását kérdője-

lezi meg; az objektivitás destruktív kritikája Heideggernél 

és Gadamernél a hermeneutikát a relativizmus útjára tere-

li.8 

H.-G. Gadamer a szellemtudományok módszertani 

igényétől és annak E. Betti értelmezéskoncepciójában 

való továbbélésétől eltérően a hermeneutikát nem mód-

szerként fogta fel, hanem ‒ a heideggeri fundamentálonto-

lógiai fordulat új szemléleti hozadékát is beépítve ‒ a 

megértés alapjaira, feltételeire és folyamatára irányuló 

filozófiai vizsgálódásként dolgozta ki.9 Ennek horizontjá-

ban az értelmező-megértő beállítódás jegyében kibonta-

kozó hermeneutikai folyamat alapvető emberi létmódként 

valósul meg és gondolható el. A megértés ‒ mondja 

Gadamer ‒ „nem a szubjektum egyik viselkedésmódja”, 

nem egy intellektuális, megismerő viszonyulás, hanem 

                                                 
6 Vö. R. E. Palmer: i. m. 46. 
7 Ld. Emilio Betti: A hermeneutika mint a szellemtudományok 

általános módszertana. (Ford. Bonyhai Gábor.) Athenaeum 

I(1992)2; Die Hermeneutik als allgemeine Methodik der Geis-

teswissenschaften. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen. 

1962. 
8 Vö. R. E. Palmer: i. m. 54, 48. 
9 Vö. uo. 46. 
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„magának a jelenvaló létnek a létmódja”.10 Gadamer az 

értelmezés‒megértés‒alkalmazás egységének a tételére 

építi a koncepcióját, ami annyit jelent, hogy az értelmezés 

lényege szerint nem más, mint a megértés végrehajtásának 

a konkrét módozata, melynek során a megértés az értel-

mezési-megértési folyamatban részt vevőnek a létét 

(át)alakító, (lét)gyarapító hatásösszefüggésként ‒ azaz 

alkalmazásként ‒ valósul meg. Ez hatástörténeti folya-

matként megy végbe, a megértésben részt vevők ‒ amit 

megértünk és akik megértünk ‒ egymást kölcsönösen 

alakító léttörténéseként. Ebből a nézőpontból tekintve 

Gadamer úgy véli, hogy az episztemológiai értelemben 

vett „objektíve érvényes” értelmezésről beszélni naivság, 

mivel ez az értelmezés történelmen kívül helyezett tám-

pontjait feltételezné,11 holott az értelmezésként végrehaj-

tott megértés sohasem kerülhet kívül saját hatástörténe-

tén.12 

                                                 
10 Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer. Egy filozófiai 

hermeneutika vázlata. (Ford. Bonyhai Gábor.) Gondolat 

Könyvkiadó, Budapest 1984. 12. [Hans-Georg Gadamer: Vor-

wort zur 2. Auflage. GW. Bd. 2. Hermeneutik II. J. C. B. Mohr 

(Paul Sie1beck), Tübingen 1993. 440.] „Ebben az értelemben 

használjuk itt a »hermeneutika« fogalmát. A jelenvaló lét alap-

mozgását jelenti, mely annak végességét és történetiségét alkot-

ja, s ezért világtapasztalásának egészét átfogja.” „…a dolog 

természetében rejlik, hogy a megértés mozgása átfogó és egye-

temes.” ‒ Uo. [440.] 
11 Vö. R. E. Palmer: i. m. 46. 
12 Ezért Gadamer egyértelműen pontosítja a Betti-féle hozzáál-

lás és a saját beállítódása közötti különbséget: „Vizsgálódásaim 

célja mindenesetre nem az, hogy az interpretáció általános el-

méletét és módszereinek bemutatását nyújtsam, ahogyan ezt E. 

Betti kiválóan elvégezte, hanem azt akartam felkutatni, ami a 

megértés valamennyi módjában közös, és meg akartam mutatni, 

hogy a megértés sohasem egy adott »tárgyhoz« való szubjektív 

hozzáállás, hanem a hatástörténethez tartozik, s ez azt jelenti: a 
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Ebből az alapállásból Gadamer határozottan elutasítja 

mind a jogpozitivizmusnak, mind pedig a Betti-féle kon-

cepciónak a jogi hermeneutika mibenlétére és státusára 

irányuló elgondolását. A jogi hermeneutika nem tekinthe-

tő sem a jogi gyakorlat „segédműveletének”, melynek „a 

jogi dogmatika rendszerében mutatkozó bizonyos hiá-

nyosságokkal és kivételekkel” kellene foglakoznia,13 mint 

ahogy arról sem beszélhetünk, hogy a jogi hermeneutika a 

valamiféle általános módszertanként értett „regionális” 

hermeneutika lenne. Ehelyett Gadamer a jogi hermeneuti-

kát a filozófiai hermeneutika számára is példaértékűnek 

tekinti, amire éppen gyakorlati jellegénél fogva szolgál rá. 

Hagyománya nem az elméleti-filozófiai munkálkodás 

területén az igazán mérvadó, hanem abban, ahogyan a 

jogász gyakorlati tevékenységéhez kötődik, ahogyan 

nemcsak az igazság kérdéséhez, hanem a döntés proble-

matikájához is kapcsolódik. Gadamer nem az „eredeti” 

jogi értelem valamiféle „újraalkotását” tekinti a jogi her-

meneutika feladatának, hiszen a jogi szövegek normatív 

értelme csak a mindenkori érvényességi igényre való te-

kintettel rekonstruálható, s ez sokkal inkább gyakorlati, 

mintsem elméleti feladat. Ezért a jogi hermeneutika nem 

lehet módszer, amely kívülről alkalmazott értelmezés-

technikai eljárásokkal tárja fel a jogi értelmet, hanem a 

jogi tapasztalat történése folyamatában benne álló és ott 

újabb tapasztalatokat szerző jogász hermeneutikai szituá-

ciójának a horizontjában a megértés módján végzett jog-

gyakorlat, amely teoretikusan is mindig tovább építi ma-

gát, az újabb tapasztalatok reflexióival gyarapodva. Ilyen 

értelemben mondja Gadamer, hogy a jogi hermeneutika 

                                                                                       
létéhez tartozik annak, amit megértünk.” ‒ H.-G. Gadamer: i. m. 

13. [442.] 
13 Uo. 229. [Hans-Georg Gadamer: Warheit und Methode. 

Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. GW. Bd. 1. 

Hermeneutik I. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1990. 

330.] 
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„normatív diszciplína és a jogkiegészítés dogmatikus 

funkcióját tölti be”, s mint ilyen, „a törvényes jog általá-

nossága és az egyedi eset konkrétsága közötti megszün-

tethetetlen hiátus áthidalásának nélkülözhetetlen föladatát 

látja el”.14 A jogi értelmezés mindenkor az általános jog-

szabály konkretizációját, vagyis applikációját jelenti, ami 

tényleges jogkiegészítésként, jogképzésként/jogképző-

désként megy végbe. 

E. Betti Gadamerrel folytatott vitája alapvetően az 

applikáció lényegének és értelmének a megítélése körül 

zajlott. Bettinél episztemológiai-módszertani alapon kü-

lönválik a jogalkotás és az alkalmazás, ami az elméleti 

megismerés és gyakorlati cselekvés elkülönítésével, a 

normatív jogi előírás előzetes megalkotásával és a konkrét 

esetekre való utólagos felhasználásával jár együtt. Ezzel 

szemben Gadamer a jogi hermeneutika központi elemének 

tartja az applikációt, mivel úgy véli, hogy a megértő ér-

telmezés problémája „elválaszthatatlanul összekapcsoló-

dik az alkalmazáséval”.15 Felfogása szerint a „jogi konk-

retizálás” végrehajtása hermeneutikai értelemben vett 

applikáció. Elgondolását a római jog példájával is alátá-

masztja, melynek újkori recepciója hermeneutikai feladat 

volt: ugyanis nem csupán megérteni kellett a római jogot, 

hanem a megváltozott újkori világban alkalmazni is.16 Bár 

a római jog dogmatikai jellegű, az alkalmazást is magában 

foglaló értelmezési feladata a későbbiekben megszűnt, s a 

római jog a jogtörténet részévé vált, Gadamer úgy véli, 

hogy az alkalmazás, mint „hermeneutikai fenomén” a 

„jogi konkretizálás” alapvető problémájaként továbbra is 

„megmaradt minden jogtudományban”.17 

                                                 
14 Hans-Georg Gadamer: Hermeneutika. In Bacsó Béla (vál.): 

Filozófiai hermeneutika. (Ford. Bacsó Béla és Mezei György.) 

Budapest 1990. 21. 
15 Uo. 
16 Vö. uo. 
17 Uo. 22. 
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Gadamer elgondolásának igazi nóvuma abban mutat-

kozik meg, ahogyan a jogi alkalmazás lényegét a jogi 

hermeneutika jogalkotó/jogképző funkciójaként ragadja 

meg. Számos helyen tételesen is hivatkozik arra, hogy a 

jogi hermeneutika nem egyszerűen reproduktív, hanem 

„normatív föladatot teljesít”,18 és jogalkotó funkciót tölt 

be. Úgy véli, hogy „a jogi értelemben vett törvényértel-

mezés” tagadhatatlanul „jogteremtő tevékenység”.19 

Ugyanis mindazok az elvek, melyeket e tevékenység köz-

ben alkalmazni kell (mint például az analógiaelv, a tör-

vényben mutatkozó hézagok kitöltésének az elve, a jogi 

döntésben rejlő produktív elv) „nem pusztán módszertani 

problémák, hanem mélyen belenyúlnak magába a jogi 

matériába”.20 

Applikáció és képződés 

Gadamer a jogi hermeneutika alapvető feladatát „a 

törvényes jog általánossága és az egyedi eset konkrétsága 

közötti megszüntethetetlen hiátus” áthidalásában látja.21 

Kérdés: Hogyan létesül kapcsolat és milyen természetű ez 

a kapcsolat az absztrakt jogszabály általánossága és a 

konkrét eset egyedisége között? Kritikailag szembehe-

lyezkedve a jogpozitivizmussal, Gadamer úgy véli, hogy 

„tisztára laikus elképzelésnek látszik, ha a törvénynek a 

konkrét esetre való alkalmazását úgy gondoljuk el, mint 

az egyes aláfoglalását az általánosnak, tehát mint a szub-

szumció logikai folyamatát”.22 A jogi igazságot nem lehet 

deduktíve levezetni egy ideális jogi dogmatikából, amely-

ben előzetesen meg van határozva. Betti álláspontját 

ugyancsak elveti, nyilvánvalónak tekintve, hogy a „jogi 

                                                 
18 Uo. 19. 
19 H.-G. Gadamer: Hermeneutika és historizmus. 355. [400.] 
20 Uo. [400.] 
21 H.-G. Gadamer: Hermeneutika. 21. 
22 H.-G. Gadamer: Hermeneutika és historizmus. 355. [400.] 
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hermeneutika nem elégedhet meg komolyan azzal, hogy a 

törvényhozó gondolatának és eredeti szándékának szub-

jektív elvét használja értelmezési kánonként”.23 Mindkét 

álláspont ‒ bár más-más értelemben ‒ azon a (rejtett) elő-

feltevésen alapul, hogy a helyes jogalkalmazással meg-

szüntethető az általános érvényű jogszabály és az egyedi 

eset közötti távolság és különbség, mivel a bírói döntés 

alapján az eset bevonódik a törvény által megjelenített jog 

egységes közegébe. Kevésbé vetnek számot azzal, hogy 

ez a „homogenizáció” csak annak árán lehetséges, hogy 

az esetet beemelik a jogszabály tipikusságokra nyíló 

absztrakt horizontjába, eltekintve (vagy éppenséggel meg-

fosztva) egyediségének konkrét vonásaitól. 

Az előbbiektől eltérően Gadamer éppen azt tekinti 

nyilvánvalónak, hogy „a törvény általánossága és az egyes 

esetekben fennálló konkrét jogi helyzet közti távolság 

lényegileg megszüntethetetlen”,24 s így a valós hermeneu-

tikai feladatot nem a távolság felszámolásában, hanem az 

érvényre juttatásában, a távolság hermeneutikai produkti-

vitásában látja. A távolság, amiről itt szó van, két vonat-

kozást is magában foglal. Egyrészt az általános és egyedi, 

az absztrakt és konkrét között tetten érhető és maradékta-

lanul soha fel nem oldható távolságként adódik; másrészt 

ama történeti távolságként, ami akként a mindenkori eltá-

volodásként érhető tetten a hermeneutikai folyamatban, 

amely a jogszabály megalkotása és a konkrét, egyedi tet-

tekre vonatkoztatott mindig másként (jobban) értései kö-

zött képződik, összefüggésben az emberi körülmények és 

társadalmi viszonyok változásaival, a jogi tapasztalatok 

felhalmozódási és újraszerveződési folyamataival. 

A jog nem csak a törvényből adódik, hanem folyama-

tosan képződik az általános és absztrakt jogszabály, vala-

mint az egyedi konkrét eset egymásra vonatkozásának 

                                                 
23 Uo. 355. [400.] 
24 Uo. [400.] 
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köztes erőterében. A törvények „csak magukban véve és 

lényegileg általánosak”,25 s csakis, mint ilyeneket lehet 

őket kodifikálni. A valós élethelyzetekben azonban egy 

jogszabály nem merev dogma, hanem eleven erő, amely 

az egyedi esetre való alkalmazásban nyer konkrét megva-

lósulást. Az önmagában vett törvény általánossága abban 

áll, hogy a hatáskifejtésre irányuló készen állás móduszá-

val bír, mint a konkrét megvalósulás különféle irányaiba 

kifejleni képes dünamisz vagy potencialitás, amely min-

den alkalommal egy meghatározott egyedi esetre való 

konkretizálás révén teljesül ténylegesen ható törvényként. 

A törvény minden újabb alkalmazása tehát mindig egy 

újabb megvalósulását jelenti az adott, konkrét körülmé-

nyek között, melyek mindenkor különböznek az azelőtti 

megvalósulási körülményektől. Más szóval, a törvény az 

alkalmazás konkréciójában nyer tényleges befejezést és 

megvalósulást, de sohasem a lezártság egyszeri és végér-

vényes módján, hanem mindig újraszerveződő (létesülő) 

megvalósulásként a konkrét esetek változó körülményei 

közepette. A törvény dinamikus általánossága tehát nyitott 

struktúra a különféle konkrét befejeződések és megvaló-

sulások irányába, melyek egyikében sem nyer végérvé-

nyes befejezést és megvalósulást. A törvények elvi befeje-

zetlenségében tehát nem a jogalkotás valamiféle hiányos-

sága mutatkozik meg, hanem a jogképzésnek/jogképző-

désnek a természetes folyamata, amely mindenkor az 

absztrakt és általános jogszabály és a konkrét egyedi eset 

dinamikus hatásösszefüggéseként történik és halad előre. 

A jog nem kívülről, mechanikusan vonatkozik az emberi 

létállapotra, hanem belülről hatja át azt, olyan dünamisz-

szerű kifejlésként, amely mindig a sokféle és változatos 

konkrét valóságtörténések vonatkozásában jut érvényre. 

Az emberi valóság a maga sajátos, konkrét megnyilvánu-

lásaiban mindenféle általánosságnál árnyaltabb, komple-

                                                 
25 Uo. 356. [401.] 



A kommunikáció közegében __________________________  

72 

 

xebb és gazdagabb, s ez a konkréciónak szabad játékteret 

biztosít. Nem a jogi kodifikáció  

szükségképp tökéletlen kidolgozása az ‒ írja 

Gadamer ‒, ami szabad teret hagy a konkréciónak, 

mintha ezt a teret tetszés szerint lehetne szűkíteni. El-

lenkezőleg: úgy látszik, magának a jogszabálynak, sőt 

egyáltalán minden jogrendnek az értelmében rejlik, 

hogy ilyeténképp »rugalmas«, hogy ilyen mozgásteret 

hagy.26  

A törvény így „bizonyos határok között, bizonyos 

mozgástéren belül” vonatkoztatható az egyedi esetre, s 

mindegyik esetre másképpen, de egyikre sem kimerítő 

módon. Nyilvánvaló tehát, hogy az ilyen mozgástér bizto-

sítása „nemcsak hogy nem szünteti meg a jogrend értel-

mét, hanem lényegileg tartozik hozzá a dolog természeté-

hez”, „a jogrend biztosításához”.27  

Mindebből az is nyilvánvaló, hogy a jogértelmezés 

nem választható külön elsődleges és külsődleges eljárás-

ként a jogalkalmazástól. „Az értelmezés feladata a törvény 

konkretizálása a mindenkori esetben” ‒ hangsúlyozza 

Gadamer ‒, tehát „az applikáció feladata”.28 A konkretizá-

lás feladata pedig „nem csupán a paragrafusok ismereté-

ben áll”.29 Az alkalmazás maga a tényleges értelmezés, s 

mint ilyen, nem azoknak a tartalmi és formai körülmé-

nyeknek a feltárásában merül ki, melyek közepette egy 

készenálló, általános érvényű jogszabály egy meghatáro-

zott esetre vonatkoztatható, hanem tényleges jogkép-

zés/jogképződés nyitott és szabad tevékenységeként/törté-

néseként valósul meg. 

                                                 
26 Uo. 355. [400.] 
27 Uo. 356. [401.] 
28 H.-G. Gadamer: Igazság és módszer. 232. [335.] 
29 Uo. „Magától értetődik, hogy a joggyakorlatot is ismerni kell, 

ha az adott esetet jogilag meg akarjuk ítélni, s ismerni kell az 

összes mozzanatot, amely ezt meghatározza.” ‒ Uo. [335.] 
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A jogrend lényegéhez tartozik, hogy az emberi létálla-

potra nem kívülről ráerőszakolt és lerögzített normarend-

szer. Ott, ahol a jogot eszközként használják egy hatalmi 

berendezkedés fenntartására, az emberi létállapot valójá-

ban kívül kerül a jogrenden, ez pedig kívül kerül önnön 

lényegén. Például az önkényuralom esetében a törvény 

nem korlátozza az uralkodót, így annak figyelembe vétele 

nélkül hajthatja végre akaratát, és az általános értelmezési 

szabályoktól eltérően is magyarázhatja a döntéseit.30 Ahol 

a törvényt önkényesen lehet értelmezni ‒ mutat rá 

Gadamer ‒, ott nem lehetséges hermeneutika. A jog alap-

vetően hermeneutikai természete ott mutatkozik meg, 

„ahol valami úgy van tételezve, hogy mint tételezett meg-

szüntethetetlen és kötelező”.31 Ez a „megszüntethetetlen 

és kötelező” viszont ténylegesen nem más, mint ‒ paradox 

módon ‒ éppen a jogrend alapját képező szabadság. He-

gel klasszikus meghatározása szerint a jog „az öntudatos 

szabadság létezése”.32 A működőképes jogrend, jogállam, 

jogbiztonság csakis az önkény korlátozása, illetve kizárá-

sa útján érhető el, azon az alapon, hogy „a jogrendet min-

denki érvényesnek ismeri el, és senki sem vonhatja ki 

magát alóla”.33 De miközben ez történik, valójában a jog-

rend sohasem eleve érvényes, hanem a jogi aktusok vég-

rehajtása során érvényesül, s a megértés minden mozzana-

ta értelmezési erőfeszítést igényel. Ennélfogva Gadamer 

úgy látja, hogy „a tökéletes jogdogmatika eszméje, mely-

nek révén minden ítélet puszta aláfoglalási aktussá válnék, 

tarthatatlan”.34 A jogi hermeneutika és a jogdogmatika 

                                                 
30 Vö. uo. [334.] 
31 Uo. [335.] 
32 G. W. F. Hegel: A jogfilozófia alapvonalai vagy a természet-

jog és az államtudomány vázlata. (Ford. Szemere Samu.) Aka-

démiai Kiadó, Budapest 1971. 58. Mindegyik sajátos jog „a 

szabadság meghatározása és létezése”. ‒ Uo. 59. 
33 H.-G. Gadamer: i. m. 232. [335.] 
34 Uo. [335.] 
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között lényegi összefüggés áll fenn, „melyben a hermene-

utikáé az elsőbbség”.35 

Ami tehát közös és ezáltal általánosan elfogadott, az 

nem egyik vagy másik jogi dogma, hanem a jogrend esz-

méje, ami azáltal válik a jog valóságává, megvalósuló 

jogrenddé, hogy az őt megjelenítő jogszabályok az alkal-

mazásban érvényességet nyernek. A törvény általánossága 

nem egy absztrakt jogszabály önmagáért való általánossá-

ga, hanem annak a konkrét követelménynek a megjelení-

tődése, hogy „a jogrendet mindenki érvényesnek ismeri 

el, és senki sem vonhatja ki magát alóla”.36 Ez a követel-

mény pedig nem a jogszabály előírásainak való mechani-

kus alárendelődést követel meg, s nem is az egyes esetek 

aláfoglalását az általánosnak (szubszumció), hanem a 

megértés módján végzett jogi gyakorlatot.  

Mit jelent az egyedi esetre való alkalmazás? Nemcsak 

azt jelenti, hogy az általános jogszabályt felhasználják egy 

konkrét körülmények között elkövetett tett megítélésére. 

Ugyanis ez a bírói döntés útján történik, ami a maga során 

szintén egy egyedi konkrét aktus. A törvény, miközben az 

elkövetett konkrét tettre vonatkoztatódik, az ítéletben mint 

konkrét (bírói) tettben fejeződik be. Minden bírói ítélettel 

„produktív jogkiegészítés” történik, ami ugyan „a bíró 

számára van fenntartva”, de „a bíró ugyanúgy alá van 

vetve a törvénynek, mint a jogi közösség bármely más 

tagja”, ugyanis „a jogrend eszméjében rejlik, hogy a bírói 

ítélet nem valami kiszámíthatatlan önkényből, hanem a 

törvény igazságos mérlegeléséből ered”.37 Gadamer úgy 

véli, hogy ilyen igazságos mérlegelésre mindenki képes, 

„aki belemélyedt a tényállás teljes konkréciójába”.38 

                                                 
35 Uo. [335.] 
36 Uo. [335.] 
37 Uo. [335.] 
38 Uo. [335.] 
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De mit is jelent valójában „a tényállás teljes konkréció-

ja”? Az alkalmazás folyamatában két különböző tapaszta-

lati hátterű és indíttatású egyedi tett kerül dinamikus ha-

tásösszefüggésbe egymással, mely mindkettőre alakítólag 

hat. A közeg, melyben a hatásösszefüggés létrejön, nem 

más, mint a jog köztes közege, a jogi tapasztalat játéktere, 

amelyben a mindenkori jogrend érvényességi körei kerül-

nek felszínre, s jutnak megvalósuláshoz. Mindkét tett ‒ az 

elkövetett (bűn)tett valamint a bírói ítélet ‒ a maga során 

egy rajta kívüli cél elérésére irányul a szükséges eszkö-

zökkel és módszerekkel, tehát techné-szerű eljárás. 

Ugyanakkor a jog közegében mindkét tett a közvetlen 

racionális célszerűségen túlmutató jogi (gyakorlati) he-

lyesség horizontjába illeszkedik: önmagára mint a rajta 

kívüli cél megvalósítójából kifejlő célra is irányul. A 

konkrét esetet képező tett elkövetője, miközben megvaló-

sítja a kitűzött célját, bűnt követ el. Hasonlóképpen, a bíró 

nem csak ítéletet hoz, arra törekedve, hogy a törvényt 

minél pontosabban alkalmazza az adott esetre, hanem 

igazságosan ítél, vagyis az igazságot juttatja érvényre 

(állítja helyre). A bűn nem a tett elkövetéséből adódik, 

ami külsődleges céltételező mivoltában semmiben sem 

különbözik más technéktől, melyekkel előállítanak, létre-

hoznak, elérnek valamit. A bűn magából az elkövetett 

tettből adódik, abból, hogy miközben megvalósítják általa 

a kitűzött célt, jót vagy rosszat tesznek, jogilag helyesen 

vagy helytelenül cselekszenek; s ez semmiképpen sem 

vezethető vissza a tett techné-szerű adottságaira, hanem a 

tetthez hozzátartozó jogalkalmazásból fakad. S e tekintet-

ben az elkövetett tettek a maguk egyedi, konkrét mivoltá-

ban épp annyira különbözőek egymástól, mint techné-

szerű adottságaik tekintetében. Több hasonló tett elköve-

téséből bármennyire is kiáltalánosíthatónak tűnjön a jogál-

lásukat meghatározó norma, ennek a tettnek a jogállását 

mégsem ez dönti el, hanem az a konkrét bírói döntés, 

amely kizárólag rá vonatkozik. Hasonlóképpen, az igaz-
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ságosság sem a bírói eljárás techné-szerű jellemzőiből 

adódik, s nem is a hasonló bírói eljárások kiáltalánosítható 

normájához való igazodásból a törvény minél pontosabb 

alkalmazása érdekében, hanem a most megtörténő bírói 

döntés egyedi és konkrét mivoltából, ami semmiképpen 

sem vezethető vissza maradéktalanul az említett tényezők-

re. Mind az elkövetett tett, mind pedig a bírói ítélet eseté-

ben az egymásra vonatkozásuk hatásösszefüggésében egy 

olyan jogtöbblet képződik, ami közvetlenül nem vezethető 

le az előzetes körülményekből és a tettek egyedi techné-

szerű adottságaiból, hanem magának a jogalkalmazásnak 

mint jogképződésnek a kifejléseként, végbemenéseként 

írható le. Az alkalmazás phronészisz-szerű történés, mely-

nek során egyazon jogi közegből fejlik ki az egymásra 

vonatkozás módján az elkövetett tett bűnössége és a meg-

hozott ítélet igazságossága (helyessége). Az elkövetett tett 

a meghozott ítélet jogi értelemhorizontjában válik tényle-

gesen bűn-tetté, s elkövetője bűnössé, mint ahogy a meg-

hozott ítélet az elkövetett tett jogi értelemhorizontjában 

válik igazságos ítéletté, s az ítélethozó igazságossá (igaz-

ságosan ítélővé). 

Az elkövetett tett a maga techné-szerű mivoltában épp 

oly befejezetlen, mint a bírói döntés alapjául szolgáló 

jogszabály a maga absztrakt és általános mivoltában. Az 

elkövetett tett a jogi értelmében, a bírói döntés alapjául 

szolgáló jogszabály a megvalósuló bírói ítéletben nyer 

befejezést. Ez a befejezés valójában mindkét vonatkozás-

ban kiteljesedés. Ugyanis mindkét oldalon átváltozás 

történik, nem olyan értelemben, hogy akár az elkövetett 

tett, akár a bírói döntés a maga techné-szerű valóságához 

képest valami mássá változna, hanem abban az értelem-

ben, hogy a techné-szerű valóság a jogképződés révén a 

maga igazságával való egymáshoz tartozásában ‒ az el-

követett tettnek a bűnnel, a bírói döntésnek az igazságos-

sággal való egymáshoz tartozásában ‒ teljesedik ki. A 

jogképződés hermeneutikai folyamatában a hozzátartozás 
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struktúrája jut érvényre: egyazon jogszabály közös érte-

lemhorizontjába vonódik be az elkövetett tett és a bírói 

ítélet, oly módon, hogy az elkövetett tett a bírói ítélet 

igazságosságtartalma, a bírói ítélet pedig a tett bűntartal-

ma révén nyer ugyanazon jogi forma által megformált jogi 

értelmet. A jog belülről hatja át és formálja meg azt a 

közeget, amelyben a tettet elkövetik és az ítélet megszüle-

tik. 

Nyilvánvaló tehát az alkalmazás folyamatában kibon-

takozó hatásösszefüggés elsődlegessége. Az alkalmazás 

hermeneutikai folyamata mindkét oldalon hermeneutikai 

tapasztalatként rajzolódik ki, melyben a már meglévő 

tapasztalatokat újonnan szerzett tapasztalatok hozzák já-

tékba. A bíró számára ugyanazon törvény horizontjába 

illeszkedő minden újabb (bűn)tett új helyzetet teremt; 

egyrészt mozgósítja az összes addigi bírói döntési tapasz-

talatait, másrészt egy olyan döntés meghozatalát igényli, 

amely egyetlen azelőtti döntésre sem vezethető vissza, 

vagy egyetlen ilyenből sem vezethető le. Az adott törvény 

jogi horizontjába illeszkedő tett elkövetője számára úgy-

szintén mozgósítódnak az általa vagy mások által a hason-

ló tettek elkövetése során szerzett jogi tapasztalatok, de 

ennek a tettnek a jogi megítélése olyan egyedi tapasztalat-

ként merül fel, amely az előbbiekre nem vezethető vissza, 

illetve azokból maradéktalanul nem vezethető le. Továb-

bá: sem az elkövetett tett, sem a bírói döntés nem egyszeri 

aktusokként szembesülnek egymással, hanem a herme-

neutikai folyamat ingamozgásaként mennek végbe a jog-

szabály átfogó horizontjától és jogi értelmétől az elköve-

tett tett, illetve az ítélet konkrét körülményeiig és vissza, 

mégpedig oly módon, hogy az egyszerű és szabályos 

hermeneutikai kör belső kerületén egy folyamatosan kép-

ződő hurok kapcsolja össze a két tettet egymással, s ennél-

fogva az elkövetett tett jogi önreflexiója a bírói ítéleten 

keresztül vonatkozik a törvény átfogó horizontjára, míg a 

bírói ítélet jogi önreflexiója a megítélt tett körülményein 
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keresztül vonatkozik a törvény átfogó horizontjára. Ily 

módon egyik tett sem marad meg pusztán a cél‒eszköz 

viszony hatékonysági mérlegelési síkján, hanem a fontol-

gató megfontoltság önreflexív dimenziójában is szükség-

képpen kiterjed, melyben a bűnösség belátása és az igaz-

ság érvényre juttatása fejlik ki phronészisz-szerűen.39 In-

nen látható be igazán, hogy az új tapasztalatszerzés egyik 

oldalon sem merül ki a technikai-technológiai feladatok 

megoldásában, hanem bűnösség-, illetve igazságosság-

tapasztalatként képződik ténylegesen; hatásösszefüggése 

nem merül ki a külsődlegesen realizált célban, hanem 

magát a tettet elkövető/végrehajtó embert formálja/képezi. 

Mind a tett elkövetője, mind az elbírálója ebben az érte-

lemben más emberré válik a tetteik végrehajtása során 

szerzett tapasztalatok hatására: az elkövető megerősödik a 

bűnösségében, az ítélethozó megerősödik az igazságossá-

gában. 

Tágítva a kört, az alkalmazás nem hagyja érintetlenül ‒ 

igaz, ellentétes irányultságú mozgások mentén ‒ sem a 

jogszabályt, sem az elkövetett tett ontikus státuszát. A 

bírói döntés során a törvényről rendre leválnak a más ese-

tekre való alkalmazás felülkerekedő általánosságai és 

absztrakt értelemösszefüggései, miközben az egyedi eset 

konkrétumaival telítődik, konkretizálódik. Az elkövetett 

tett a törvény alkalmazása folytán nyeri el a konkrét beso-

rolást, a jogi „eset” mivoltát, s miközben jogi anyaggal 

telítődik, rendre maga mögött hagyva a valós tett különfé-

le esetlegességeit, absztraktizálódik és általános jogi érte-

                                                 
39 Itt nem csak a gadameri applikáció-koncepcióba való beépí-

tettsége folytán, hanem közvetlenül is utalhatunk az arisztotelé-

szi phronészisz-felfogásra: „…az okosság gondolkodással páro-

sult cselekvő, igaz lelki alkat, mely arra irányul, ami az ember-

nek jó vagy rossz. A létrehozásnak ugyanis önmagán kívül eső 

célja van, ellenben a cselekvésnek nem, hiszen a jó cselekvés 

maga a cél.” ‒ Arisztotelész: Nikomakhoszi etika. (Ford. Szabó 

Miklós.) Európa Könyvkiadó, Budapest 1997. 1140b. (194). 
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lemre tesz szert. A tett jogi besorolása tehát nem alásoro-

lás, nem logikai általánosítás, és nem is típusalkotó eljá-

rás, hanem jogi értelemképződés. 

Mivel a törvény általánossága és a konkrét jogi eset 

közötti távolság elvileg megszüntethetetlen, a hermeneu-

tikai feladat folytonosan fennáll, és hosszabb távon is 

állandóan kifejti a hatását. A jogász döntése nem pusztán 

egy jogi ügy megoldását eredményezi, hanem saját jogi 

tapasztalatának az átszerveződésével jár, s mindez a beál-

lítódását, a joghoz való viszonyát is alakítja, finomítja „az 

értelmezést irányító jogi érzékét”,40 erősíti a helyes dönté-

si képességét. Ezzel együtt a történeti távolság „hermene-

utikai produktivitása” is érvényesül mindkét tett eseté-

ben.41 A bírói döntés hosszabb távon is formálja-alakítja a 

jogszabályt, elősegíti a helyesebb és hatékonyabb jogalko-

tást, de egyúttal képezi és alakítja a jog által áthatott tár-

sadalmi-közösségi közeg általános jogi érzékét is. A má-

sik oldalon, éppen egyedisége és esetlegességei révén, az 

elkövetett tett sem engedi magát egészében a jogszabály 

alá vonni, hanem magával hozza azokat a „joghézagként” 

beazonosítható hiányokat is, melyek ugyancsak a jogsza-

bály módosításai révén lesznek szabályozhatók, kiküszö-

bölhetők. Az eset „jogteremtő ereje állandóan új kodifiká-

ciót készít elő”.42 Ily módon beláthatóvá válik, hogy a 

képzés/képződés mint „általános és közös érzék”43 köze-

gében valósul meg egyrészt a jogszabály, másrészt az 

egyedi, konkrét tettek absztrakciós és általánossági szint-

jének a „kiegyenlítődése”, úgy, mint konkrét általános-

ság. 

A hermeneutikai távolság tehát a mindig másként ér-

tés, másként értelmezés távolsága, amely az alkalmazás-

                                                 
40 H.-G. Gadamer: Hermeneutika és historizmus. 356. [402.] 
41 Vö. uo. [402.] 
42 Uo. 355. [400.] 
43 H.-G. Gadamer: Igazság és módszer. 36. [23.] 
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ban lévő jogszabálytól és a játékba hozott jogi tapasztala-

toktól való eltávolodásként egy új jogképződést (valóság-

képződést) eredményez. A jogi ítélet végső fokon „azt 

mondja ki, hogy mi jogos és mi jogtalan társadalmunk-

ban”.44 Az ítélet lényege szerint tehát szó-tett, teremtő szó, 

mely azzal együtt, hogy a konkrét tett felett ítélkezik, a 

jogot mondja ki; s minden újabb kimondással nemcsak 

érvényt szerez a jognak, hanem újrateremti a jogot; a 

jogot ‒ mely nem készen áll, hanem képződik. 

A fentiek alapján válnak ténylegesen érthetőekké 

Gadamer megállapításai, amikor azt mondja, hogy a jogi 

hermeneutikában „nem módszertani eszmélkedésről van 

szó”, hanem olyasmiről, „ami maga is pótlólagos jogi 

elv”, és feladata nem az, „hogy érvényes jogi tételeket 

értsen meg, hanem a jogot kell megtalálnia, tehát a törvé-

nyeket úgy kell megértenie, hogy a jogrend teljesen áthas-

sa a valóságot”.45 A jogi hermeneutika tehát nem kívülről 

jövő megismerő funkciót tölt be, hanem valóságképző, 

valóságalakító funkciója van. Feladata abban áll, hogy az 

emberi létállapotot a jog igazságával gyarapítsa. 

Joggyakorlat és jogtörténet 

A jogi hermeneutika mibenlétéről és feladatköreiről 

kibontakozott vita E. Betti és H.-G. Gadamer között a 

normatív jogi hermeneutika, valamint a jogtörténet, illetve 

a történeti hermeneutika viszonyára is kiterjedt. A nézet-

különbségek alapját éppen az applikációval kapcsolatos 

eltérő álláspontok képezték. 

Betti ‒ az alapvetően episztemológiai beállítódásával 

összhangban ‒ a jogtörténetet határozottan különválasz-

totta a jelenbeli joggyakorlattól. Az alkalmazást ez utób-

bihoz kötötte, s a joggyakorlat történetietlenségével állí-

totta szembe a jogot történelmi dimenziójában vizsgáló 

                                                 
44 H.-G. Gadamer: Hermeneutika és historizmus. 356. [402.] 
45 Uo. 355. [400.] 



 ______________________  Az applikáció mint jogképződés 

81 

 

jogtörténetet. Ezzel együtt mereven különválasztotta a jog 

területén az alkalmazásra szűkített gyakorlati tevékenysé-

get és a jogtörténetet mint megismerő tevékenységet, 

melynek során a jogtörténész egy adott törvény múltbeli 

alkalmazásait vizsgálja. A jogtörténész eljárása értelmező, 

de a múltba visszanyúló értelmezés elsődlegesen megis-

merő célzatú, mivel a múltbeli tapasztalatoknak a jelenben 

hasznosítható, eligazító tartalmait igyekszik feltárni. En-

nek érdekében az értelmezési eljárásba beépíti az ismeret-

elméleti kérdést, úgy, ahogyan Kant „mintaszerűen feltet-

te a tiszta ész úttörő kritikájában”,46 miszerint nem a 

„quaestio facti”, hanem a „quaestio iuris”, „az igazolás 

kérdése” a mérvadó, „mely nem azt akarja megállapítani, 

hogy ténylegesen mi történik az értelmezés szellemi tevé-

kenysége közben, hanem meg akarja tudni, hogy eközben 

mit kell tenni: tehát, hogy milyen célok felé kell töreked-

nünk az értelmezés feladatánál, s milyen eljárásokat és 

irányvonalakat kell követnünk e feladat helyes teljesítésé-

hez”.47 Ehhez képest minden olyasmi, ami „termékeny 

kiegészítés, áthelyezés, továbbalkotás”, olyan „applikáci-

ós teljesítmény”, amely „a közösség életét szolgálja és 

segíti elő”, s jogosságát „a gyakorlati együttélés területére 

kell korlátozni”.48 

Betti a történeti értelmezés kapcsán kritikával illeti 

Gadamer álláspontját, mivel úgy véli, hogy Gadamer 

„összemossa a jogtörténész és a jogalkalmazásra hivatott 

jogász különböző helyzetét”, „félreismeri az őket irányító 

érdeklődések alapvetően különböző irányát, s jelenre-

vonatkozása miatt a jogi hermeneutikában fedezi fel »a 

múlt és a jelen számára a keresett modellt«, melyet példa-

                                                 
46 Ld. Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája. (Ford. Kis János.) 

Ictus 1995. 133. skk. 
47 E. Betti: A hermeneutika mint a szellemtudományok általános 

módszertana. 35. 
48 Uo. 34. 
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ként kellene állítani a szellemtudományok elé”.49 Betti 

kritikájának az alapját a különbségtétel képezi aközött, 

amikor a történeti vizsgálódás tárgyát olyan törvény alkot-

ja, melynek érvényessége a jelenig nyúlik, illetve amikor 

a vizsgált törvénynek a jelenre nézve már nincs semmi-

lyen érvényessége. Az előbbi esettel kapcsolatban 

Gadamerrel együtt elismeri, „hogy a történész, aki egy 

törvény történeti jelentőségét akarja kideríteni, nem te-

kinthet el attól, hogy itt jogalkotásról van szó, melyet 

jogilag kell megérteni”.50 De Gadamer továbbmegy ennél, 

amikor „a hagyományhoz való bármiféle viszonyulás 

számára mintaképpé akarja tenni a ma is érvényes tör-

vényszöveget vizsgáló történész különleges esetét”, s úgy 

véli, hogy „a történész, aki a törvényt egy történeti eredet-

szituációból akarja megérteni, egyáltalán nem tekinthet el 

annak jogi továbbfejlődésétől: ez szolgáltatja neki a kér-

déseket, melyeket a történeti hagyománynak feltesz”.51 

Ezzel szemben viszont Betti úgy érvel, hogy „ezek csak 

az úgynevezett távolabbi hatások és következmények, 

melyek nem feltétlenül érnek el a jelenig”, s „nem kell 

meghatározniuk a történésznek a jelenhez való viszonyu-

lását, sem pedig magatartását nem kell közvetlenül befo-

lyásolniuk”.52 Betti konklúziója szerint a történeti herme-

neutika és a normatív jogi hermeneutika ‒ általa Gada-

                                                 
49 Uo. 31. 
50 Uo. A történelmi értelmezés mozzanatát itt Betti a jog jelen-

beli preskriptív és normatív funkciójával köti össze: „Az, hogy 

a jog alkalmazása a jelenre és a mai társadalomra vonatkoztatott 

törvényértelmezést igényel, szükségképpen következik a jognak 

mint egy emberi közösség együttélését szabályozó rendnek a 

célmeghatározottságából: tehát lényegéhez tartozik, hogy a 

törvény konkretizálását, azaz applikációt kell végrehajtania, 

mert az a feladata, hogy a társadalmi életnek és magatartásnak 

jogi irányt mutasson és jogi zsinormértéket adjon.” ‒ Uo. 33. 
51 Uo. 31. 
52 Uo. 
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mernek tulajdonított ‒ „vélt analógiája” valójában „ön-

ámításon alapul”.53 

Gadamer, Betti álláspontjával szemben,54 azt kifogá-

solja, hogy különválasztja és elhatárolja a jogtörténész és 

a gyakorló jogász feladatkörét. A jogtörténész „akkor 

teszi a magáét, amikor »rekonstruálja a törvényformula 

eredeti értelemtartalmát«”, a jogásznak viszont „ezt az 

élettartalmat még az élet jelenlegi aktualitásával is össz-

hangba kell hoznia”.55 Gadamer elégtelennek tartja a jog-

történész feladatának az ilyenszerű leírását. Ha a jogtörté-

nész esetében csak ennyi történne, akkor a kérdés, hogy 

egy törvénynek mi az értelme, „jogilag és történetileg egy 

és ugyanazon kérdés volna”; más szóval, „a hermeneuti-

kai feladat a jogász számára is csak abban állna, hogy 

megállapítsa a törvény eredeti értelmét, s mint helyes 

                                                 
53 Uo. 33. 
54 Gadamer világos különbséget tesz Betti módszertani beállító-

dása és saját hermeneutikai beállítódása között. Hangsúlyozza: 

„Alapjában véve nem módszert javasolok, hanem leírom azt, 

ami van.” De még „a történeti módszer mestere” sem ‒ s ezt 

Mommsen példájával igazolja ‒ tudja kivonni magát korának, 

társadalmi környezetének, hagyományainak a hatásösszefüggé-

seiből; a módszereszménnyel szemben ez olyan „fogyatékos-

ság”, amely „mindenütt megtalálható, ahol csakugyan teljesíte-

nek valamit”. Úgy véli, hogy a módszertani megszorítások 

helyett hermeneutikailag éppen erre a történésre kell tekintettel 

lenni. Betti Kant-hivatkozására célozva megerősíti, hogy csak 

azt tartja tudományosnak „ha elismerjük azt, ami van, s nem 

abból indulunk ki, aminek lennie kellene, vagy ami lenni sze-

retne.” Ehelyett „én megpróbálok kigondolni a modern tudo-

mány módszerfogalmán túlra (…), s megpróbálom általános-

ságban gondolni azt, ami mindig is történik…” ‒ Az idézett 

passzusokat Gadamer Bettihez intézett „baráti levelében” ol-

vashatjuk, melyet Betti maga idéz a tanulmánya 118. sz. jegyze-

tében. ‒ Vö. uo. 49. 
55 H.-G. Gadamer: Igazság és módszer. 229. [331.] 
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értelmet alkalmazza”.56 Gadamer szerint viszont a jogtör-

ténész „nem elégedhet meg azzal, hogy a törvény eredeti 

alkalmazását felhasználja a törvény eredeti értelmének a 

meghatározására”. Ellenkezőleg: „mint történésznek azo-

kat a történeti változásokat is meg kell mutatnia, amelye-

ken a törvény keresztülment”, s ezáltal „megértve, közve-

títenie kell az eredeti alkalmazás és a törvény jelenlegi 

alkalmazása között”.57  

Mert mi a jogtörténet? A jog története nem a törvények 

megalkotásának történetből áll. Egy létrehozott jogszabály 

önmagába még nem jog. Így a jogtörténet sem redukálha-

tó a jogi szövegek, dokumentumok keletkezési feltételei-

nek a tanulmányozására. A jogi szövegekkel is úgy ál-

lunk, mint más „eminens” (irodalmi, vallási stb.) szöve-

gekkel: az alkalmazásban (befogadásban) válnak értelem-

teljessé. Az applikáció már a törvény kihirdetésével kez-

detét veszi.58 Egy törvényt vagy egy ítéletet megfogalma-

zó jogi szöveg ‒ mondja Gadamer ‒ „akkor válik kötele-

zővé, amint meghozzák, de mint ilyen nem önmagában 

válik valóra, hanem csak foganatosítása és végrehajtása 

során,”59 mivel a bírói ítéletekben, döntésekben, egyszó-

                                                 
56 Uo. 230. [331.] 
57 Uo. 229. [331.] 
58 „…a jogi szöveg csak kihirdetésével válik érvényessé. Egy 

törvényt ki kell hirdetni. A bejelentés karaktere, melyben a szó 

kimondottsága által jogi létezést nyer, hozza csak létre a jogi 

érvényességet.” ‒ Hans-Georg Gadamer: Miként járul hozzá a 

költészet az igazság kereséséhez. (Ford. Tallár Ferenc.) In Uő: 

A szép aktualitása. T-Twins Kiadó, Budapest 1994. 148. [Hans-

Georg Gadamer: Über den Beitrag der Dichtkunst bei der Suche 

nacht der Wahrheit. GW. Bd. 8. Ästhetik und Poetik I. Kunst 

und Aussage. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1993. 

74.] A visszamenőleges hatályú törvény ellentmond a törvény 

azon tulajdonképpeni értelmének, hogy az »írva vagyon«”. ‒ 

Uo. [74.] 
59 Hans-Georg Gadamer: A szó igazságáról. (Ford. Poprády 

Judit.) In Uő: A szép aktualitása. 119. [Hans-Georg Gadamer: 
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val a joggyakorlatban „teljesíti be” önmagát. A jogtörténet 

valójában ennek a ‒ már belsőleg is történeti ‒ applikációs 

gyakorlatnak a története.  

Ahhoz, hogy világossá tegye a Betti álláspontja és a 

sajátja közti lényegi különbséget, Gadamer felteszi a kér-

dést, hogy „a dogmatikai és a történelmi érdeklődés kü-

lönbsége egyértelmű-e”.60 Kívülről nézve, „világos, hogy 

különböznek”, távolról sincs szó, Gadamer esetében sem, 

valamiféle „egybemosásukról”. De ha a különbséget lé-

nyegileg akarjuk megérteni, akkor ‒ mutat rá Gadamer ‒ 

„azokat az eseteket kell megvizsgálnunk, amikor a jogi és 

a történeti hermeneutika ugyanazzal a tárggyal foglalko-

zik, tehát azokat az eseteket, amikor a jogi szövegeket 

jogilag értelmezik, illetve történetileg értik meg”.61 Ilyen-

kor nyílik lehetőség arra, hogy „a jogtörténész és a jogász 

hozzáállását vizsgáljuk egy és ugyanazon adott és érvé-

nyes törvényszöveghez”.62 

A kérdés tehát így tevődik fel: Mit jelent jogilag ér-

telmezni és történetileg érteni meg a jogi szövegeket? 

A gyakorló jogász benne áll a jogi tapasztalat közegé-

ben, mely számára nyitott hermeneutikai szituáció. E szi-

tuáció horizontjába bekerülő jogi szöveg korántsem kész 

dogma, hanem a hatásösszefüggések erőterében megvaló-

suló értelmezés, a jogi esethez és a formálódó jogi döntés-

hez hozzátartozóként képződő jogi értelem. „A jogász ‒ 

mondja Gadamer ‒ az adott eset felől és az adott eset mi-

att ragadja meg a törvény értelmét”, de „a törvény értelme 

csak valamennyi alkalmazásában válik konkréttá”.63 Az 

értelmezés horizontjában ott áll „a törvény teljes alkalma-

                                                                                       
Von der Wahrheit des Wortes. GW. Bd. 8. Ästhetik und Poetik I. 

Kunst und Aussage. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 

1993. 42.] 
60 H.-G. Gadamer: Igazság és módszer. 229. [330.] 
61 Uo. 229. [330.] 
62 Uo. 229. [330.] 
63 Uo. 229. [331.] 
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zási területe”, melyet a jogtörténész tár fel. Az adott konk-

rét szituációban a jogász magát a törvényt (a törvény 

„egészét”) tartja szem előtt, de „a törvény normatív tar-

talmát mindig arra az esetre vonatkoztatva kell meghatá-

roznia, amelyre alkalmaznia kell”.64 Ám a törvénynek a 

konkrét gyakorlati szituációban megragadott értelmében 

valamennyi addigi alkalmazásának a tapasztalata is ott 

van, s ez teszi lehetővé a tényleges konkretizálását az 

adott esetre, egyszerre mutatva meg az adott esetre való 

alkalmazásának a lehetőségeit és határait. Ily módon ‒ 

éppen a jogtörténész hozzájárulásának köszönhetően ‒ a 

törvény „eredeti értelemtartalma” és a „gyakorlatban al-

kalmazott értelemtartalma” elkülönül egymástól, s a jog-

értelmezőnek éppen azt kell el-/felismernie, hogy „a vi-

szonyok időközben megváltoztak, s ezért a törvény nor-

matív funkcióját újra meg kell határoznia”.65 A törvény 

mindegyik konkréciója egy újabb kezdetet (is) jelent a jogi 

történés folyamatában. 

Világos tehát, hogy a jogtörténész és a jogász szituáci-

ójához hozzátartozó megértési folyamatok különbözőek. 

A különbözőségükben viszont közös az, hogy belsőleg, 

szervesen egyaránt történetiek; ám a történetiségük más-

más megformáltságú hatásösszefüggésekként realizálódik. 

A jogász számára a jogtörténész a saját jogi tapasztalatai-

nál átfogóbb történeti perspektívát nyit meg, amibe bele-

helyezkedve kitágul számára a jobb/más megértés lehető-

ségköre. A jogtörténész számára viszont a jogász aktuális 

értelmezése/döntése válhat irányadóvá az előzetes tapasz-

talatok és a jelen aktualitása közti hatásösszefüggések 

feltárása tekintetében, mivel a jogász döntésében egyéni 

jogi tapasztalatai ‒ egyéni szakmai történetévé szerveződő 

előzetes értelmezési/döntési tapasztalatai ‒ jönnek játékba 

és kerülnek hatásösszefüggésbe nemcsak a tettel, hanem a 

                                                 
64 Uo. 230. [332.] 
65 Uo. [332.] 
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mások előzetes döntéseiből áthagyományozódott tapaszta-

latokkal is.66 

Ily módon a különböző megformáltságú és irányultsá-

gú jogi megértést és történeti megértést az egymáshoz 

tartozás struktúrája tartja egységben. Ott, ahol sor kerül az 

egyikre, a másik is játékba jön, s mindegyikük a másik 

horizontjában teljesedhet ki. Ebben a belátásban igazoló-

dik ténylegesen Gadamer megállapítása: „Tehát a jogi 

hermeneutika esete nem különleges eset, hanem alkalmas 

arra, hogy a történeti hermeneutika problémájának visz-

szaadja teljes terjedelmét...”67 

                                                 
66 A jogi megértés és a történeti megértés szerves egymáshoz 

tartozását, a jogászi és a történészi feladatkörök hermeneutikai 

egymásba vetülését még egy további Gadamer-idézettel is meg-

világíthatjuk: „A bíró, aki a hagyományozott törvényt a jelen 

szükségleteihez igazítja, kétségkívül gyakorlati feladatot akar 

megoldani. De törvényértelmezése ettől még korántsem lesz 

önkényes átértelmezés. Megértés és értelmezés az ő esetében is 

ezt jelenti: érvényes értelmet megismerni és elismerni. Igyek-

szik megfelelni a törvény »jogeszméjének«, miközben közvetíti 

a jelennel. Igaz, hogy ez jogi közvetítés. A törvény jogi jelenté-

sét ‒ s nem például kibocsátásának történelmi jelentőségét vagy 

alkalmazásának valamilyen esetét ‒ igyekszik megismerni. 

Tehát nem történészként jár el ‒ de ő is vonatkozásban áll saját 

történelmével, mely az ő jelene. Ezért mindig képes arra is, 

hogy történészként forduljon a kérdés felé, melyet bíróként 

burkoltan szintén átfogott. 

S megfordítva: a történész, aki a maga részéről nem áll jogi 

feladat előtt, hanem ‒ a történelmi hagyomány többi tartalmá-

hoz hasonlóan ‒ a törvény történelmi jelentőségét akarja meg-

ismerni, nem tekinthet el attól, hogy itt jogalkotásról van szó, 

melyet jogilag kell megérteni. Nemcsak történeti, hanem jogi 

gondolkodásra is képesnek kell lennie.” ‒ Uo. 231. [333.] 
67 Uo. [334.] 
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AZ ÚJ MÉDIA HERMENEUTIKÁJA 

Gondolatmenetemben arra a kérdésre összpontosítok, 

hogy milyen hermeneutikai vonásokat visel magán az új 

média által teremtett kommunikációs szituáció, mennyi-

ben lelhetők fel benne a megértő kommunikációt elősegí-

tő hermeneutikai szituáció jegyei? 

A kommunikáció fogalmának egyik korai jelentése – 

mutat rá Szakadát István – „közlekedés”. Bár első látásra 

az emberi kommunikációban ezt nehéz felismerni, de a 

kommunikációs eszközök használatával szembeötlővé 

válik, hogy ebben az esetben is „utazás”-ról, üzenetek 

küldéséről, átviteléről, cseréjéről, azaz kommunikációs 

tartalmak különböző közegekben, csatornákon történő 

közlekedéséről van szó.1 

A kommunikációs tartalmaknak dokumentumok formá-

jában történő rögzítése, sokszorosítása, terjesztése, közve-

títése nyomán létrejön a média és a médiakommunikáció. 

A médium a dokumentumok formájában történő üzenet-

rögzítés és üzenetközvetítés képességével rendelkező 

kommunikációs eszköz. A média – a médium többes szá-

ma – felöleli mindazokat a médiumokat, amelyek révén 

kommunikációs tartalmak rögzítése, közvetítése, terjesz-

tése valósul meg a kommunikációs folyamat résztvevői 

között. A médiakommunikáció révén lehetővé válik a 

dokumentumokba rögzített információ sok és sokféle 

befogadó és felhasználó irányába való közvetítése. Képle-

te szerint 1:N-es kommunikáció, ami olyan kommuniká-

ciós szituációt jelöl, amelyben egy kommunikátor üzene-

tét N számú befogadó fogadja.2 

                                                 
1 Vö. Szakadát István: Új média, hálózati kommunikáció. In S. 

Nagy Katalin (szerk.): Bevezetés a szociológiába. BME. 2006. 

http://mokk.bme.hu/archive/szocjegyzet_newmedia. 3. (Letölt-

ve: 08. 01. 15.) 
2 Vö. uo. 5. 



A kommunikáció közegében __________________________  

90 

 

Új médián mindazokat a számítógép alapú kommuni-

kációs eszközöket, digitális és hálózati médiumokat értik, 

amelyek a távközlés, informatika és média ágazatai közöt-

ti konvergencia, valamint a hálózati kommunikáció révén 

egységes kommunikációs közeggé szerveződnek. Ebben a 

közegben interaktív és multimediális digitális tartalmak 

közvetítődnek, amelyek újszerű egyéni és közösségi cse-

lekvési formákat eredményeznek.3 

Az új médiának éppen ezek a szembetűnő megkülön-

böztető vonásai jogosítanak fel a hipotézisem megfogal-

mazására, miszerint az új média által teremett kommuni-

kációs szituáció magán viseli az értelmezés, megértés, 

alkalmazás folyamatait kibontakoztató hermeneutikai 

szituáció lényegi jellemzőit.  

Kommunikációs szituáció –  

hermeneutikai szituáció 

A hermeneutikai szituáció a tapasztalati folyamat 

olyan, belsőleg dialogikusan szerveződő formája, amelyet 

a kérdés‒válasz, részesülés‒részvétel, bevontság és hatás-

kifejtés dialektikája tart folyamatos mozgásban. Ennél-

fogva egy állandó elmozdulásban és továbbhaladásban 

levő horizont által körülölelt nyitott szituáció, amelyben a 

már meglévő és az újonnan megszerzett tapasztalatok a 

megértést elősegítő értelemösszefüggésekbe szerveződ-

nek. A hermeneutikai szituációban végbemenő mozgás az 

értelmezés–megértés–alkalmazás egységeként felvázolha-

tó lét- és értelemtörténési folyamatként megy végbe. A 

megértés a szituációban résztvevőknek egy dologban – 

amelyről a dialógusban szó van – való egyetértéseként 

valósul meg. Ez feltételezi a résztvevők partneri viszo-

nyát, a sajátos, egyéni tapasztalataik játékba hozását, a 

világhorizontjaik egymásbajátszását, egymásbavetülését a 

részvételükkel kibontakozó dialógusban. Az értelmezés és 

                                                 
3 Vö. uo. 6, 10. 



 _________________________  Az új média hermeneutikája 

91 

 

az alkalmazás a megértés végrehajtása. Az értelmezés 

játékába a résztvevők az előzetes tapasztalataikat is min-

dig bevonják; a meglévő tapasztalatoknak és az új tapasz-

talatoknak a dialógusban megnyíló közös horizontjában 

válik lehetővé a dologban való egyetértés. Az így képződő 

közös tapasztalat – mivel a résztvevők közös alkotásaként 

jön létre – egyiküket sem hagyja érintetlenül, mindannyi-

an részesülnek belőle, s ennek hatására mássá válnak, ami 

az jelenti, hogy nemcsak hogy másképp értik meg a hely-

zetüket és benne önmagukat, mint azelőtt, hanem más-

képpen is állnak hozzá magatartásbelileg, cselekvőleg a 

helyzetükhöz, azaz a megértés a bennük végbemenő vál-

tozások formájában tetten érhető alkalmazásként valósul 

meg. A hermeneutikai szituáció tehát előzetességstruktú-

rákban megalapozott, s a szituáció résztvevőinek a hozzá-

juk való viszonya dialogikus természetű; ugyanakkor a 

hermeneutikai szituáció a hatástörténetben meghosszabbí-

tódik, továbbterjed, s ez a hatás elsődlegesen mindig a 

résztvevők megváltozásaként, átalakulásaként tapasztalha-

tó meg.  

Az értelmezés–megértés–alkalmazás egységén alapuló 

hermeneutikai szituáció nyitott történés. Egyrészt mint 

valóságos létállapot, mindig véges, másrészt viszont min-

den tapasztalati mozzanatához a továbbértelmezésekre, 

újraértelmezésekre folyamatosan nyitott, mondhatni a 

végtelenbe nyíló, az értelmezések számára kimeríthetetlen 

értelemösszefüggések tartoznak hozzá. A valóságtapaszta-

lat így mindig értelmezettként van jelen a szituációban; a 

tapasztalati tartalmakhoz hozzátartozó értelemdimenziók 

a szituációban benne állók viszonyaira, magatartására, 

cselekvéseire kiható hatásösszefüggések révén maguk is 

valóságalakítóvá válnak. Ily módon, az értelmezés, akár-

csak az alkalmazás, egyúttal valóság(lét)konstituáló fo-

lyamat. A hermeneutikai szituáció ennélfogva oly módon 

véges, hogy az értelemösszefüggéseiben is kiterjed és a 

lehetőségeiben is meghosszabbítódik; a lehetőség és a 
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valóság, a valós valóság és a virtuális valóság közötti 

határ mindkét irányból átjárhatóvá válik benne az értel-

mezés és az alkalmazás révén. A résztvevők a mindig 

továbbhaladó lét- és értelemtörténési folyamatban való 

közös részvételük és részesülésük révén maguk is közös-

séggé szerveződnek. 

Feltevődik a kérdés: miben áll a hermeneutikai szituá-

ció résztvevői között kiterjedő közt kitöltő, az egyetérté-

süket lehetővé tevő, az együttműködésüket kibontakoztató 

közeg? A természetes tapasztalati szituációban az élő be-

szélgetés játéka tartja össze egyetlen értelemközösségben 

a beszélgetőket, tehát a nyelv tölti be az összekötő és köz-

vetítő közeg szerepét. Más szóval: a nyelv a hermeneuti-

kai szituáció médiuma, s a beszélgetésben formálódó szö-

vegek sokasága alkotja együttesen a résztvevők közti kö-

zöttiségben kiterjedő „médiát”, amelyben az egymásnak 

szánt üzenetek előállítódnak és továbbítódnak. 

A természetes beszélgetési szituációt meghaladó 

kommunikációban a kommunikációs eszközök töltik be 

ezt a közvetítő szerepet. A hagyományos kommunikációs 

eszközök a szó szoros értelmében vett médiumok, azaz 

közvetítők a kommunikációs folyamat résztvevői között. 

Ez azt jelenti, hogy passzív résztvevői a kommunikációs 

szituációnak, s ilyenként egyszerűen csak közvetítik, a 

kommunikálók szándékainak megfelelően, az üzenetet, de 

a saját természetükkel nem vesznek részt annak alakításá-

ban. Ennélfogva a kommunikációban betöltött szerepük 

az eszközszerűségükön alapul, s a velük kapcsolatos 

kommunikációs tapasztalatok egy instrumentalista szem-

lélet kitermelőivé válnak a kommunikáció lényegével 

kapcsolatban. 

Ez a szemléletmód a XX. század folyamán olyan új 

médiumokkal kapcsolatos kommunikációs tapasztalatok 

hatására kezd megváltozni, mint amilyen a rádió vagy a 

televízió. Ezek esetében már nyilvánvalónak tűnik, hogy a 

médium időnként aktív szerepet játszik a kommunikációs 
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szituáció működtetésében. A hangsúly fokozatosan átte-

vődik a médium eszközszerűségéről közeg mivoltára.  A 

média olyan közép lesz, amely nemcsak hogy kitölti a 

kommunikáció résztvevői között kiterjedő köztes teret, 

hanem a kommunikációs tartalmaknak mindinkább az 

előállítójává és terjesztőjévé – s ezzel egyidőben a kom-

munikáció résztvevőinek a partnerévé – válik. A média 

funkcióváltásával kapcsolatos új tapasztalatok a kommu-

nikációs folyamat instrumentalista szemléletének a meg-

haladását jelző szemléletváltást sürgettek. Ennek tömör, 

lényegretörő kifejezője M. McLuhan szállóigévé vált 

mondata: „maga a médium az üzenet.”4  

A média átváltozási folyamata tehát már hosszabb ide-

je beindult, de a média kommunikációs közeg mivoltát és 

partner szerepét a XX. század utolsó évtizedeiben megje-

lenő és robbanásszerűen elterjedő ún. „új média” teszi 

ténylegesen láthatóvá. Az új média számos olyan válto-

zást hoz magával a kommunikáció megszervezésében és 

lebonyolításában, amelyek lehetővé teszik a kommuniká-

ciós szituációnak hermeneutikai szituációként való meg-

élését. A mai kutatások szintjén még koránt sincs feltárva, 

hogy mennyiben válnak/válhatnak az új média teremtette 

körülmények között a kommunikációs tapasztalatok her-

meneutikai tapasztalatokká. Mint ahogy természetesen 

azzal is számot kell vetni, hogy a hermeneutikaiként meg-

élt új kommunikációs szituációban feltételezhetőleg a 

hermeneutikai szituáció számos jegye és vonása is módo-

sul, sajátos formát ölt. Az erre irányuló vizsgálódás olyan 

kérdések mentén indulhat el és bontakozhat ki, mint: ho-

gyan, miként válik/válhat az új média közegében a kom-

munikáció közvetítésből (lét- és értelem)konstitúcióvá? Mi-

lyen feltételek között válthatja fel a hatékony kommuni-

                                                 
4 Vö. Marshall McLuhan: Understanding Media. The Exten-

sions of Man. McGraw-Hill, New York 1964. 5. 
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kációt (a kommunikációs hatékonyságot) a megértő 

kommunikáció? 

A médiakommunikáció hermeneutizálódása 

A média technikához és technológiához kötöttsége 

mindenki számára nyilvánvaló. Az ember és a média kap-

csolatában már a számítógép elterjedése és az internet 

feltalálása előtt is megélhető és felismerhető volt a her-

meneutikai szituáció számos vonása. Azok számára, akik 

hermeneutikai nézőpontból közelítenek a kortárs média 

jelenségeihez, könnyűszerrel belátható, hogy a média – 

mindenféle média – mint közvetítő és mint közép, lénye-

génél fogva hermeneutikai szituációt teremt. De a kom-

munikációs szituáció és a hermeneutikai szituáció közötti 

szerves összefüggés a számítástechnika, az információs 

technológiák, a számítógépek és az internet megjelenésé-

vel válik ténylegesen megragadhatóvá. Ez azzal függ ösz-

sze, hogy a technikai fejlődés nemcsak abban követhető 

nyomon, hogy újszerű funkciókat ellátó és egyre nagyobb 

hatásfokú gépek jelennek meg, hanem abban is megmu-

tatkozik, hogy a technika és technológia szerepköre, az 

emberi élethez és kultúrához való viszonya lényegileg 

átalakul. A modern technikát szubjektumfelettiség, uni-

verzalitás, eszközjellegűség, a természet uralását és a ha-

talom gyakorlását elősegítő célszerűség jellemezte, s ilyen 

értelemben az emberi szervezet és képességek meghosz-

szabbításának tekintették. 

A médium – az új médiát alkotó médiumok esetében is 

– elsődleges megközelítésben technikai megoldás, techni-

kai eljárás, technológia. Mégis, az új média esetében 

szembetűnő, hogy a kommunikációs technika és techno-

lógia több, mint üzenetközvetítő eszköz, inkább a kom-

munikációs szituáció belső erőterét kitöltő közeg. Sőt, a 

hangsúly mindinkább áttevődik a kommunikációs techni-

ka és technológia eszközszerűségéről, instrumentalitásáról 

a közegszerűségére, azaz a medialitására. A közeg – az 
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eszköztől eltérően – nemcsak átvisz és közvetít, hanem 

kitölti (betölti) a kommunikációs teret, s miközben egy-

mással összeköti a kommunikációs partnereket, egyazon 

közös világba vonja be, és egy egységes és átfogó folya-

mat részeseivé és résztvevőivé változtatja őket. Ebben az 

átalakulásban főszerepet játszanak az olyan kommuniká-

ciótechnológiai újítások, mint az informatika és média 

kapcsolatából kifejlődött digitális multimédia, a különbö-

ző kommunikációs pontok összekötésével megvalósuló 

hálózati kommunikáció, a távközlés, az informatika és a 

média ágazatait összekapcsoló konvergencia. 

Vegyük számba ennek az átalakulási folyamatnak né-

hány olyan jellemzőjét és következményét, amelyek her-

meneutikai relevanciával (is) bírnak.  

Mindenekelőtt észrevehető, hogy az új kommunikációs 

feltételek között megváltozik az ember és eszközei viszo-

nya, mintha eltűnőfélben lenne a kommunikációs eszkö-

zök és felhasználóik közötti határvonal. Ezt jelzi az embe-

ri szervezet és a médium között létrejövő kölcsönhatás, 

interakció: a médiát felhasználó ember nem a médiummal 

mint eszközzel hat másokra és a környezetére, hanem a 

médiumon keresztül, a médium közvetítésével és a médi-

ummal kölcsönhatásban. Ez a folyamat két irányban bon-

takozik ki.  

Egyrészt a média meghosszabbítja, kiterjeszti az embe-

ri képességeket, felerősít vagy megerősít egy szervet vagy 

funkciót, növeli az elérhetőségünket és teljesítőképessé-

günket, szűrőként működik a társadalmi létünk szervezési 

és értelmezési folyamataiban.5 A médiatechnológiai újítá-

sok valamennyi formája az emberi test kiterjesztését, az 

emberi képességek hatókörének kiszélesítését, felnagyítá-

sát eredményezik. Például a könyv a szem kiterjesztése-

ként, a számítógép, a mesterséges intelligencia a központi 

                                                 
5 Vö. Em Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe. (Ford. 

Szigeti L. László.) Harmat, Budapest 2001. 324. 
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idegrendszer kiterjesztéseként hat, agyunk teljesítőképes-

ségét növeli.6  

Másrészt a média hozzárendeli az emberi szervezethez 

az instrumentumokat, antropomorfizálja azokat. Hajlamo-

sak vagyunk úgy kezelni a kommunikációs médiát, mint-

ha élőlény lenne, s sokszor oly módon viszonyulunk hoz-

zá, mint a valódi emberekhez és élethelyzetekhez. A gé-

pek személyiségjegyekre tesznek szert: hímneművé vagy 

nőneművé, partnerré vagy bűnbakká, dominánssá vagy 

engedékennyé válnak.7 A televízió például erős érzelme-

ket képes kiváltani. Amikor a készüléket bekapcsoljuk, 

magunkat is felhangoljuk.8 Ezen a megfigyelésen alapul 

az izgalomátvitel elmélete. Az izgalomátvitel a televízió 

és az erőszak kapcsolatában a legszembetűnőbb. A megfi-

gyelők szerves összefüggést vélnek felfedezni a média 

üzenete – vagyis a televízióban megjelenített erőszak – és 

az erőszakos cselekedetek elszaporodása között a min-

dennapi életben.9 Többek között a médiának is köszönhe-

tően az erőszak mintegy önálló életre tesz szert.  

A média tehát a megjelenítés révén arra is képes, hogy 

bizonyos emberi adottságokat, melyek eredetileg termé-

szetes módon tartoznak hozzá az emberhez, leválasszon 

az emberről, és felnagyítva, önállósítva szembesítse azo-

kat az emberrel.  

Ily módon, elmosódik a média világa és az emberi lét-

szféra közötti határ. Ebben a folyamatban egymással el-

lentétes tendenciák hatnak komplementer módon. Miköz-

ben azáltal, hogy az egyes médiumok behatolnak az em-

beri létszféra szűkebb erőterébe és az emberi valóság me-

diatizálódik, aközben az emberi létszféra is kitágul és 

kiterjed a média közegébe, abba az új valóságba, amelyet 

                                                 
6 Vö. uo. 331. 
7 Vö. uo. 382, 383. 
8 Vö. uo. 357, 330. 
9 Vö. uo. 364. 
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éppen a média teremt és közvetít, s így az emberi valóság 

egy új dimenzióra is szert tesz, virtualizálódik. A közvet-

lenül megélhető emberi valóság közvetetté – közvetett 

közvetlenséggé –, a közvetetten elérhető valóság pedig 

közvetlenné – közvetlen közvetettséggé – válik az ember 

számára. Ezzel egyidejűleg maga a média is humanizáló-

dik, antropologizálódik. 

A jelzett tendenciáknak köszönhetően az utóbbi két év-

tizedben minőségileg lényegesen átalakult a média és a 

felhasználói közötti kommunikációs kapcsolat; azt is 

mondhatjuk, hogy ez a kapcsolat bizonyos értelemben 

hermeneutizálódott. Ez összefüggésben áll azzal, hogy az 

új média megjelenésének köszönhetően átalakult a kom-

munikáció tartalma és szerkezete, átszerveződtek a kom-

munikációs folyamatok irányai és hatásösszefüggései. 

Mindez a digitális multimédia és az interaktív média meg-

jelenése és elterjedése révén válik ténylegesen megtapasz-

talhatóvá. 

Mindenekelőtt szembetűnővé válik a médiának a kör-

nyezetével és a kommunikációs folyamat résztvevőivel 

szembeni nagyfokú önállósulása. Addig, amíg a hagyo-

mányos médiumok esetében a közvetítésre esett a hang-

súly, az új médiumoknak a kommunikátorok közti közve-

títő közép mivoltában már a középre helyeződik a hang-

súly: egyfelől a középben rögzített, tárolt dokumentumok-

ra, másfelől magában a középben előállított dokumentu-

mokra, amelyeknek köszönhetően az új médiumok saját 

üzenetek, a kommunikátorokról leváló, önállósult média-

tartalmak előállítóivá, hordozóivá és közvetítőivé válnak. 

A média közegében előállított önállósult médiatartalmak 

egymást is állandóan formálják, alakítják, az egymással 

való kölcsönhatásukban kibontakozó intermedialitás 

résztvevőivé válnak. A konvergencia körülményei között 

egyre kiterjedtebbé lesz a média önállósulása. Megjelenik 

a tartalomszolgáltatás, azaz az intermediális közegben 

előállított és tárolt dokumentumok továbbíthatósága a 
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távközlési hálózatokon és elérhetősége a legkülönfélébb 

felhasználók számára. Ebben áll ténylegesen az internet 

újdonsága. Amint azt Szakadát István szellemesen meg-

jegyzi: amíg a telefon bárkit elérhetővé tett, addig a tarta-

lomszolgáltatás révén (elméletileg) bármit el lehet érni.10  

Mindezek következtében a média sajátos szubjektum-

pozícióra tesz szert. A kommunikátorok az intermedialitás 

körülményei között már nem egymással, hanem magával 

a médiával (a médiumokkal) kommunikálnak. A kommu-

nikáció résztvevői egyre fokozottabb mértékben válnak 

bevontakká a média közegébe és egyre inkább függővé 

válnak tőle. Megfordul az eredeti viszony: már nem any-

nyira maguk a kommunikátorok alakítják a (mé-

dia)kommunikációt, hanem a média formálja, alakítja a 

maga játékszabályai szerint a kommunikátorokat is. Ad-

dig, amíg a kommunikátoroknak a modernitás paradigmá-

jában gyökerező hagyományos szubjektumszerepe egyre 

inkább gyengül és destruálódik, a média új – de a hagyo-

mányos funkcióktól minden tekintetben eltérő –, poszt-

modern szubjektumként emelkedik ki abból a középből, 

amely egyre inkább a kommunikáció meghatározó és 

fenntartó belső erőterévé, energetikai és információs kö-

zéppontjává válik. 

Az új médiumok a hagyományos kommunikációs szi-

tuáció átszervezésében is aktív szerepet vállalnak. A 

kommunikációs szituáció szerkezete és elrendeződése 

minden időszakban szervesen összefüggött a kommuniká-

ciós eszközök technikai adottságaival és használatával. Ez 

az összefüggés a multimédia és a kommunikációs gépek 

használata esetében is jól észlelhető. A természetadta 

kommunikációs közegek helyét a kommunikációs gépek 

veszik át; a multifunkcionális technikai adottságokkal 

bíró, jól strukturált médiumok válnak szituációformáló 

erővé. A hálózati kommunikáció megjelenése és elterjedé-

                                                 
10 Vö. Szakadát I.: i. m. 6. 
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se lehetővé teszi, hogy a metakommunikációs szint is 

természetesen beépüljön a kommunikációs folyamatok 

szerveződési formáiba. Ez nemcsak a kommunikáció glo-

bális kiterjesztését eredményezi, hanem a dokumentum-

használati módok egységesedését is magával hozza. Ad-

dig, amíg korábban a különféle dokumentumtípusokhoz 

eltérő módon lehetett hozzáférni, az új média körülményei 

között a dokumentumok világa egyetlen pontból, egysé-

ges módon válik elérhetővé.11 Ezáltal a kommunikációs 

szituáció belső erőviszonyai is átformálódnak. A centrali-

zált, alá-fölérendeltségi viszonyokat érvényesítő hierar-

chikus hagyományos rendszerszervezési elvvel szemben a 

hálózati kommunikáció – hálózatba kötött kommunikáci-

ós pontok között zajló információcsereként – osztott elven 

működik, a heterarchikus szervezési elvet érvényesíti, ami 

a hálózatban részt vevő felek közti partnerségi, kooperatív 

viszonyt feltételez.12 A számítógéphálózatok összekap-

csolt hálózataként kiépülő Internet révén megvalósul az 

individuális kommunikációs gépek interakciója.13 Ezáltal 

a kommunikációs szituáció virtuálisan kitágul, minden 

más kommunikációs funkciót összesít és egyesít magá-

ban, s ennek köszönhetően a kommunikáció elvileg füg-

getlenné, szabaddá és teljessé válik. 

Az új médiumok hatására a kommunikációs szituáció 

egy más értelemben is átrendeződik. Annak idején M. 

McLuhan kimutatta, hogy a közvetlen beszélgetés szituá-

ciójával szemben az írás, a nyomtatott szó a beszélőket 

eltávolítja egymástól. Az írás mint új médium hatására 

egy olyan újszerű kommunikációs szituáció alakult ki, 

amelynek a belső erőterére az eltávolítás, a késleltetés, a 

linearitás viszonyai jellemzőek. Ezzel szemben az új mé-

                                                 
11 Vö. uo. 6. 
12 Vö. uo. 
13 Vö. Ropolyi László: Az Internet természete. Internetfilozófiai 

értekezés. Typotex, Budapest 2006. 204. 
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dia, elsősorban az elektronikus multimédia a személyek 

közötti természetes kommunikációhoz hasonló helyzetet 

teremt azáltal, hogy sokcsatornás kommunikációt valósít 

meg, és a beszéd, látvány, mozgás, írás, kép szimultán 

bevonásával és kombinációi révén egyszerre többféle 

médiumot használ.  

Ezek a folyamatok két fontos következménnyel járnak. 

Egyrészt egyféle visszatérés észlelhető a szóbeli hagyo-

mányhoz, ami valójában előrelépés egy új szóbeliség, az 

ún. „második szóbeliség” irányába. Itt nem csak az élőszó 

újbóli érvényesüléséről van szó, hanem inkább arról, hogy 

a kommunikációs szituáció az élő beszélgetéshez hasonló 

jellemzőket ölt magára, de ahhoz képest egy lényegesen 

kitágított térben.14 Amint azt Balázs Géza megjegyzi: ma 

még írunk, de az új eszközökön sokszor úgy írunk, mintha 

beszélnénk (levélbeszéd, internetes csevegés), a távirati 

tömörségű SMS-t pedig sok élőszóbeli megnyilvánulás is 

jellemzi. Új nyelvi hatások, változások indultak el, ame-

lyek új nyelvi, gondolkodási minőséget hoznak létre.15 

Másrészt mindez együtt jár a kommunikációba bevont, 

abban résztvevő érzékek minden irányú rehabilitációjával, 

egyenjogúsításával, mondhatni demokratizálásával. A 

hallás és az érintés is éppolyan fontossá, vagy még fonto-

sabbá válik az új kommunikációs szituációban, mint a 

látás az írás esetében. Itt újból Balázs Géza szellemes 

észrevételére hivatkozhatunk, aki úgy véli, hogy az egy-

oldalú verbalizmus a hagyományos média szocializáció-

jából adódó következmény, s szerinte bíznunk kell abban, 

hogy a digitális világ, s benne az új média valóban vissza-

hoz valamit az emberiség antropológiai tulajdonságaiból, 

amelyet a kisközösségek szervezése és az abban való lét, a 

                                                 
14 Vö. E. Griffin: i. m. 327. 
15 Vö. Balázs Géza: Az új média retorikája. http://www.vi-

gilia.hu/2003/1/balazs.htm (Letöltve: 08. 01. 20.) 
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jelenlét-élmény, a vizuális, sőt más érzékszerveket is érin-

tő kiteljesedés jellemez.16 

Ugyanakkor, a jelzett folyamatok megfigyelése során 

az is észrevehető, hogy az új médiatechnológiának kö-

szönhetően az aktivizált érzékek túlnyúlnak a természetes 

tapasztalati távolságon, virtualizálódnak. Ez együtt jár a 

tér és az idő átszerveződésével, a kommunikációs szituá-

ció térben és időben történő kitágulásával. A hagyomá-

nyos kommunikáció elsősorban a teret áthidaló kommuni-

kációként valósult meg. Most viszont nemcsak arról van 

szó, hogy a teret áthidaló kommunikáció globális mére-

tekben kiterjed, hanem arról is – amint erre Szakadát Ist-

ván rámutat –, ahogyan az új médiakommunikáció az időt 

áthidaló kommunikációként és jelenlét-kommunikációként 

is megvalósul. A globális hálózat lehetőséget teremt arra, 

hogy bárkit el lehessen érni. A dokumentum viszont áthi-

dalja az időbeli távolságot, s lehetővé teszi, hogy a mások 

által, máshol és máskor rögzített üzenetekhez időben ké-

sőbb bárki és bárhol hozzáférhessen. Ezáltal a dokumen-

tumkommunikáció révén a kommunikáló egyén más idő-

ben élt közösségekről, személyekről, értékrendekről is 

tudomást szerezhet.17  

A kommunikatív magatartás megváltozása 

A médiának az előbbiekben említett antropologizáció-

ja ténylegesen a médiumok és a felhasználóik között létre-

jövő interaktivitás formájába teljesedik ki. Az emberek az 

interperszonális magatartás szerint reagálnak a kommuni-

kációs gépekkel kapcsolatban, úgy, mintha azok is embe-

rek volnának. Ez leginkább „a technikába delegált szán-

dék” formájában érhető tetten, amikor az emberi viselke-

désre jellemző szándékosságot tulajdonítanak bizonyos 

                                                 
16 Vö. uo. 
17 Vö. Szakadát I.: i. m. 3, 4, 6. 
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gépi funkcióknak.18 B. Reeves–Cl. Nass „médiaegyenle-

te” éppen azt mutatja, hogy kapcsolatba lépve a televízió-

val vagy a számítógéppel, az interperszonális interakció 

ugyanazon szabályait követjük, melyeket más élethelyze-

teinkben is gyakorlunk. Ennek köszönhetően válik a valós 

életfolyamatainknak is részévé, alkotóelemévé a média.19 

Ez leginkább a média partnerszerepének kialakulásában, a 

médiával való dialogikus viszony kialakítási lehetőségei-

ben mutatkozik meg. 

Em Griffin rámutat arra, hogy a médiumokkal való 

szemtől-szembeni érintkezéses kapcsolatokban a média a 

Másikat és a másokat helyettesíti.20 A médiával mint a 

Másikkal való kommunikációs kapcsolat egyrészt feltéte-

lezi magának a médiának kommunikációs szubjektumként 

való önállósulását, másrészt lehetővé teszi a médiával 

mint a másikkal való partneri, dialogikus viszony kialakí-

tását és megélését. Ennélfogva, amennyiben a médiával 

kapcsolatos interaktivitás dialogikus jelleget ölt, két 

irányban kibontakozó párbeszédet foglal magában: a) 

magával a technikával (a médiával) való párbeszédet, 

valamint b) a technika révén, a technika mediális közegé-

ben másokkal folytatott párbeszédet. A két irány a jelen-

lét-kommunikációban kapcsolódik össze és erősíti fel 

egymást. 

A jelenlét-kommunikáció a kommunikáció résztvevői-

nek az új média által teremtett szituációba való bevontsá-

gára, a média általi érintettségére és a benne való részvé-

telére utal. A multimedialitás és intermedialitás körülmé-

nyei között a nézőpontok sokasága és a „mindent egyszer-

re” azonnaliságának az igénye érvényesül a résztvevők-

ben, miközben a felaprózott és széttöredezett információk 

és tudáshalmazok tömkelegével, az „alkalmazott” tudás 

                                                 
18 Vö. E. Griffin: i. m. 358. 
19 Vö. uo. 382. 
20 Vö. uo. 383. 
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konfúz tömegeivel, egy olyan mozaik-világgal találják 

magukat szemben, amelyben minden rezonál minden 

másra. Ez az önmagában töredezett, szétszóródó és csak a 

technikai-technológiai keretei által összetartott médiavilág 

a kommunikáció résztevőiben – éppen a benne való rész-

vételük által – fejeződik be és teljesedik ki; mindenkiben 

másképp, de kinek-kinek a cselekvő részvételével. Senki 

sem vonhatja ki magát belőle vagy a hatása alól. Ebben az 

önmaga felé folyton visszahajló, önmagával metaviszony-

ban is álló világegészben mindegyik kommunikátor egy-

szerre résztvevő, alakító és ugyanakkor részese is az alakí-

tó hatásoknak, mivel azokkal együtt alakul, akiket alakít. 

Ennélfogva az információs technikák és kommunikációs 

technológiák által behatárolt médiatér a kommunikáció 

résztvevői számára a cselekvés posztmodern tereként 

bontakozik ki. A linkek, a dokumentumok tartalmába 

befűzött, más dokumentumokra mutató utalások által be-

hálózott digitális világ az egyes látogatók számára a 

klikkaktusok – állományok letöltése, vélemények, hozzá-

szólások, szavazások – végtelen sorozatát teszi lehetővé, s 

ezek az egyéni preferenciák közvetítésére, kifejezésére 

képesek.21  

Ily módon egy olyan nyitott és dinamikus tér-

időstruktúra képződik, amelyben a folyamatok, a hatás-

összefüggések már nem egy lineáris logika elvei szerint 

szerveződnek, hanem sokkal inkább a benne résztevők 

minden oldalú érintettsége és bevontsága érvényesül. A 

kommunikációs tér ilyenszerű átszerveződésére már a 

tévézés kapcsán felfigyeltek: a néző már ebben a helyzet-

ben a televízió mediális közegébe bevonttá, a mediális 

hatáskifejtésnek nem egyszerűen passzív elszenvedőjévé, 

hanem megvalósításának aktív résztvevőjévé válik. Ho-

gyan érint téged/engem a tévétől felénk irányuló hatás? – 

                                                 
21 Vö. Szakadát I.: i. m. 7. 
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teszi fel a kérdést E. Griffin.22 E tekintetben M. McLuhan 

is fontosnak vélte különbséget tenni a forró média és a 

langyos média között. Addig, amíg a forró média egyetlen 

érzékszervre hat, sok információt tömörít, melyek befoga-

dásához csekély erőfeszítésre van szükség, a langyos mé-

dia intuitív jellegű, érzelmileg is magával ragad és aktív 

részvételt igényel a nézőtől. A televízió langyos médium, 

amely egyaránt kínál látványt és hangot, de oly módon, 

hogy a képernyő egymástól távol eső pontjait a nézőknek 

kell összekapcsolniuk a belső mentális terükben, az üres 

helyek kitöltése a nézők aktív részvétele útján valósul 

meg.23 

Az új médiát az ilyenszerű folyamatok annyira átfog-

ják és behálózzák, hogy már ténylegesen interaktív mé-

diaként jelenik meg. A hipertext dokumentumokkal kap-

csolatos tapasztalataink arra utalnak, hogy az interaktivi-

tás lényegileg alakítja át a dokumentumokhoz való befo-

gadói viszonyunkat: a korábbi lineáris befogadás helyett 

alternatív értelmezéseket, olvasatokat, bejárásokat tesz 

lehetővé, s ezzel a befogadás kontrollját egyúttal átteszi az 

olvasó, befogadó oldalára.24 Ily módon a befogadó egy 

olyan médiatörténés résztvevőjévé válik, amely kiterjedé-

sében, méreteiben meghaladja saját individuális létkerete-

it, s egyszerűen rajta belül és általa bevontan találja ma-

gát. Így, miközben az egyéni beavatkozásai útján alakítani 

próbálja a médiahatásokat, a média is folyamatosan alakít-

ja őt. 

A befogadásnak ebben a folyamatában tehát valójában 

nem csak pusztán kitöltésről, kiegészítésről van szó. Hi-

szen már a televíziózás esetében is megfigyelhető, hogy a 

tévézésben résztvevők olyan hatáskifejtések résztvevőivé 

válnak, amelyek az addigi szétszórt, individualizált saját 

                                                 
22 Vö. E. Griffin: i. m. 327. 
23 Vö. uo. 
24 Vö. Szakadát I.: i. m. 5. 
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világuk egységesítése irányába is hatnak. G. Gerbner ki-

mutatja, hogy a képek és jelszavak hatására a tévézők 

sorában egy egységes szemléletmód alakul ki.25 Ennek 

alapját az a „másodlagos szocializáció” képezi, amelynek 

során a média hatására, a vele való kölcsönhatásban a 

társadalom tagjai az általános társadalmi kultúrához és 

társadalmi változásokhoz való alkalmazkodáshoz szüksé-

ges új ismeretekre és speciális készségekre tesznek szert.26  

A hatás, hatáskifejtés tehát a médium körén kívülre is 

kiterjed, és az érzelmi bevontság, valamint az interpretatív 

részvétel révén meghosszabbítódik a fogyasztóban is. Az 

ilyenfajta bevontság azonban korántsem alkalmi termé-

szetű, hanem inkább olyan, ami a tévéző befogadó egész 

lényét vonja be a mediális folyamatba. A viszony hasonla-

tos a műalkotások interpretatív befogadásához, abban az 

értelemben, hogy a személyes interpretáció teremti (újra) 

a művet a befogadóban. De, mindjárt ugyanebben az érte-

lemben különböző is, mivel a mű eredeti készenadottsá-

gához és kéznéllevőségéhez képest a mediális szituáció 

nyitottsága és interaktivitása egyre erőteljesebben tolódik 

el abba az irányba, melyben mind kevésbé játszik szerepet 

az eleve készen álló és csupán utólagos interpretációra 

szoruló médiatartalom. Ehelyett mindinkább maga az 

interaktivitás kap szerepet, amely egyenesen az aktív né-

ző, a résztevő befogadó, vagy éppen a média közegéből 

előlépő kommunikátor tevékeny együttműködése révén 

állítja elő a médiatartalmat. Más szóval az interpretáció, 

az interpretáltság itt már a létrejövő médiatartalomnak 

eredendően konstitutív dimenzióját alkotja, vagyis a mé-

dia mint üzenet már eleve értelmezettként valósul meg. És 

mivel már eleve magával hozza és magából bontakoztatja 

ki az értelmezéseit, az általuk kifejtett hatásösszefüggése-

                                                 
25 Vö. E. Griffin: i. m. 364. 
26 Vö. Karl Erik Rosengren: Kommunikáció. (Ford. Domján 

Krisztina.) Typotex, Budapest 2004. 167. 
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iben egyszersmind alkalmazottá is válik. Az új média 

folyamatai esetében már kézzelfogható létjogosultságot 

nyer az alapvető hermeneutikai tétel, miszerint: az értel-

mezés – egyúttal és lényegében – alkalmazás. 

Mediális közösségek 

Úgy tűnik, hogy mindaz, ami az új média közegében 

végbemegy, túlmutat a hagyományos értelemben vett 

szocializációs hatásokon. Az információs technológiák 

posztmodern jellege abban érhető tetten – mutat rá Ropo-

lyi László –, hogy jól meghatározott szubjektumokhoz, 

egyénekhez vagy közösségekhez kötődnek, s ily módon 

esetükben a szubjektumról leválasztható objektivitás he-

lyett sokkal inkább az interszubjektivitás érvényesül. Ez 

abban is megmutatkozik, hogy az információs technológi-

át igénybe vevő működtető és felhasználó értelmező hoz-

záállása, az információs és kommunikációs folyamatban 

való személyes részvétele nélkülözhetetlen. A technikára 

és a technológiára úgy tekint, mint a saját helyzetére, a 

saját eszközeire, miközben az értelmezésben a személyi-

sége kierjed és meghosszabbítódik a technika irányába, és 

vele kölcsönhatásban, egy olyan interszubjektív közegben 

találva magát, amelyben más – hozzá hasonló – felhaszná-

lókkal is szükségképpen interakcióba lép.27 

Mindez arra vall, hogy az új média közegében újszerű 

közősségképződési folyamatok zajlanak, amelyek – a mo-

dernitás individualizációs tendenciáit meghaladó vagy 

ellensúlyozó – új közösségek – a mediális közösségek – 

formálódása, kiképződése irányában hatnak. 

Az új média sajátos technikai és technológiai körülmé-

nyei között beindult különböző irányú folyamatok kon-

vergenciája vezet voltaképpen az új közösségek kialakulá-

sához. Ebben mindenekelőtt szerepet játszik az informá-

ciós igények alakulása. A jelenlegi információrobbanás 

                                                 
27 Vö. Ropolyi L.: i. m. 80. 
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korántsem jár az egyre hatalmasabb információtömegek 

társadalmi és kulturális befogadásával és feldolgozásával, 

hanem hangsúlyozottan előtérbe állítja annak a kevés, de 

fontos és elégséges információnak a szükségességét, 

amely a kiegyensúlyozott fennállást és működést biztosít-

hatja. Tehát minél inkább megnövekszik és minél diffe-

renciáltabbá válik a befogadásra váró inormációtömeg, 

annál fontosabb szerepre tesz szert az információszűrés, a 

ténylegesen befogadható és feldolgozható információk 

kiválogatása. Ez nem közvetlenül egyéni szinten valósul 

meg, hanem azt megelőző közösségi szűrésként, az online 

közösségi kommunikáció formájában. Olyan online kö-

zösségek kialakulásáról van szó, amelyeknek a tagjai 

egyéni cselekvéseik révén együttesen hoznak létre és tar-

tanak fenn egy közösségi szinten létrejövő, de egyéni 

szinten használható értékelési rendszert, s ez a rendszer 

biztosítja a relevanciaképzést, a befogadásra és felhaszná-

lásra alkalmas információk relevanciáját.28 Az ilyen rele-

vanciaközösségek mellé a közösségképzés további moz-

zanataként odasorolhatjuk az interpretatív közösségeket, 

amelyek már bizonyos típusú médiatartalom élvezetére és 

értelmezésére specializálódott csoportokként formálód-

nak.29 

A jelzett specifikus szűrési és értelmezési funkciókat 

ellátó közösségek nem annyira tömegszerű képződmé-

nyek, mint inkább elitszerű alakulatok, egy új értelmiség, 

új elit megjelenésének hírvivői. Ennek tagjai a hagyomá-

nyos értelmiségi csoportokhoz – klérus, írástudók – ha-

sonlóan a gépek és felhasználóik közötti közvetítői sze-

repkört, a tolmács szerepét töltik be, ami lényegénél fogva 

eredendően hermeneutikai funkció. Mellettük egyre szá-

mosabbá válnak, és egyre nagyobb hatalomra tesznek 

szert az új információs és kommunikációs technikát és 

                                                 
28 Vö. Szakadát I.: i. m. 7. 
29 Vö. K. E. Rosengren: i. m. 192. 
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technológiát működtető szakértők – a professzionális ér-

telmiség új csoportjai, a rendszergazda szerepköre –, akik 

mindinkább megjelenítik a saját érdekeiket is, a felhaszná-

lók számára kontrollálhatatlanul, a kommunikációs fo-

lyamatokban.30 

Mindezeken túlmenően az internet létrehozza a külön-

választott emberek közötti mesterségesen megvalósuló 

öncélú, plurális, szabad értékválasztású, rövidebb-

hosszabb ideig fennmaradó közösségeket.31 Ennek alapján 

Balázs Géza úgy véli, hogy az új média demokratikus, 

választásra, változatosságra lehetőséget adó, személyre, 

kisközösségre szabott, az alkotókészséget, a szabadságot 

növelő eszköz lesz. Ennek előképei ugyanis, az internetes 

közösség- és tudásszervezés, már ma is nagyon sok ha-

sonló jellemvonást mutatnak.32 

Pluralitás, nyitottság, virtualitás 

Az online közösségkonstituáló folyamatok létkonstitú-

ciós folyamatokkal társulnak. Az Internet felhasználása 

nemcsak új közösségek létrejöttét eredményezi, hanem az 

emberi lét új dimenziókban való kiterjedését is. A plurali-

tás, nyitottság és virtualitás valós tapasztalattá válnak az 

internetes kommunikáció résztvevői számára. Ropolyi 

László felhívja a figyelmet arra, hogy az online valóság-

képződés során két különböző irányú folyamat kapcsoló-

dik össze: az új technika és technológia mesterséges, szin-

tetikus környezetet, s ezzel együtt virtuális valóságot alakít 

ki, miközben a mesterséges intelligencia előállítása és 

felhasználása mesterséges (virtuális) személyiséget konst-

ruál valóságos környezetek számára.33 A számítógép ma-

ga is felfogható ilyen mesterséges személyiségként. Ily 

                                                 
30 Vö. Ropolyi L.: i. m. 204. 
31 Vö. uo. 353. 
32 Vö. Balázs G.: i. m. 
33 Vö. Ropolyi L.: i. m. 114. 
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módon a posztmodern személyiség életében a valóság és a 

virtualitás konstrukciói összetartozókká válnak: miközben 

a valóság technikai előállítására vállalkozik, ő maga, 

mint személyiség, virtualizálódik. 

Az új információs és kommunikációs technikai szituá-

ciót a virtuális és valóságos viszonyok együttesen alakít-

ják ki. Ez olyan szituáció, amelyben a lét egyaránt kiterjed 

a technikán belüli (online) és technikán kívüli (offline) 

világra.34 Az új emberi létképződési folyamatok valóság 

és lehetőség együttlétezésén, egymáshoz tartozásán ala-

pulnak. A virtualitás lényegében nem más, mint a valósá-

gával együtt érvényesülő lehetőség,35 azaz lehetőség, 

amely valósághoz tartozik hozzá. A virtualitás posztmo-

dern kiterjesztése és konstrukciója összefügg a médiumok 

aktív szerepével a kommunikációs szituációk kialakításá-

ban. A virtualitás megjelenése nyitottá teszi a kommuni-

kációs szituációt. A nyitottság lényegében nem más, mint 

a lehetőségeivel együtt érvényesülő valóság,36 azaz való-

ság, amelyhez lehetőség tartozik hozzá. A pluralitás szin-

tén összetartozik a virtualitással, mivel a valóság megsok-

szorozását jelenti, oly módon, hogy egyszerre több és 

többféle lehetőség válik hozzátartozóvá. 

A posztmodern univerzumban tehát a valóság és a vir-

tualitás parttalanul szétterül, és szétválaszthatatlanul ösz-

szefonódik. A köztük levő határvonal elmosódik, vagy 

egyenesen nemlétezőnek nyilvánítják. Az így képződő 

valóság – J. Baudrillard kifejezésével – hiperrealitás, 

amelynek a szimulálás, a szimulákrumszerű „mintha való-

ság” is szerves velejárója. Ebben a kontextusban – mutat 

rá Ropolyi – a virtuális valóságdimenziók nemritkán a 

valóság hiányának az elleplezésére szolgálnak, a valóság 

                                                 
34 Vö. uo. 84. 
35 Vö. uo. 111. 
36 Vö. uo. 
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helyettesítésére vállalkoznak; a posztmodern virtualitás 

válik sokszor éppen a posztmodern realitássá.37 

Ropolyi kiemeli az új információs és kommunikációs 

technika, s ezzel összefüggésben a virtuális valóság világ-

szerűségét.38 Ebben az „online” világban az emberi lét a 

reális és virtuális összetevőket egyaránt magába ötvöző 

„online” jelenlétre tesz szert. A testi való technikai és 

társadalmi dimenziókkal egészül ki. A valóság oly módon 

is megnyílik a virtualitásra, hogy meghosszabbodik az 

értelmezésben. Az online jelenlét tartalmilag is virtuális, 

ami azt jelenti, hogy valóságosan megfoghatatlan, ano-

nim, személytelen, miközben mégis anonim személyesség 

jellemzi. Azaz nem mint egy másik személlyel, hanem 

mint anonim személyességgel léphetünk vele kapcsolatba. 

Ez lehetővé teszi a virtuálisan „világméretűvé” váló sze-

mélyek (személyességek) megjelenését is. 

Az online jelenlét a belevontság, belemerülés és a köz-

vetlenség illúzióját kelti. A szintetikus környezetben ta-

pasztalt virtuális élmények az átadásként, átadottságként 

megélt jelenlét magas fokát követelik meg.39 Ez oly mér-

tékűvé válhat, hogy a vele kapcsolatba lépő ember a való-

ságos életben ténylegesen már alig él át valamit. A valós 

tapasztalatok és élmények helyét a képzelet és a játék 

veszi át. A virtuális valóság a Homo ludens birodalma – 

mutat rá Ropolyi –, amelyben a képzelet válik az új kultú-

rát kibontakoztató meghatározó emberi képességgé.40  

E jegyek alapján úgy tűnik, mintha az új kommuniká-

ciós technológiák által teremtett szituáció ténylegesen is 

megvalósítaná a hermeneutikai szituáció adottságait. Va-

lójában azonban egy olyan világgal találkozunk itt, ame-

lyet továbbra is a technológiai ismeretek uralnak, melyek 

                                                 
37 Vö. uo. 98–100. 
38 Vö. uo. 106–108. 
39 Vö. uo. 102. 
40 Vö. uo. 114, 356. 
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egyre fokozottabb mértékben egészülnek ki az ismeretek 

értelmezésének technológiáival.41 Az interpretáció való-

ban mind nagyobb jelentőségre tesz szert ebben a világ-

ban, de nem annyira a tényleges hermeneutikai értelmé-

ben, mint inkább az egyre szélesebbkörűen alkalmazott – 

az állítások egyértelműsége és végtelenül sokértelműsége 

között folyamatos átjárást biztosító – értelmezési techni-

kák és technológiák formájában, azaz a hermeneutikai 

beállítódás egyfajta visszatechnicizálódásaként, -technolo-

gizálódásaként. Ami pedig az ebben résztvevő képessége-

ket illeti, Ropolyi rámutat arra, hogy az elvont képessé-

gekre épülő élettel szemben, ami inkább a modernitásra 

volt jellemző, az új kommunikációs szituációban a konk-

rét képességekre alapozott élet feltételei jelennek meg.42 

Az új értelmezési technológiák kibontakoztatásában részt 

vevő konkrét képzelet nem annyira a konkrét szituációhoz 

kötött partikuláris valóságtapasztalatból merít, mint in-

kább annak a helyébe kerül, s a konkrétsága a sajátos 

technikai-technológiai feltételek között megélt képzeleti 

szituáció valóságosságának az illúzióját teremti meg. 

E folyamatok eredményeként egy új kultúra – a kiber-

kultúra – kibontakozásának vagyunk tanúi, pontosabban 

résztvevői. A médiát már az eddigiekben is kultúraterem-

tőnek tekintették, G. Gerbner kifejezésével olyan kultivá-

ciós közegnek, amelyben folyamatos képalkotás történik 

arról, hogy mi a helyes és mi nem az.43 A kultiváció lé-

nyegében az a folyamat, amely során a média úgymond 

„kitermeli” egy adott társadalom kultúráját.44 A kiberkul-

túra a hálólét szférájában szerveződő hálózattársadalom 

kultúrája. Az ebben élő hálópolgár immár három világ 

polgára: léte a természet és a társadalom létszférái mellett 

                                                 
41 Vö. uo. 356. 
42 Vö. uo. 357. 
43 Vö. E. Griffin: i. m. 364. 
44 Vö. E. K. Rosengren: i. m. 169. 
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a hálólétbe is kiterjed, s ott átértelmezi az élet és halál, a 

jó és rossz, az emberi és nem-emberi, a természetes és 

mesterséges hagyományos értékeit, miközben számos 

ezidáig nem létező új értéket is előállít.45 

Új nyilvánosság? 

Egy ilyen áttekintő felvezetésből nem hagyható ki még 

egy lényeges kérdés: a virtuális szféra és a nyilvánosság 

viszonya. Szakadát István rámutat arra, hogy a dokumen-

tumkommunikáció körülményei közepette voltaképpen a 

dokumentumok hozzák létre az első virtuális közössége-

ket, amelyek tagjai már nincsenek egyazon földrajzi-

fizikai térben közel egymáshoz. A virtuális közösségek 

tagjai között zajló kommunikáció révén egy új kommuni-

kációs tér teremtődik meg: a nyilvánosság, az a virtuális 

tér, amelyben a dokumentumokba rögzített információ 

minden érdeklődő számára elérhetővé válik.46  

Az Internettel nem valamiféle új nyilvánosság jelenik 

meg, hanem inkább arról van szó – Z. Papacharissi megál-

lapítása szerint –, hogy az internet a társadalmi nyilvános-

ság kitágításának lehetőségét hordozza magában. Az álta-

la teremtett kibertér egyszerre nyilvános és magántér. 

Ezért nyeri el a tetszését mindazoknak, akik általa a ma-

gán- és nyilvános életüket újra ki akarják találni.47 De 

éppen ebben mutatkozik meg számos olyan vonása is, 

amelyek mentén a nyilvánosság Internet általi kiterjeszté-

se többé-kevésbé megalapozott kritikával is illethető.  

Ha hiányzik az online kommunikáció iránti elkötele-

zettség – mutat rá Z. Papacharissi –, akkor az Internet 

                                                 
45 Vö. Ropolyi L.: i. m. 322, 326, 328. 
46 Vö. Szakadát I.: i. m. 4. 
47 Vö. Zizi Papacharissi: A virtuális szféra. (Ford. Szakács Ju-

dit.) Médiakutató. http://www.mediakutato.hu/rovat/cikk/ 

2003_01_tavasz/07_virtualis_szfera/02html (Letöltve: 08. 01. 

25.) 
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mint nyilvános szféra csak a nyitottság illúziójával szol-

gálhat. Bár a virtuális szféra a nyilvánosság hagyományá-

ra épül, ám attól egyszersmind radikálisan különbözik is. 

A virtuális szférát a számítógép-tulajdonos polgárok ural-

ják, pontosan úgy, ahogy a Habermas által leírt nyilvános-

ságot a vagyonos polgárok dominálták. Mivel az online 

technológiákat csak a népesség viszonylag kis töredéke 

éri el és használja – bármennyire is robbanásszerűen nö-

vekedjék a felhasználók száma –, az elektronikus nyilvá-

nos szféra még sokáig exkluzív és elitista természetű ma-

rad. Mint ilyen, nem is különbözik annyira a XVII. és a 

XVIII. századi egysíkú polgári nyilvánosságtól, amelyet a 

habermasi nyilvánosságfelfogás is alapul vesz. Más szó-

val, az internetes nyilvánosság messze elmarad a minden-

re kiterjedő, széleskörű nyilvánosság ideális képétől. A 

valódi virtuális szféra ugyanis számtalan ellennyilvános-

ságot is tartalmaz, melyeknek köszönhetően ténylegesen 

összetett nyilvános szférák léteznek, amelyek nem egy-

forma hatalommal és befolyással rendelkeznek, nem 

ugyanúgy tiszták vagy kiváltságosak, s így különböző 

kollektív identitásoknak és érdekeknek adnak hangot. Az 

Internet közegében azonban mindez korántsem érvényesül 

maradéktalanul. Az információ-hozzáférés gyakori korlá-

tozottsága, az Internet fragmentáltsága és az elüzletiese-

dés praktikái megakadályozzák ebben. A kapitalista ter-

melés elüzletiesíti az új technológiákat, olyan kommersz 

médiummá alakítja őket, amely nem feltétlenül a társa-

dalmi jólét elősegítéséhez járul hozzá. Így tehát azt lehet 

mondani, hogy a valós gazdasági és társadalmi folyama-

tok jelenlegi állapota a virtuális térben épp olyan mérték-

ben gátolja az ideális nyilvános szféra kialakítását, mint a 

valóságos térben. Papacharissi erre vonatkozólag egy 

illúzióromboló kijelentést is megkockáztat: talán az inter-
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net nem az új nyilvános szféra lesz, hanem valami radiká-

lisan más.48 

Mégis, az új technológia lényege abban ragadható meg 

leginkább, hogy különböző kulturális hátterű és egymástól 

távoleső régiókban élő emberek pillanatok alatt vélemé-

nyeket cserélhetnek és szembesíthetnek, nézeteket egyez-

tethetnek, különböző típusú együttműködéseket kezdemé-

nyezhetnek egymással, s gyakran kulturálisan eltérő né-

zőpontjukkal tágíthatják egymás látókörét, sőt megváltoz-

tathatják egymás életét. A virtuális szféra legfőbb értéke 

abban áll, hogy magában foglalja egy ilyenszerű lehetsé-

ges jövő reményét, elméletét és álmait.49 

x x x 

Összegzésképpen megfogalmazható, hogy az értelme-

ző hozzáállás, az értelmezési folyamatba való bevontság, 

és a médiából kiinduló folyamatoknak és hatáskifejtések-

nek a befogadó értelmezői aktivitása révén való befejezé-

se és kiteljesítése az új média és kommunikációs techno-

lógiák körülményei közepette különleges jelentőségre tesz 

szert. Nyilvánvalóvá válik a hatáskifejtés többirányúsága. 

Ily módon, nemcsak a média vonja be a maga közegébe és 

hatásösszefüggéseibe a kommunikátorokat, hanem a mé-

dia hatáskifejtései is a befogadók irányából jövő értelme-

zői erőfeszítések révén teljesednek ki; a mediális hatáski-

fejtés és a kommunikátori participáció és aktivitás köl-

csönhatásának, interakciójának a folyamatos játékában – 

egymásbajátszásában – formálódnak mind az egyes kom-

munikátorok mint résztevő szubjektumok, mind pedig a 

média egésze, mint a mediális hatásösszefüggések összes-

ségét felölelő és generáló univerzális kommunikációs 

közeg. Mindez egy olyan új tapasztalat formájában kör-

vonalazódik számunkra, amely szerint az új média és 

                                                 
48 Vö. uo. 
49 Vö. uo. 
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kommunikáció az emberi önértelmezésünk és létértelme-

zésünk meghatározó közegeként szerveződik. Az ebben 

zajló ön- és létértelmezési folyamatok maguk is az emberi 

léttörténésünk szerves összetevői, mindenkori továbbalko-

tói. Ebben mutatkozik meg az új média hermeneutikai 

produktivitása: a közegében megvalósuló kommunikáció 

igazi létalkotó kommunikáció. Mondhatni, az új média 

körülményei között válik az emberi kommunikáció tény-

legesen létalkotóvá. 

Mindebben beigazolódni látszik Marshall McLuhan 

előrejelzése: az új elektronikus média – a számítógép is, 

akárcsak a fonetikus ábécé vagy a nyomdagép – gyökere-

sen megváltoztatja az embereknek a saját magukról és a 

világról alkotott gondolkodását, átszervezi az értelmezési 

horizontokat, s ezzel együtt az emberek életét és cseleke-

deteit.50 

A szállóigévé vált kijelentés – „A médium maga az 

üzenet” – valóságos üzenettartalma talán éppen abban 

ragadható meg a leginkább, hogy a médium maga többet 

változtat az emberi létállapotunkon, mint az általa közve-

tített bármiféle üzenet. 

                                                 
50 Vö. E. Griffin: i. m. 321, 324. 
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VALÓSÁGÉPÍTŐ VIRTUALITÁS 

Techno-logikai forradalom 

A kommunikációnak az utóbbi évtizedekben megvál-

tozott technikai és technológiai feltételei közepette kom-

munikációs forradalomról szokás beszélni. A kommuni-

káció tere és ideje az új média technológiai feltételei ré-

vén újfajta valóságképződés interaktív közegévé válik. 

Ennek fontos összetevője a virtualitás dimenziója. Az 

emberi lét és a kommunikációs technológiák viszonyának 

megfordulásával a valóság és a virtualitás korábbi viszo-

nyának megfordulása is együtt jár. A virtualitás a való-

sághoz hozzátartozó lehetőségdimenzióból valóságképző-

vé/valóságépítővé válik. Az új média nemcsak új valóság-

tapasztalatokat eredményez, hanem egy új kommunikációs 

kultúra kiképződését is elősegíti. Ennek legfontosabb 

hordozói éppen a virtualitás dimenziójában megvalósuló 

kommunikatív viselkedés és cselekvés. 

A kérdéskör egyik kortárs szakértője, Philippe Quéau 

úgy véli, hogy a mai kommunikációs forradalom lényegi-

leg „techno-logikai” forradalom.1 Nemcsak a nagy diskur-

zusok eltűnéséről van szó, s nem is arról, hogy újból teret 

nyernek az életvitel racionalitásával szemben az álmok, 

fantáziaképek, fundamentalista meggyőződések. Mind-

ezek nem technikai jellegű folyamatok. A „technológia” 

kifejezés etimológiája techné és logosz, művészet és gon-

dolkodás, teremtés és megértés szemantikai kapcsolatára 

utal, arra, ahogyan a technika behatol és beépül a minden-

napi élet szellemi és anyagi folyamataiba. Addig, amíg a 

technika az előző századok ipari forradalmának az eszkö-

ze volt, ma a technológia a kommunikációs forradalom 

alapjává, pontosabban közegévé válik. Ezért a kommuni-

kációs és információs technológiák explóziójaként kibon-

                                                 
1 Vö. Philippe Quéau: La planete des esprits. Pour une politique 

du cyberespace. Éditions Odile Jacob, Paris 2000. 30. 



A kommunikáció közegében __________________________  

118 

 

takozó forradalom nemcsak instrumentális jellegű, hanem 

egy új életforma, életművészet hordozója; a logosznak egy 

új technéje, amelynek a közegében az értelmünk és a világ 

kapcsolatának újszerű módozata bontakozik ki.2 Nemcsak 

az információ kezelésének, átadásának, feldolgozásának 

új technikáiról van szó, nem is csak planetáris méretű 

kommunikációs és vizualizációs rendszerek kiépítéséről, 

hanem egy új „látásmódról”, egy másfajta mentális atti-

tűdről, a másokhoz való viszonyulás újszerű módozatai-

ról, amely a valóság és a vele való kapcsolat új értelmezé-

si-formalizálási eljárásait, s az ily módon újraalkotott, 

átstrukturált világban való gyakorlati részvétel új lehető-

ségeit érvényesíti.3 

Philippe Quéau az ily módon felvázolt kommunikációs 

forradalom három lényegi jellemzőjét említi, amelyek: a) 

a numerikus reprezentáció univerzalitása; b) az ember és a 

gép megváltozott kapcsolata, ami újfajta testtartás és gesz-

tusok megjelenésével, valamint az információszerzés ‒ a 

navigálás ‒ megváltozott módozataival jár, amelyek új-

szerű intuíciókat és heurisztikát eredményeznek; c) a va-

lóság új állapotaként tapasztalt virtualitás megjelenése.4  

Jelen tanulmány gondolatmenete az utóbbira összpon-

tosít. Vizsgálódásunkat két irányban látjuk szükségesnek 

kiterjeszteni: egyrészt a virtualitás és a valóság viszonyá-

nak a vizsgálatára, másrészt az egyre gyakoribbá, mond-

hatni bevetté vált „virtuális valóság” szókapcsolat (és 

fogalmi összetétel) vizsgálatára. Mindkét vonatkozásban 

kialakultak olyan fogalmi és nyelvhasználati beidegződé-

sek, amelyek bizonyos prekoncipiált, felülvizsgálatlan 

jelentéstartalmakat magától értetődőeknek tekintenek és 

kritikátlanul forgalmaznak. Ezért alakulhatott ki az a 

helyzet, hogy a „virtuális valóság” szóösszetétel kapcsán 

                                                 
2 Vö. uo. 
3 Vö. uo. 31. 
4 vö. uo. 40, 41. 
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mindenki tudni (érteni) véli, hogy miről van szó, de senki 

sincs igazán birtokában egy tisztázó végiggondolásnak a 

valóság és virtualitás kapcsolatára vonatkozólag. 

Módszertani nehézségek 

Induljunk ki az Informatika és Tudomány c. web-

lapban több mint egy évtizeddel ezelőtt közzétett ismeret-

terjesztő cikk ‒ A virtuális valóság jelentése ‒ tartalmi 

elemeiből. A cikk mindjárt az elején felhívja a figyelmet a 

„virtuális valóság” (vagy, ahogy angolul nevezik, a „vir-

tual reality”, VR) szóösszetételben rejlő látszólagos sze-

mantikai paradoxonra: egyrészt „az elnevezés két látszó-

lag egymásnak ellentmondó szóból áll”, másrészt ‒ ha 

belegondolunk, kiderül, hogy ‒ „a két szó együttes jelen-

tése nem kevés értelmet hordoz magában”.5 Jellemző, 

ahogy a cikk szerzője napirendre tér a szóösszetételt alko-

tó kifejezések jelentéstartalma fölött: a „virtuális” szó, 

„mint tudjuk”, azt jelenti: „nem létező”, „képzeletbeli”; a 

„valóság” szót „gondolom senkinek nem kell megmagya-

ráznom”. A szerző tehát egy magától értetődőnek vett, de 

semmiképpen sem megalapozott ellentmondásossági vi-

szonyt előfeltételez a virtualitás és a valóság fogalmak 

között, majd a jelentésükkel kapcsolatban külön-külön 

egy hallgatólagos közös tudásra utal, amit mindenki tud, 

anélkül, hogy magyarázni kellene. Azaz, ennek a sajátos 

„meghatározási” technikának köszönhetően semmit sem 

tudunk meg arról, hogy mi is az, hogy „valóság” (hisz ezt 

mindannyian „tudjuk”, s ezzel csupán annyi a probléma, 

hogy az ily módon adódó tudásunk esetében éppen „azt” 

nem tudjuk, amit tudunk), miközben a vele ellentmondá-

sos viszonyban álló fogalomról, a virtualitásról (mint 

nem-valóságról) azt tudjuk meg, hogy „nem létező”, illet-

                                                 
5 A virtuális valóság jelentése. = Sg.hu Informatika és Tudo-

mány. 2001. július 2. www.sg.hu/cikkek/16493/a_virtualis_va-

losag_jelentese (Letöltve: 11. 02. 27.) 
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ve, hogy „képzeletbeli”. A valóság‒létezés, nem-

valóság‒nem létezés tisztázatlan predikatív meghatáro-

zottság egyenesen zavarossá válik a rejtett utalásnak kö-

szönhetően, miszerint a képzeletbeli „nem létező”. A két 

kifejezés együttes jelentésének „nem kevés” értelme esze-

rint valami ilyesmi lehet: a virtuális valóság képzeletbeli 

valóság, vagyis nem-valóság valóság. A fogalomzavart a 

számítógépes mesterséges környezetre történő utalás oldja 

fel ‒ látszólag. Eszerint a virtuális valóság „tulajdonkép-

pen egy olyan, számítógépes környezet által generált mes-

terséges, a valóságban nem létező világ, melybe az adott 

felhasználó megpróbál minél inkább belemélyedni”, vagy-

is megpróbálja beleélni magát a „virtuális térben” történő 

dolgokba. A felhasználás a számítógépes játékoktól az 

orvostudományig, az iparig számos területre kiterjedhet. 

Itt tehát megtörténik egyfajta határmegvonás, de koránt-

sem az eredetileg elkülönített virtualitás és valóság között, 

hanem a valóság, mint valamiféle „természetes” állapot és 

a virtualitás, mint a számítógépes technikával és techno-

lógiával előállított mesterséges környezetben képződő 

„világ” között. A szerző itt egy újabb megalapozatlan 

megkülönböztetést vezet be ‒ természetes‒mesterséges ‒, 

amelyet a definíció kedvéért ráadásul a valóság‒virtualitás 

fogalmi ellentétpárral párhuzamosít. Ezzel azt a benyo-

mást kelti, mintha a valóság valamiféle természetesen 

adott lenne, a virtualitás pedig minden esetben mestersé-

gesen előállított. Az effajta leegyszerűsítés (a valóság 

fogalmának naiv leszűkítésén túlmenően) azért veszélyes, 

mert eleve kizárja a „természetesen” fennálló virtualitás 

lehetőségét. Ezt a hozzáállást a további gondolatok meg is 

erősítik: Fontos szempont, hogy „a virtuális valóság tár-

gyainak, az egész környezetnek olyannak kell lennie, 

hogy a felhasználó természetes (addigi tapasztalatainak 

megfelelő) módon kerüljön velük kapcsolatba”; „Összes-

ségében a virtuális világnak, saját törvényszerűségei hatá-

rain belül ugyanúgy kell működnie, mint a valóságnak”; 
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„Az elképzelt világ törvényszerűségeinek ugyanúgy meg-

ismerhetőknek kell lenniük, mint a valóságos világ jelen-

ségeinek”; A felhasználó számára „ideális esetben, megfe-

lelő tapasztalás után ez a világ ugyanolyan megszokott 

lehet, mint a valóság”; Végül pedig a felhasználónak 

„hinnie” kell abban, hogy ténylegesen ott létezik, benne él 

az adott virtuális világban. 

E jellemzők felsorakoztatása nagyon jól tükrözi a szak-

irodalom zömére jellemző naiv beállítódást a virtuális 

valóság mibenléte és a hozzá való viszonyulás tekinteté-

ben. Ez az elgondolás egy, a virtualitást mesterséges felté-

telek között generáló technikai-technológiai környezet 

tapasztalatából vezeti le a virtuális valóság problémáját, 

amit kiterjeszt a virtualitás átfogó egészére. Az való igaz, 

hogy az új technológia sajátos módon aktualizálta a virtu-

alitás tapasztalatát, de ebből korántsem következik, hogy 

ebben merülne ki a virtualitás egyetemes tapasztalata, sem 

pedig az, hogy ebből az aktuális tapasztalatból az összes 

másfajta sajátos virtualitás-tapasztalatot ‒ visszafelé ‒ 

egységesen értelmezni lehetne. Továbbá, bár a valóság és 

a virtualitás látszólagos ellentmondásossági viszonyára 

épít, valójában a (definiálatlan, hallgatólagosan tudott) 

valóság fogalmát terjeszti ki a virtuális valóság jellemzé-

sére: a virtuális dolgoknak megtapasztalhatóaknak kell 

lenniük és valamennyire kiszámíthatóan kell működniük, 

akárcsak a valóságos dolgoknak; a virtuális valóság mű-

ködésének törvényszerűségeken kell alapulni, akárcsak a 

valóság esetében, s ezeknek a törvényszerűségeknek meg-

ismerhetőeknek kell lenniük. Tehát a virtuális valóság is ‒ 

nem-valóság mivolta ellenére ‒ mégiscsak egyfajta „való-

ság”, legalábbis olyan, mintha valóság lenne, amellyel a 

felhasználó természetes módon (vagyis valóságos tapasz-

talatainak megfelelően) kerülhet kapcsolatba. A fő kü-

lönbség a valóság természetességével szemben a virtuali-

tás technológia-függőségében áll. Ezért a közbeiktatódó 

technikai eszközök finomítása a virtuális valóság tapaszta-
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latának a minél inkább való közelítését szolgálja a termé-

szetes valóságtapasztalathoz. De a kettő közötti átjárás 

valójában hitelvű: ott, ahol még nem valósul meg elégsé-

gesen a valóságból a virtualitásba való átmenet, a felhasz-

nálónak hinnie kell a virtualitás (mintha-)valóságossá-

gában, pontosabban abban, hogy az észlelhető inadekvát-

ság a technológia (fejlesztéssel kiküszöbölhető) tökélet-

lenségéből adódik. 

A gondolatmenet szerzője tehát egy logikai csúsztatás 

folytán a saját valóságtapasztalat horizontjában értelmezi 

a virtualitást, amely módszertani melléfogásnak nemcsak 

a virtualitás tapasztalati újszerűsége, hanem a tényleges 

mássága, s ezzel együtt a virtualitásnak mint virtualitás-

nak (és nem mint „valóságnak”) az értelmezési és megér-

tési lehetősége esik áldozatul. Más szóval a mássághoz 

való viszonyulásnak a már hagyományosan ismerős ant-

ropológiai képlete áll elő: a másik olyan, mint én, vagy 

olyannak kell lennie ahhoz, hogy megismerhessem. Elég, 

ha magamat ismerem, s az ismert magamat kiterjesztem 

rá; ami pedig mégis kívül kerül ezen a körön, az nem is 

valóságos, illetve érvénytelen. Azzal a különbséggel, 

hogy most az „új kontinens”, amelynek a feltárásáról és 

meghódításáról szó van, nem egy ismeretlen földrajzi és 

kulturális térség, hanem a digitális technológia által gene-

rált virtuális „valóság”. Az új világ gyarmatosításának 

lépései viszont hamisítatlanul követik az európai moderni-

tás jól bejáratott módszereit; abban is, hogy a „valóság”, 

amelynek talajáról mindez történik, (ön)reflexíve mostan-

ság sincs inkább tisztában a saját mibenlétével, lehetőség-

feltételeivel és határaival, mint a kolonizáció nagy világ-

történeti folyamatai idején. 

Szimuláció és immerzió 

A jelzett módszertani vétségeket és a belőlük származó 

tartalmi hiányosságokat egy egyetemi oktatásra szánt 

tananyagon is hasonlóképpen szemléltethetjük. Szerzője 
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szintén abból indul ki, hogy a virtuális valóság szóössze-

tétel egy látszólagos önellentmondást tartalmaz, hiszen 

két egymásnak szögesen ellentmondó fogalom kapcsola-

táról van szó. Hiszen a virtuális valóság a számítógépes 

környezet által generált mesterséges, háromdimenziós, a 

valóságban nem létező világ ‒ az eredeti amerikai szó-

használat szerint virtuális, vagyis látszólagos valóság ‒, 

amelyet az abba „belemerülő” felhasználó úgy érzékel, 

mintha az valóságos lenne.6 Ahhoz, hogy a virtuális való-

ság a lehető legkomplexebb tapasztalatot váltsa ki ‒ hogy 

minél valóságosabban hasson ‒, lehetőleg az ember összes 

érzékszervére kell hatnia.7 E szerint az elgondolás szerint 

tehát a virtuális valóság az új kommunikációs technika és 

technológia által mesterségesen létrehozott valóság és 

környezet. Ily módon a virtualitás ‒ a technikai, technoló-

giai eszközök révén ‒ hozzátartozik a valósághoz, de, 

éppen ennek a technológiának köszönhetően, le is vá-

lasztható a valóságról, önállóként előidézhető. Ebben 

annak a virtuális környezetnek van aktív szerepe, amellyel 

a felhasználó kapcsolatba tud lépni, és ami nem más, mint 

egy, a számítógépen megjelenő háromdimenziós modell 

(vagy „világ”), melyet a különböző fizikai tényezőkre 

(alak, szín, pozíció, textúra stb.) és részletekre vonatkozó 

információk feldolgozásával hoz létre, és jelenít meg rea-

lisztikusan a számítógép.8 Az átjárás a valóságból a vir-

tualitásba a felhasználónak a virtuális környezethez való 

„immersive” viszonyulása következtében történik meg, 

annak köszönhetően, hogy a virtuális környezetet generá-

ló technológiai rendszerek a felhasználó számára a való-

                                                 
6 Vö. Sikné dr. Lányi Cecília: A virtuális valóság és alkalmazá-

sai. Veszprémi Egyetem 2003. 5. www.knt.vein.hu/Tan-

targyak/VirtualisValosag/jegyzetek/VR-MAYA-jegyzet.pdf 

(Letöltve: 11. 02. 27.) 
7 Vö. uo. 15. 
8 Vö. uo. 14. 
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ságnak érzékileg teljesen megfelelő világot hoznak létre.9 

A virtuális környezet a számítógéppel létrehozott, de az 

érzékszervek számára megjelenített interaktív közeg, há-

romdimenziós szimulált világ ‒ cyberspace; kibertér ‒, 

amelybe a felhasználó belemerülhet és elmerülhet benne.  

Ezek szerint tehát a szimuláció (a technika-technológia 

oldaláról) és az immerzió (a felhasználó oldaláról) lenne 

az a két alapmeghatározottság, amely egyrészt a virtuali-

tás nem-valóságosságát (látszólagosságát), másrészt való-

ságos (belemerüléses) megtapasztalhatóságát, mi több 

megélhetőségét alátámasztja. A két meghatározottság az 

interaktivitásnak egy sajátos változatában kapcsolódik 

össze, ami a gép és az ember interakciójaként valósul 

meg. 

A rejtett dimenzió 

Az eddigiekből kitűnik, hogy a virtualitásnak azok az 

operacionális megközelítésmódjai, amelyek az új digitális 

technológia kapcsán a virtualitással nemcsak teoretikus 

szinten, hanem a reálisan megélhető tapasztalat szintjén is 

kénytelenek számot vetni, következetesen (és szükség-

képpen) a valóság kérdéskörének a horizontjában tárgyal-

ják a virtualitás problémáját. Ennek a tárgyalásmódnak 

két vetülete körvonalazódik: a) módszertani vonatkozás-

ban egyrészt a virtualitás logikai-ontológiai szembeállítá-

sa történik a valósággal, másrészt a valóság fogalmi kiter-

jesztése érvényesül a virtuális leírása és értelmezése fo-

lyamán, aminek egy származékos következménye a digi-

tális technológia-függő sajátos virtualitás-tapasztalat mód-

szertani kiterjesztése a virtualitás egészére; b) tartalmi 

vonatkozásban az így kapott virtuális valóság, a hozzá 

való viszonyulás, a vele kapcsolatos tapasztalatok a való-

ság sajátos eseteiként írhatók le, a természetes adottság 

határain való túlterjedéseiként, a valóshoz hozzátartozó, 

                                                 
9 Vö. uo. 7. 
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de önmagukban véve (mégs)(n)em-valós területekként. 

Ebből adódnak azok az ‒ egyébként ontológiailag végig-

gondolatlan, kidolgozatlan ‒ megállapítások, miszerint a 

virtuális nem valódi, látszólagos, elképzelt, képzeletbeli, 

de mégis valóságközeliként, „mintha-valóságként” meg-

tapasztalható. Ily módon a virtualitás ontikus helye a való-

ság‒lehetőség skálán jelölődik ki, egy olyan játékmozgás-

ként, amelynek a határesetei a szembeállítás a valósággal, 

illetve az azonosítás a lehetőséggel. Ebben az ontikus 

horizontban úgy tekintenek a virtuális állapotra, mint a 

lehetőség dimenziójában kiterjedő lappangó létre, amely 

egyszerre több is és kevesebb is a valóságnál: több, mivel 

olyan állapotokba való belemerülést is lehetővé tesz, ame-

lyek kívül esnek a valóság meghatározottságain, s így 

lényegesen kitágítják (a képzeleti és cselekvési) szabadság 

körét; de kevesebb is, mivel ezeket az állapotokat a való-

ság erejével, bizonyosságával, megalapozottságával 

szemben a látszat, a szimulákrum képlékenysége, megha-

tározatlansága jellemzi, s létgyengeségük folyamatosan a 

valótlanságuk gyanúját táplálja.  

A virtualitást a lehetőségre vonatkoztató szemantikai 

tévképzetek és félreértések egyik forrása éppen a „virtuá-

lis” kifejezés eredeti jelentéstartalmának a figyelmen kí-

vül hagyásában rejlik. A „virtuális” kifejezés a latin „vir-

tus”-ból származik, amelynek a jelentése: erő, energia, 

kezdeti lökés (vis ‒ erő; vir ‒ férfi). Philippe Quéau rámu-

tat, hogy a „virtuális”-ban is jelen levő virtus nem egy 

képzeleti kép vagy illúzió hatáskifejtésére utal, hanem egy 

valóságos aktusra: a virtus mint megalapozó cselekvés ‒ 

en vertu. Ez leginkább az első ok képzetével ragadható 

meg, amelynek az okozatában az ok virtuálisan továbbra 

is jelen van; azaz a kezdeti erőkifejtés nem szűnik meg a 

hatásban, amelyet kivált, hanem éppen a hatásként hat és 

él tovább. A virtuális tehát nem irreális és nem is potenci-
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ális, hanem olyasmi, ami a valóság rendjébe tartozik.10 

Hasonlóképpen, az okozat is jelen van virtuálisan az ok-

ban; a forma virtuálisan benne van egy anyagban; az élő-

lény virtuálisan jelen van az embrióban. A virtuális nem-

csak okozóként tartozik a valósághoz, hanem úgy, hogy 

folyamatosan tevékenykedik, aktualizálódik; a valósággá 

válás (mindig tovább)mozgásában a valóságnak egy meg-

valósulásban levő új állapota vagy módozata, amely még 

nem teljesedett ki és zárult le a megvalósultság befejezett-

ségében.11 Ezért a virtuális nem lehetőség szerinti, mivel a 

lehetőség a jövőben van, távol esik a jelenléttől, s lehet, 

hogy nem is valósul meg soha; ehhez képest a virtuális a 

jelenben van, a megvalósulthoz hozzátartozik, éppen a 

megvalósulása révén képződő továbbható hatásként. Ez a 

továbbható hatás magán a megvalósulton nem mindig 

mutatkozik meg, sőt a megvalósultság aktuális (pillanat-

nyi) befejezettsége éppen, hogy elrejti. Ezért a virtuális 

tapasztalatilag a valóság rejtett dimenziójaként tárul fel. A 

virtuális nem-kinyilvánítottsága viszont nem valamiféle 

létbeli deficitet jelent, hanem éppenséggel az alapvető 

ontikus meghatározottságát. 

Ebben a vonatkozásban gondolja úgy Gilles Deleuze, 

hogy a természeti létező virtuális létező; a virtualitás a 

realitás nem-aktuális dimenziója. A virtuális tehát a gené-

zisben levő valóság, a még-meg-nem-valósult megvalósu-

lásban levő. Mint ilyen, nem azonos a lehetségessel, a 

lehetséges ugyanis megelőzi genézisének feltételeit.12 

                                                 
10 Vö. Philippe Quéau: Le virtuel. Vertus et vertiges. Édition 

Champ Vallon 1993. 26. 
11 Vö. uo. 27. 
12 Vö. Gilles Deleuze: Le bergsonisme. Quadrige/Presses Uni-

versitaires de France, Paris 2004. (1966). 92‒119. 
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Klasszikus értelemben véve, a virtuális a reális aktív prin-

cípiuma, a reális rejtett hatalmának a feltárulása.13 

E szerint az elgondolás szerint a virtualitás köre kiter-

jesztődik a létezők összességére. A valóság és a virtualitás 

közötti határ nem a létezők természetes állapota és a mes-

terségesen (technológiailag) előállított világa között von-

ható meg, hanem bármely létező éppen megvalósult aktu-

ális állapota és megvalósulásban levő, még-nem-aktuális 

állapota között; az erőnek (a hatásnak) a (valamit való) 

létrehozásban be(ki)teljesedett aktusa és ebben az aktus-

ban/ennek az aktusnak a folytán való továbbhatása között. 

A realitás nem más, mint az aktualitás és a virtualitás 

kettőssége, pontosabban dinamikus egymásba játszása.14 

Ennélfogva a virtualitásnak nem a valóság vagy a realitás, 

hanem az aktualitás az ellentétpárja: a reális mint reális ‒ 

aktuális, a reális mint virtuális ‒ nem-aktuális. A virtuális 

a végtelen aktualizáció végtelenjében valósul meg; nincs 

olyan aktualitás, amely kimerítené a virtualitást.15 A virtu-

alitás, vagyis a még nem aktualizálódott valóság mindig 

„több”, mint ami aktualizálódott. Pl. az élet mint virtuális 

egész valóságos; mint ilyen, folyamatos aktualizációban 

van, de sohasem teljesen aktualizálódott. A végtelenbe 

tartó folyamatot a tapasztalatunk határai tagolják, s ebből 

kifolyólag a „valóságost” mindig csak, mint aktuálisat 

tapasztaljuk meg.16 Ebből a tapasztalati behatároltságból 

adódik, hogy a virtuális, bár szintén a valóságoshoz tarto-

zik, de nem-aktuális, ezért úgy tűnik, hogy nem valósá-

gos. 

                                                 
13 Philippe Quéau: Le virtuel: un état du réel. In Gilles Cohen-

Tannoudji (éd.): Virtualité et réalité dans les sciences. Éditions 

Frontieres 1995. 62. 
14 Vö. Losoncz Alpár: Merleau-Ponty filozófiája. Attraktor, 

Máriabesnyő ‒ Gödöllő 2010. 123. 
15 Vö. uo. 
16 Vö. uo. 122. 
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Képernyő és ablak 

A virtualitás tapasztalata egy másik világ tapasztalata-

ként merül fel számunkra, amelynek a hordozó közege 

rálátást tesz lehetővé erre a másik világra. Az ezzel kap-

csolatos elgondolások nem újkeletűek. Solomon Marcus a 

projektív geometria perspektíva-kódjával kapcsolatban 

kifejti, hogy a reneszánsz festészet egy virtuális térben 

láttatja a tárgyakat, a hordozót pedig úgy kezeli, mint ami 

„ablakot” nyit erre a másik világra.17 Ivan Sutherland 

ehhez hasonló „képernyő”-elgondolása (1965) teremtette 

meg a digitális technológia által generált virtuális való-

sággal kapcsolatos mai kutatások alapját: a képernyő nem 

más, mint egy ablak, amelyen keresztül egy szintetikus 

világ látható. A technikai fejlesztés számára a feladat 

„mindössze” abban áll, hogy ezt a világot a felhasználó 

számára valóságosan érzékelhetővé kell tenni, olyanná, 

hogy az valóságosnak látszódjon, valóságosnak hangoz-

zon, valóságosan viselkedjen.18 

Az „ablak” ebben a kontextusban mégsem több egy 

megvilágító erejű metaforánál. Hogyha egy szoba ablakát 

kitárjuk a külső világra, a benti világ és a külső világ 

ugyanazon világ részei lesznek, és hasonló dolgokkal 

vannak berendezve. A képernyő esetében viszont az „ab-

lak” egy (technikai) közeg, amely a valós világukhoz tar-

tozik, s annak a technikai-technológiai hatásösszefüggése-

iben oly módon manipulálható, hogy egy virtuális világ 

megjelenését tegye lehetővé. Az így képződő virtuális 

világ „dolgai” a valós világunkból kiinduló energetikai és 

információs hatások továbbhatásai. Tehát olyan képződ-

mények, amelyek „virtuálisan” benne vannak, hozzátar-

toznak a valós világunk hatásösszefüggéseihez, s egy sajá-

                                                 
17 Ld. Solomon Marcus: Semiotica matematică a artelor vizua-

le. Editura Științifică și Enciclopedică, București 1982. 
18 Vö. Sikné: i. m. 8. 
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tos technikai-technológiai közeg adottságai közepette 

jelenítődnek meg. 

Ennek érthetővé tételéhez egyik legkézenfekvőbb lehe-

tőség az összehasonlítás a megismerés folyamataival. Mi 

az, amit a megismerés során megismerünk? Az aktuális 

„valóság”, amely közvetlenül a szemünk elé tárul? Ehhez 

mi szükség lenne még a megismerésre? A megismerés 

alapvető problémája éppen abban rejlik, hogy az, amit 

megismerünk, a megismerés nélkül soha nem jutna tudo-

másunkra, nem tárulna fel, nem mutatkozna meg szá-

munkra. Amit így nyerünk, éppen a megismerés révén 

(közegében) jelenik meg valóságként számunkra. A dol-

gok lényegi összefüggései közvetlenül nem mutatkoznak 

meg. A megismerés folyamán létrehozott észleleteink, 

fogalmaink, modelljeink, elméleteink azok az „ablakok”, 

amelyek betekintést nyújtanak ezekbe az összefüggések-

be. A megismerés tehát nem az aktuális valóság valamifé-

le leképezése. Hanem egy virtuális valóság ‒ az ismeretvi-

lág ‒ feltárása. Az ismeretvilág hozzátartozik az aktuális 

valósághoz. De csak a megismerés közegében és eszközei 

által válik számunkra hozzáférhetővé. Az észleletek, fo-

galmak, modellek, elméletek nem azonosak magukkal az 

ismeretekkel; az ismeretek olyan hatásösszefüggések, 

amelyek úgy tartoznak a valósághoz, hogy nincs érzéki, 

fogalmi, nyelvi tapasztalatiságuk; de az ismeretek általuk 

válnak beláthatókká, elgondolhatókká, vagyis érzéki és 

szellemi valóságokként megjelenőkké, „megfoghatókká”. 

Két kérdés 

A megismerés példája jól mutatja, hogy a virtualitás 

vonatkozásában két alapvető kérdés merül fel: 1) Mi a 

virtualitás? 2) Hogyan léphetünk kapcsolatba a virtualitás-

sal? Hogyan válhat számunkra hozzáférhetővé? 

Az első kérdésre adható válasz elmélyítésére itt nincs 

terünk. A virtualitás metafizikai problémaként való be-

azonosításáról és végiggondolásáról van szó, amely a 
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hagyományos metafizikai problémák egész sorának az 

újragondolásával jár együtt. Itt elég, ha csak arra a régi-új 

előfeltevésre utalunk, hogy a maga egészében vett „való-

ság” mindig „több” és „más”, mint amennyiként és ami-

ként tapasztalatilag megjelenítődik. Ez a „több”-let hatás-

összefüggés, amely egyrészt hozzátartozik ahhoz, ami 

aktuálisan megjelenik, tehát maga is a valóság egy kiter-

jedése; másrészt úgy tartozik hozzá a megjelenőhöz, mint 

az önmagában-soha-meg-nem-jelenő; mint ilyen, mindig 

és csakis az aktuálisan megvalósuló és megjelenő valóság 

által közvetítetten válik megtapasztalhatóvá. A közvetítés-

közvetítettség tehát a virtualitás szükségszerű feltétele. 

Egy laza elsődleges megközelítésben az önmagukban-

soha-meg-nem-jelenő hatásösszefüggéseknek a különféle 

közvetítő valóságelemek ‒ médiumok ‒ által közvetített 

szféráját tekinthetjük a virtualitásnak. 

A második kérdés empirikus jellegű. Azt célozza, hogy 

hogyan terjeszthetjük ki a tapasztalataink körét a virtuali-

tásra, illetve a virtualitást miként emelhetjük be a tapasz-

talatunk körébe. Más szóval: az önmagában-soha-meg-

nem-jelenő hatásösszefüggés milyen közvetítő közeg által 

jeleníthető meg tapasztalatilag, milyen megjelenítések 

útján válik megtapasztalhatóvá?  

A második kérdésre való válaszkeresésben is meghú-

zódik egy ‒ szintén metafizikai ‒ előfeltevés: a tapasztala-

tunk maga nyitott a tapasztalatban meg-nem-jelenőre. 

Képek és modellek 

Általánosságban a szubjektum és a világ között számos 

érzéki és értelmi közvetítő lehetséges. Philippe Quéau 

szerint a virtualitás tapasztalata ‒ akárcsak a valós világé 

‒ két síkon valósul meg: egyrészt érzéki tapasztalás, mivel 

a virtuális világot is látjuk, halljuk, tapintjuk, másrészt 

értelmi-elméleti síkon megvalósuló formális modellálás. 

Kétfajta reprezentáció valósul meg tehát: érzéki és értelmi 

reprezentáció. Quéau úgy véli, hogy ez a dualitás a virtuá-
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lis világ tapasztalatának alapvető feltételét alkotja.19 A 

virtuális közvetítők ennek megfelelően érzéki képek és 

értelmi modellek, illetve ezeknek a technikai megvalósu-

lásai. A két összetevő nem független egymástól. A model-

lek formális koncepciók, matematikai-logikai szimbólu-

mokban, informatikai programokban memorizálva. A 

képek érzéki reprezentációk, amelyek lehetővé teszik az 

értelmi modellek érzéki észlelését. Fontos szempont, hogy 

a virtualitás érzéki tapasztalata funkcionálisan az értelmi 

megértéséhez kapcsolódik és fordítva. A képek és a mo-

dellek kölcsönösen konstituálják egymást, a virtuális ta-

pasztalatban állandó oda-vissza mozgás van a kép érzéki 

észlelhetősége és a modell formális érthetősége között.20 

A képek mint érzéki reprezentációk azáltal válnak funkci-

onálissá, hogy a modellek általuk megérthetővé válnak. A 

virtuális világ érzéki tapasztalati síkon kikísérletezve válik 

modellezhetővé és érthetővé, és érthetővé válva válik 

észlelhetővé és láthatóvá. A virtualitás mediációja teszi 

lehetővé számunkra, hogy fizikailag észleljünk egy elmé-

leti modellt és formálisan is megértsünk egy fizikai érze-

tet.21 

A modell és a kép általi mediáció távolságot teremt a 

szubjektum és a virtuális világ között, illetve a virtualitás 

megértése és az észlelése között. Ez a távolság felkelti az 

érdeklődést a virtualitás iránt, de veszélyeket is magában 

rejt. A valós világban szintén távolságot érvényesítünk 

önmagunk és a dolgok között. Ez a távolság a dolgok 

egyfajta ellenállását feltételezi az eukleidészi tér körülmé-

nyei között. Ily módon távolság tudatosítódik a létező és a 

lét, az én és az önmaga, a gondolkodás és a tudat között. 

Lehetővé válik ezáltal a körülnézés, ami a megismerés 

alapja; a dolgok nyilvánvaló ellenállása révén egy néző-

                                                 
19 Vö. Ph. Quéau: Le virtuel. Vertus et vertiges. 22. 
20 Vö. uo. 
21 Vö. uo. 23. 
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pontra teszünk szert, egy pozíciót foglalunk el a világban. 

A virtuális világok tapasztalata hogyan tudja érvényesíteni 

ezt a távolságot? Mennyiben lehetséges a virtualitásban 

fellelhető „dolgok” ellenállása, szert tudunk-e tenni saját 

nézőpontra velük szemben, vagy inkább éppenséggel el-

nyelődik, elmosódik az effajta távolság?22 Olyan kérdések 

ezek, amelyek szükségessé teszik a virtualitáshoz való 

emberi viszonyulás körültekintőbb vizsgálatát. 

Miért hozunk létre virtualitást? 

Kommunikációs szempontból kétségtelennek tűnik, 

hogy a virtualitás tapasztalata és a virtuális környezet 

létrehozása emberi produktum. Maga az emberi tapaszta-

lati-nyelvi közeg az az átfogó médium, amely révén a 

virtualitás megnyílik az emberi világra és behatol az em-

beri létszférába. A virtualitást mesterségesen előidéző, a 

virtuális világot mesterségesen felépítő és mozgásba hozó 

technikai-technológiai rendszerek esetében ugyancsak az 

ember által megtervezett és előállított rendszerekről van 

szó. Tehát az ember a virtualitás létrejöttének a legfonto-

sabb tényezője, ezért a virtualitáshoz való viszonyt is az 

emberi valónk irányából kell feltárnunk és megértenünk. 

Tulajdonképpen miért is fáradozunk virtuális élmé-

nyek létrehozásával? Úgy tűnik, hogy ennek a fő oka az a 

tapasztalat, hogy az emberi ráhatás és befolyás tekinteté-

ben a virtualitás könnyebben kezelhető, ellenőrizhető, 

alakítható, hisz emberi közvetítő közegek révén lehetővé 

váló vagy éppenséggel megalkotott szféráról van szó. A 

létrehozó sokszor teljes kontrollal rendelkezik a virtuális 

szférában szerezhető tapasztalatok felett. Ugyanakkor, és 

ezeknek az adottságoknak köszönhetően, a virtualitásban 

lehetségessé válik a valóságos összefüggések modellálása, 

s e valóságmodellek könnyebb kezelhetősége a megisme-

                                                 
22 Vö. uo. 
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rés vagy megértés céljából.23 Olykor bizonyos fizikai tör-

vények is figyelmen kívül hagyhatóak. A valóságos jelen-

ségekkel és folyamatokkal kapcsolatos felismerések, belá-

tások előidézése, megoldási kísérletek kipróbálása kisebb 

ellenállásba, kevesebb akadályba ütközik a virtualitásban, 

mint a tényleges szituációkban. A virtuális környezetben 

végzett kísérletek, eljárások kevesebb kockázattal is jár-

nak, biztonságosabbak (kisebb balesetveszély, elkerülhető 

műszaki károk), sőt ‒ s ez sem elhanyagolandó szempont 

‒ olcsóbbak, mint a valós kísérletek, mivel az ilyen eljárá-

sok „csak” virtuálisak, azaz mégsem ténylegesen valósá-

gosak.  

A virtualitás hasznosítása tekintetében a legkülönfé-

lébb gyakorlati célok jöhetnek számításba. Egy később 

létrehozandó valós környezet (pl. egy új lakótelep kialakí-

tása) megtapasztalhatóvá tétele a virtuális térben számos 

előnnyel jár mind a lehetséges hibák feltárása, mind az 

elfogadás/elfogadtatás tekintetében. Egy játék kommuni-

kációs hátterének kiépítése ugyancsak virtuális környeze-

tet igényelhet. Bonyolultabb technikai eszközök elsajátítá-

sához és működtetéséhez szükséges készségek/jártasságok 

kialakítása, begyakorlása szintén megvalósítható virtuális 

térben (pl. különféle szimulátorok alkalmazásával, gyere-

keknél szimulációs játékokkal).24 De a bonyolultabb tu-

dományos kutatások és a velük kapcsolatos gyakorlati 

próbák terén is egyre gyakoribbak a virtuális környezet-

ben végzett szimulációs eljárások (orvostudományi kísér-

letek, agyműködés-szimulációk, katonai szimulációs be-

rendezések, a mesterséges intelligencia kiterjesztésével 

kapcsolatos szimulációk stb.). Úgyszintén egyre kiterjed-

tebbé válnak a virtualitás pszichológiai, pedagógiai fel-

használási lehetőségei, a tanítási-tanulási folyamatokban 

való hasznosításai. 

                                                 
23 Vö. Sikné: i. m. 14. 
24 Vö. uo. 15. 
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A virtualitással kapcsolatos ilyenszerű tapasztalataink 

azonban a kérdezésnek egy másik irányát is megnyitják. 

Mi történik akkor, ha valaki rendszeresen váltogatja a 

reálisban és a virtuálisban végzett tevékenységeit? Med-

dig képes százszázalékos különbséget tenni a két világ 

között?25 A probléma bonyolultságát csak fokozza az a 

tény, hogy a virtualitás tudatos felhasználása esetén meg-

van a lehetőség a világos különbségtételre, a hétköznapi 

szférában viszont kevésbé tudatos a két világ különválasz-

tása, s így sokkal könnyebben és gyorsabban egybe is 

mosódnak. A hosszas televíziózás például képes eltüntetni 

a határokat a reális és a virtuális között, abba a helyzetbe 

hozva a nézőt, hogy valóságosként éljen meg olyan élmé-

nyeket és érzéseket, amelyeket az adások a virtuális szfé-

rába keltenek életre.26 

Mindezek a felhasználási lehetőségek egy lényeges és 

megkerülhetetlen, metafizikai távlatokat is megnyitó kér-

dést hordoznak magukban: Mennyire lehet realisztikus a 

virtualitás? Mennyire kerülhet közel a valós világhoz? A 

helyébe kerülhet-e a valós világnak? Behelyettesíthető-

e/felcserélhető-e a valóság a virtualitással? 

E kérdések kapcsán a virtualitás és a valóság egyfajta 

paradox viszonyára bukkanunk: Egyrészt a virtualitás 

kínálta lehetőségek hasznosítása az emberi világban akkor 

a leghatékonyabb, ha a virtuális eljárások a legrealisztiku-

sabb tapasztalatokat váltják ki a felhasználóban. Ehhez az 

szükséges, hogy a virtualitás az ember összes érzékszervé-

re hasson, s minél teljesebben bevonja az ember egész 

lényét a maga közegébe. Másrészt viszont a könnyebb 

kezelhetőség, a nagyobb szabadságfok, a kisebb kockázat 

a virtuális szférában végzett műveleteknek és eljárásoknak 

                                                 
25 Vö. Fehér Katalin: A virtuális valóság elmélete és gyakorlata. 

Médiakutató 2003 nyár. 5. 

www.mediakutato.hu/cikk/2003_02_nyar/06_virtualis_valosag/ 

(Letöltve: 11.02.27.) 
26 Például a televízió és az agresszió összefüggései. ‒ Vö. uo. 
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egy olyan kiszélesített lehetőségkörét nyitják meg, amely 

már túlhalad a tényleges valóság lehetőségkörén, sőt, ezek 

visszavezetése a megélt létszférába fokozott kockázatok-

kal és veszélyekkel jár. Addig, amíg meghatározott eljárá-

sok és folyamatok esetében a valóságos szituáció felcse-

rélhető virtuálisra, a virtuális szituáció nem helyezhető át 

a valóságba.27 A virtualitás egy valóságosan megélt ta-

pasztalati világból megnyíló dimenzióként tartozhat hozzá 

a realitáshoz, de elvileg nem kerülhet a realitás helyébe.  

A realitás és a virtualitás viszonya tehát elvileg nem 

felcserélhető abban az értelemben, hogy a virtualitás a 

realitásból megnyíló dimenzió; a realitás viszont nem a 

virtualitásból megnyíló dimenzió. Más szóval: a realitás-

nak ontológiai elsőbbsége van a virtualitáshoz képest. Bár 

egy történelmileg meglehetősen hosszú időre visszanyúló 

metafizikai hagyomány alapján következik ez a belátás, 

mégis kérdéses, hogy az új kommunikációs és mediális 

tapasztalatok jegyében fenntartható-e továbbra is minden 

vonatkozásban?  

Digitális virtualitás 

Az újabb kommunikációtudományi kutatások arra is 

ráirányítják a figyelmet, hogy az egyre kiterjedtebbé váló 

virtuális környezetben alapvetően megváltozott az em-

ber‒számítógép kapcsolat. Az új helyzetben a felhasználó 

már nem egy kívülálló személy, aki a monitoron megjele-

nő képet figyeli, hanem egy, a számítógép által generált 

háromdimenziós virtuális világ aktív résztvevője.28 Egy 

                                                 
27 Például egy orvostanhallgató egy sebészeti műtét végrehajtá-

sát gyakorolja egy virtuális közegben. Ha műhibát vét, annak 

közvetlen fizikai reakcióit (például a vérzést stb.) megtapasztal-

hatja, ám csak az adott virtuális közegben. Tudja, ha elrontja, 

akárhányszor újra kezdheti. De nem teheti meg ugyanezt egy 

valóságos szituációban. ‒ Vö. uo. 
28 Vö. Sikné: i. m. 5. 
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felületes szemlélet alapján könnyen úgy ítélhető meg, 

hogy ez a változás a mind bonyolultabb feladatok ellátásá-

ra képes kommunikációs csúcstechnológia elterjedésének 

és egyre kiterjedtebb felhasználásának köszönhető. Való-

jában azonban a viszony éppen fordított előjelű: a modern 

ember, mint kommunikációs lény, a maga egyre kifino-

multabb és változatosabb kommunikációs igényeit ‒ az 

erőteljesen diverzifikált érzékelés, a rugalmas interaktivi-

tás, a nonlineáris kommunikációra irányuló szocializáló-

dás iránti igényeket ‒ helyezi át a technikai-technológiai 

megvalósíthatóság dimenzióiba. Az Internet, a kibertér 

integrálódása egy interaktív hipermédiába egy olyan 

„csúcsmédium” létrejövéséhez vezet, amely a folyamato-

san fejlesztett kommunikációs csúcstechnológia beépítése 

révén egészen újszerű valóságképzeteket teremt, más vi-

lágokba való belemerülést tesz lehetővé a virtualitás kö-

zegében.  

Itt már digitális virtualitásról beszélhetünk, ami azt je-

lenti, hogy a technikailag előállított virtualitás maga köz-

vetítő közeggé változik át, médiummá, amely az életünk 

minden területére mindinkább kiterjed és egészében behá-

lózza azt. Ily módon megszűnik a virtualitáshoz való kül-

sődleges viszonyulás; ehelyett azt tapasztaljuk, hogy ‒ 

„interaktív felhasználókként” ‒ mind valóságosabban ben-

ne állunk, beleéljük magunkat, részt veszünk a folyamatai-

ban, és új, különleges élmények és tapasztalatok formájába 

részesülünk belőle. Más szóval: egy új valóságként lép be a 

virtualitás a világunkba, egyre nagyobb teret hódítva ma-

gának, s mind többet elfedve és kiszorítva abból a (min-

dennapi) realitásból, amelyet ezidáig a valós világunkként 

éltünk meg. Voltaképpen ez a terjeszkedő, új valóságképző 

virtualitás is a saját alkotásunkként jön létre. 

Határmegvonások 

Tehát hogyha úgy tesszük fel a kérdést, hogy hol húz-

ható meg (és meghúzható-e világosan) a valós és a virtuá-
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lis világ közötti határ?, előbb azt kell tisztáznunk, hogy 

tekinthetjük-e még a virtualitást egy, a valóságról levá-

lasztható, különálló szférának, vagy pedig a virtualitás 

már olyan közvetítő és valóságképző közeggé vált szá-

munkra, amelyben úgy állunk/élünk benne, hogy már nem 

is lehet ténylegesen kilépni belőle. 

A valós és a virtuális közötti határmegvonás lehetősé-

ge két irányból merül fel: a test és az információ irányá-

ból. Kérdéses viszont, hogy ezek az adottságok az új való-

ságként kiterjedő virtualitás vonatkozásában rendelkez-

nek-e még a kellő határoló képességgel, vagy ez a képes-

ség is virtualizálódik? 

A test mint határ kérdése ebben a kontextusban a fe-

nomenológiai megközelítés irányából merül fel. Az alap-

elgondolás szerint a test maga határ (és nem pusztán csak 

határolt), vagyis olyasmi, ami a kontinuumot megállítja, 

megtöri. A határtalan testileg szerveződik, strukturálódik, 

artikulálódik határoltságokra.29 Ennélfogva a testek egy-

másig terjednek, de nem hatolnak be egymásba, nem ter-

jednek ki egymásban; hatásösszefüggéseik a közöttiség 

közös szövetét képezik. Továbbá, a test ellentmond bár-

milyen mesterséges felosztásnak. Mindezekből követke-

zésképpen „a kommunikációban felfénylő testiség nem 

integrálható az informatikai kalkulusok stratégiájába”, az 

informatizációs tekintet nem hatolhat át a testiségen”, a 

testileg közvetített egzisztenciális gyakorlat kívül esik az 

informatizáció felségterületén.30 A másik, akivel találko-

zunk, nem tudat, hanem a testnek lakója.31 

Mégis, e viszonylagos fenomenológiai optimizmusnak 

is megmutatkoznak a korlátai a virtualitás médiumszerű 

kiterjedése perspektívájában. Ebben a közegben fennáll a 

veszélye, hogy a saját testünkkel való kapcsolatunk is 

                                                 
29 Vö. Losoncz A.: i. m. 75. 
30 Uo. 73. 
31 Vö. uo. 75. 
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pervertálódhat. Hiszen a virtuális hely különféleképpen 

átalakíthatja a testészlelést is. A valóságos test hibridizá-

ciója absztrakt, de érzékileg mégis kitapintható formaliz-

musokkal, arbitráris térgörbületekkel kisajátíthatóvá teszi 

a legjobban integrálódott habitusainkat is. A más embe-

rekkel való kapcsolatainkban ily módon igencsak proble-

matikussá válhat a testi „jelenlét” állapota.32  

Ha az információt klasszikus értelme szerint fogjuk fel, 

akkor szintén elgondolható a valóság és a virtualitás kö-

zötti „határként”. Ugyanis a valós világ tartozékaként az 

információ különválasztható az anyagi és energetikai hor-

dozóitól, továbbá feltételez egy információ-értelmező 

tudatstruktúrát, vagyis csak a kognitív térben képződik, és 

a másokkal folytatott kommunikációban érvényesül.33 Az 

így felfogott információ a realitás irányából határt szabna 

egy olyan elvileg lehetséges kiterjedésnek, amely csak 

információból épülne fel. A valós világ információmeny-

nyiségeket tartalmaz, de nem kimondottan csak informá-

cióból épül fel. 

Ezzel szemben viszont a digitális virtualitás olyan kö-

zeg, amely kizárólag információból épül fel. Ezzel kap-

csolatban Jean Baudrillard felveti annak lehetőségét, hogy 

a digitálisan előállított világok megjelenésével az infor-

máció természete is megváltozik, a mesterséges intelli-

gencia igényeihez igazodva.34 Kétféle információképződ-

mény különül el. Egyrészt lesznek a digitális információk, 

amelyek ténylegesen az információszállító (hordozó) 

funkciókat töltik be, láthatatlan digitális kódokként, más-

részt pedig az általuk szállított, a felhasználók számára 

hozzáférhető és üzenetté változtatható információk. Az 

információk elkülönülése csak kódokra és üzenetekre 

                                                 
32 Vö. Ph. Quéau: i. m. 40. 
33 Vö. Fehér K.: i. m. 5. 
34 Ld. Jean Baudrillard: A rossz transzparenciája. (Ford. Klimó 

Ágnes.) Balassi Kiadó – BAE-Tartóshullám-Intermédia, Buda-

pest 1997. 
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tehát azzal jár, hogy az üzenethordozók sem lesznek 

egyebek, mint információk. A digitális virtualitás ily mó-

don egy tisztán információkból felépülő világként képző-

dik, amelynek a fenntartó alapja vagy közege sem más, 

mint információ. 

Az információ itt már nem tölti be a határfunkcióját; a 

folyamatosan öngerjesztő virtuális információvilág határ-

talanul kiterjedhet a realitásként megélt tapasztalati való-

ságra és felfalhatja, bekebelezheti azt. Ezzel együtt az új 

nemzedékek hajlamossá válnak a saját kis virtuális vilá-

gukat ex nihilo berendezni, olyanként, ami már semmit 

sem tartalmaz a virtualitáson kívüli valóságból, de amely-

ben ellehetnek úgy, mint a „valós” világban. A virtualitás 

közegében a valóságnak olyan szimulákrumai jönnek 

létre, amelyek felől nézve a valós világ egyre ellensége-

sebbé, otthontalanabbá válik a virtualitásban élők számá-

ra.35  

Mindent egybevetve, a valóság és a virtualitás viszo-

nya meglehetősen ellentmondásosnak tűnik. Egyrészt a 

virtualitáshoz való ésszerű viszonyulás a komplexitás 

kezelésének és jobb megértésének az eszközeit bocsáthat-

ja a megismerés és a gyakorlat rendelkezésére. Másrészt a 

virtuális a nép új „ópiuma” lesz, az illúziókeltés, az elva-

lótlanulás (déréalisation), a tisztán eszmei eszközökkel 

fenntartott idealizáció (idéalisation), az emberi világ szét-

hasadásának (schizophrénisation) a kiváltója.36 

Ezek az észrevételek és elgondolások új megvilágítás-

ba helyezik magának a valóságnak a kérdését. Arra sar-

kallnak, hogy újraértelmezzük a valós valóság tapasztala-

tát, és mélyebben is elgondolkozzunk a lényegén.37 

                                                 
35 Vö. Ph. Quéau: i. m. 41. 
36 Vö. uo. 40. 
37 Vö. uo. 41. 
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A KÜLÖNBSÉG SZIMULÁKRUMA(I) 

A szimulákrumok kérdéskörét első hallásra hajlamosak 

vagyunk összekapcsolni Jean Baudrillard nevével és a 

köztudatba a posztmodern gondolkodásmódnak egy kü-

lönleges színfoltjaként beépült szimulákrum-elméletével. 

Holott éppen Baudrillard szerteágazó és történelmi mély-

ségükben is kiterjesztett vizsgálódásai igazolják, hogy a 

szimuláció és a szimulákrumok jelensége a tapasztalati 

valóság mindenkori velejárója. Baudrillard arra is rávezet 

a L’échange symbolique et la mort című könyve második 

részének (L’ordre des simulacres) az elején, hogy miért 

fokozódott fel manapság az érdeklődés e különlegesnek 

tűnő tapasztalati dimenzió iránt. Itt a szimulákrumok há-

rom egymást követő rendjét vázolja fel, amelyek a rene-

szánsztól kezdve az európai modernitás alapvető korsza-

kait jellemezték: az utánzás a reneszánsztól az iparosodá-

sig terjedő a klasszikus kor alapsémája; a termelés az ipari 

éra alapsémája; a szimuláció a mai, posztindusztriális 

korszak alapsémája. A köztük levő különbség abból adó-

dik, hogy az egyes korszakokban az értéknek milyen tör-

vénye érvényesül. Az utánzás az érték természeti törvé-

nyén alapul, a termelést az érték piactörvénye határozza 

meg, a szimulációt viszont, a kód által uralt alapsémaként, 

az érték strukturális törvénye működteti.1 A vázolt törté-

nelmi tendencia arra utal, hogy a szimuláció, ami olyan 

meghatározó tapasztalati területeknek is szerves tartozéka 

volt, mint az utánzás, majd a termelés, fokozatosan felül-

kerekedik ezeken az alapvető létmeghatározó tevékenysé-

geken, önálló életre tesz szert, s ezzel együtt a maga min-

denre kiterjedő világába vonja be és a saját törvényszerű-

ségeinek rendeli alá mindazokat a valóságszférákat, ame-

lyeknek ez idáig egyik (korántsem lényegtelen) kompo-

                                                 
1 Vö. Jean Baudrillard: L’échange symbolique et la mort. Éditi-

ons Gallimard 1976. 77. 
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nense volt. A tendencia tehát egy fordulatra utal: az in-

dusztriális és a posztindusztriális korszak határán a mo-

dernitásra jellemző tapasztalati valóság és a szimulákru-

mok viszonya megfordul: a szimulákrumokat eredménye-

ző szimuláció a valóság egyik tartozékából annak alapjává 

válik. Ezt Baudrillard egy másik helyen egészen pontosan 

meg is fogalmazza: „A szimuláció ma már nem területre, 

referenciális létezőre, szubsztanciára irányul, hanem egy 

eredet és realitás nélküli reálisnak a modelleken keresztül 

történő generációja.”2 

Modellek és sorozatok 

A szimuláció és a modell lényegi kapcsolatára Baudril-

lard már a tárgyak rendszeréről írt korai munkájában rá-

irányítja a figyelmet. 

A valós modell a létrehozandó tárgynak a műveleti 

képmása. Az eszmei síkon felvázolt és ideális feltételek 

közepette megalkotott modellt és a gyártási folyamatban 

előállított tárgyat valójában a mintakép kapcsolja össze és 

tartja egységben. A modell a mintaképre való tekintettel 

tartja fenn és érvényesíti a maga modellfunkcióját, s a 

legyártott darabok mindegyike ugyancsak a mintaképre 

való tekintettel ülteti át a modellt a valóságba. Egyiknek 

sincs elsőbbsége a másikkal szemben. A modell folyama-

tosan közvetít a mintakép és az előállított termék között, 

biztosítva a konkrét, egyedi tulajdonságokkal bíró termék 

összehangolását a mintaképpel. Mindegyik termék a maga 

egyedi módján valósítja meg a mintaképet a gyakorlatban. 

A modell alapvető funkciója abban áll, hogy a mintakép-

                                                 
2 Jean Baudrillard: A szimulákrum elsőbbsége. (Ford. Gángó 

Gábor.) In Kiss Attila Attila‒Kovács Sándor S. K.‒Odorics 

Ferenc (szerk.): Testes Könyv I. ICTUS és JATE Irodalomelmé-

let Csoport, Szeged 1996. 161.[Jean Baudrillard: La précession 

des simulacres. In Uő: Simulacres et simulation. Éditions Gali-

lée, Paris 1981. 10.] 
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nek minél megfelelőbb termékek előállítását tegye lehető-

vé a gyártási folyamat konkrét, sajátos feltételei között, 

biztosítva ezáltal a valós szükségleteket leginkább kielégí-

tő funkcionalitást. E tekintetben a modell normál körül-

mények között az egyes termékek egyedisége, s az ezen 

alapuló különbözőségük irányában hat, és ellenszegül az 

egyediséget eltüntető sorozatgyártásnak. 

Baudrillard alaphipotézise szerint a szimuláció körül-

ményei között a modell és a tárgyak eredeti, szerves vi-

szonya megfordul. A fordulat mind a modellekre, mind a 

tárgyakra kihat: a sorozatok a valóságos modellek leépü-

léséhez vezetnek, s ezzel egy időben az ideális modellek 

meghatározó elsőbbségre tesznek szert a sorozatgyártás 

rendszerében előállított tárgyi világgal szemben. E fordu-

lat mozzanatai több lépésben követhetők végig. 

Az első mozzanat a modell és a valós tárgy kiegyensú-

lyozott viszonya megbomlásaként ragadható meg. A soro-

zatgyártásra való áttéréssel a modell és a terméksorozatok 

között oppozíció keletkezik, amely ‒ a termodinamikai 

folyamatokhoz hasonlóan ‒ a kiképződött, egyedi formák 

lebomlása irányában hat, s ezzel együtt jár a képmásszerű 

valós modellek feloldódása a sorozatban.3 E folyamat a 

tárgyak oldalán azzal a következménnyel jár, hogy a soro-

zatban gyártott termékpéldányok egyedisége és egymástól 

való különbözősége fokozatosan eltűnik. Használati érték 

mivoltukban egyedül a funkcionalitásuk jön számításba, s 

e tekintetben a sorozat darabjai között nincs valós különb-

ség. A különbségek eltűnése a tárgyi világ uniformizáló-

dásához vezet, ami messzire mutató ontológiai következ-

ményekkel jár. Ugyanis az előállított tárgyak valós funk-

cionalitása nem vezet feltétlenül a köztük levő különbség 

eltűnéséhez. Ha ugyanolyan típusú és funkciójú termékből 

többfélét állítanak elő, annak egyaránt pozitív kihatása 

                                                 
3 Vö. Jean Baudrillard: Le système des objets. Éditions Galli-

mard 1968. 200‒201. 
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van a termék használati értékére és önértékére; nemcsak 

változatos, differenciált felhasználást tesz lehetővé, ha-

nem önmagukat megmutatóvá, az egyediségükben is lát-

hatóvá teszi az egyes termékeket a felhasználók számára. 

Az önmegmutatás pedig a különbségen alapul. Ha csak 

egy tárgy van, vagy a tárgyak sokasága csak egyfélékből 

áll, nincs különbség, s így maga a tárgy sem tűnik fel. Az 

egyes tárgyak egymás vonatkozásában úgy mutatják meg 

önmagukat elsődlegesen, mint a másiktól különbözőt; 

azaz a különbséget mutatva, mutatják önmagukat. A kü-

lönbség tehát a tárgy pozitív létéhez egy negativitás-

dimenzióként (virtuális kiterjedésként) tartozik hozzá, és 

együtt alkotják a létteljességet. Ebben az egymáshoz tar-

tozásban a különbség dinamikus erőforrásként érvényesül, 

amely a negativitás pozitivitásba való átfordulása mentén 

új valóságképződést eredményez; a felhasználásbeli, 

funkcionalitásbeli differenciálódás új modellek/tárgyak 

kiképződéséhez vezet. A különbségek eltűnésével viszont 

leépül a virtualitás valóságképző aktivitása, és egy virtua-

litást nélkülöző, képződés nélküli, a modellt mechaniku-

san ismétlődő uniform létállapot áll elő.  

A szimuláció lényege éppen abban rejlik, hogy a soro-

zatgyártás során a különbségek mégsem tűnnek el telje-

sen, de a minőségük és a szerepkörük számottevően átala-

kul. A tárgyak valós különbségei a funkcionalitás szem-

pontjából lényegiek. Az önmegmutatkozásuk is valójában 

funkcionális. Nem pusztán önmagáért, illetve magáért a 

látványért kerül be egy új tárgy a látókörömbe, hanem 

azért, mert másképpen van vele dolgom, mint a többi hoz-

zá hasonlóval. A sorozatok viszont oly módon képesek 

fenntartani magukat, hogy időről-időre megújulva, a da-

rabjaik új tulajdonságokkal vagy komponensekkel gyara-

podnak anélkül, hogy az alapmodell lényegi változáson 

vagy átalakuláson esne át. Úgy tűnik, hogy új tárgyak 

állnak elő, de valójában az, ami újnak tűnik, mégsem iga-

zán új. Inkább arról van szó, hogy ‒ az uniformizáció 
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egyfajta ellenhatásaként ‒ a meglévő modelleket sorozat-

ban másoló tárgyak járulékos, a felhasználásuk, funkcio-

nalitásuk szempontjából mellékes vagy egyenesen lényeg-

telen adalékokkal gazdagodnak. Ugyanazon modell más-

más árnyalataiként tűnnek fel, s az ily módon újraélesztő-

dő különbségek leginkább az árnyalatok különbözőségei-

ként mutatkoznak meg.4 A valós különbségek egy modell 

strukturális módosulásából, illetve egy adott (domináns) 

modelltől való szisztematikus eltérésből adódnak. Az 

árnyalati különbségek viszont a viszonylag szabadabb 

szintaktikai átrendeződések következményei, amelyek 

kevésbé érintik a mélyebb, strukturális összefüggéseket. A 

valós különbségek végesek; a tartós fennállásuk és elmé-

lyülésük egy idő után a modell megváltoztatásához vezet. 

Néhány külsődleges, kevésbé jelentős tulajdonság meg-

változtatásával viszont ‒ amint ez jól nyomon követhető a 

perszonalizálás, azaz a személyre szabás esetében ‒ az 

árnyalatok végtelen változatosságát lehet elérni, olyan 

látszatkülönbségeket, álkülönbségeket, melyek jelentősé-

ge elhanyagolható a tényleges funkcionalitás szempontjá-

ból, miközben a valós különbségek egyre elmosódottab-

bakká válnak. 

Látszat és káprázat 

A látszatkülönbségek irányába mutató tendencia ko-

rántsem elhanyagolandó a fogyasztás szempontjából. A 

konzumtársadalom körülményei között már használatba 

vett és jól bejáratott tárgyakat gyakorta nem azért cserél-

jük le újabbakra, mert már nem felelnek meg a szükségle-

teknek, hanem a különbség miatt. Azaz az újat nem ön-

magáért, valós újszerűségéért, illetve egy megváltozott 

szükséglet kielégítéséért vesszük birtokba, hanem az álta-

la megjelenített különbség miatt. Nem magát a valós tár-

gyat, hanem a különbséget fogyasztjuk. A fogyasztás fó-

                                                 
4 Vö. uo. 208. 
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kuszába kerülő különbség viszont nem is akar igazán kü-

lönbség lenni, hiszen nem jelenít meg semmilyen új lé-

nyeges funkciót vagy tulajdonságot, hanem inkább csak 

árnyalati eltérésekben mutatkozik meg. Más szóval, a 

különbségnek csak a látszata jelenik meg az árnyalatokon, 

s a használatban levőnek egy újabbal való lecserélése 

során ténylegesen csak a különbség látszatát fogyasztjuk. 

Ily módon a sorozatgyártás, s az általa generált tömegter-

melés és -fogyasztás a látszatok látszatának a termelésévé 

és fogyasztásává alakul át. A valós tárgy és annak haszná-

lati funkciója a háttérbe szorul, ehelyett a különbség ölt 

általa érzéki-dologi megvalósulást. Ez nem jelent tényle-

ges létgyarapodás, hanem ellenkezőleg, a látszatok látsza-

tai a negativitás, a léthiány öngerjesztő gyarapodását von-

ják maguk után. 

Észrevehető, hogy ebben a kontextusban nem tényle-

ges szimulációról, s nem is a látszatok elvalótlanító hatá-

sairól, hanem a valóságos tárgy helyébe kerülő látszatról, 

azaz a látszatról, mint valóságról van szó. A tárgyban a 

látszat dologiasul. A látszat maga jelenik meg úgy, mint a 

használati érték, s a valós tárgyak arra valók, hogy fenn-

tartsák a látszatok cseréjét, termelését és fogyasztását. A 

tényleges látszat feltételezi annak a valósnak a meglétét, 

aminek a látszata. Ez esetben viszont az válik látszattá, 

ami nincs. A hiányzó valóság ölti magára a valóságként 

feltűnő látszat ábrázatát. A valóságtapasztalatot a szem-

fényvesztés, káprázat váltja fel.  

Ahhoz, hogy a látszat a valóság létmódjára tegyen 

szert, a dologi megtestesültség vonásait kell magára ölte-

nie, s ennek válnak hordozóivá és közvetítőivé a valós 

tárgyak. A tényleges strukturális és funkcionális különb-

ség magukon az egyes tárgyakon, illetve azok különböző-

ségeként mutatkozik meg, mint jelenség; vagyis úgy, mint 

valóságosan megjelenő, nem pedig, mint látszólagos kü-

lönbség. A valós különbség ténylegesen közvetíti a tár-

gyak, mint egymástól különböző használati értékek cseré-
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jét, amint ezt a T(árgy) ‒ K(ülönbség)/J(elenség) ‒ 

T(árgy) képlettel kifejezhetjük. A szimuláció viszonyai 

között ez az összefüggés megfordul: K(ü-

lönbség)/L(átszat) ‒ D(olog) ‒ K(ülönbség)/L(átszat). Az 

újabb képlet nem pusztán csak a fordulatot jelzi, hanem 

azt is ‒ és ez a lényege ‒, hogy az összefüggés résztvevői 

ontikus átváltozáson mennek át. A második esetben nem-

csak a különbség pozíciója és szerepköre változik meg, 

hanem a létmódja is: jelenségből látszattá változik át. 

Hasonlóképpen, a tárgy valós használati értékből a látsza-

tokat megtestesítő és közvetítő dologi létezővé minősül át. 

A látszattulajdonságokkal/látszatkülönbségekkel felruhá-

zott tárgyak maguk is uniformizált látszatdolgokká ala-

kulnak át, amelyek valós különbségei egyre elmosódot-

tabbá, észlelhetetlenebbé válnak. 

A második képletnek van egy további tanulsága is: a 

valóság létrangjára emelkedő látszatkülönbség ugyancsak 

különbséget termel, mégpedig önmagánál több és na-

gyobb különbséget. A látszat látszata csak külsődlegesen 

tűnik egy végtelenbe menő, avagy egy önfelszámoló reg-

resszusnak; de valójában nem az. Az árnyalatok réseiből, 

a látszatkülönbségek negativitásából ez esetben is létfor-

rás nyílik, amely igazából nem új, de annak látszik, s a 

látszatok világát gyarapítja. 

Ebben az összefüggésben beláthatóvá válik, hogy a 

modellek és a sorozatok oppozíciója a modellek oldalán is 

lényegi következményekkel jár. Egyrészt a sorozatgyártás 

és mechanikus ismétlődés következtében a valós modell 

fokozatosan leépül, érvényét, jelentőségét veszti; a sorozat 

egyes darabjai egymás képmásai is, s ez kiiktatja a hozzá-

igazítást a mintaképet megjelenítő képmáshoz. Másrészt 

viszont Baudrillard kiemeli, hogy a modell és a sorozat 

közötti viszony nem kizárólag oppozicionális, mivel a 

sorozatok új modellek indukálása irányában hatnak.5 

                                                 
5 Vö. uo. 
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Idealitás és virtualitás 

Hogyan és mi célból jöhetnek létre új modellek a fen-

tebb vázolt körülménye között?   

Baudrillard elgondolása szerint a sorozatok relatív dif-

ferenciái (látszatkülönbségei) egy idő után az abszolút 

differenciában egyesülnek, ami új modellt eredményez. 

Az abszolút differencia viszont a különbség ideája, s en-

nélfogva a szimuláció körülményei között létrejövő mo-

dell már nem a tárgyak valóságos képmása, hanem a lát-

szatokat generáló különbségek műveleti képmása lesz, s 

mint ilyen, tisztán ideális képződmény: a modell ideája.6 

A különbség eszméjét megjelenítő ideális modell így nem 

a tényleges valóságban, hanem a hozzátartozó virtualitás-

ban terjed ki. De ebben az esetben sem pusztán a valósról 

a virtuálisra történő dimenzióváltásról, hanem a valós és a 

virtuális hely- és szerepcseréjéről van szó: a valóság és 

virtualitás kapcsolatát fenntartó hozzátartozás struktúrája 

lebomlik, a látszatokat magában összesítő és abszolutizáló 

virtualitás pedig felülkerekedik a valóságon; így a modell 

idealitása válik meghatározóvá a valós tárggyal szemben. 

A virtualitásban kiterjedő modell idealitása egyszersmind 

elfedi a sorozatban gyártott és látszattulajdonságokkal 

felruházott tárgyak folyamatos minőségvesztését a való-

ságos modellhez képest, illetve azt is, hogy a sorozatgyár-

tás destruálja a valós modellt.7 A kreativitás a valós tár-

gyak előállítási szintjéről a látszatkülönbségeket megjele-

nítő virtuális modellek előállítására helyeződik át. A vir-

tuális modell ölti magára a valóság jellemzőit, miközben a 

valóság a virtualitás egyik (egyre alárendeltebb) kiterjedé-

sévé, járulékává zsugorodik. Ez a fordulat leginkább az 

emberi praxis minőségjegyeinek az átváltozásában érhető 

tetten. Az emberi gyakorlat a valós technikai és technoló-

giai folyamatok létsíkjáról mindinkább a mentális praxis 

                                                 
6 Vö. uo. 201. 
7 Vö. uo. 203. 
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imaginárius síkjára helyeződik át, miközben a valós tár-

gyak előállításához igazodó strukturálódása fokozatosan 

relativizálódik.8 Az előállított termékek valós értéke he-

lyét a szimbolikus evidenciájuk, a tényleges használható-

ságuk helyét pedig egyfajta pszeudofunkcionalitás, illetve 

a virtualitás mezőjében érvényesülő metafunkcionalitás 

veszi át.9 

Itt jól észrevehető, hogy Baudrillard elgondolásában a 

jelzett fordulatnak egy szűkebb és egy tágabb köre épül 

szervesen egymásba.  

Szigorúbb értelemben ‒ a modell és a sorozat viszonya 

tekintetében ‒ a modell és az előállított tárgyak eredendő-

en kiegyensúlyozott viszonyát a modellnek a sorozatról 

való leválása, önállósodása és idealizációja, s a sorozat 

darabjaival szembeni egyoldalú elsőbbsége és fölérende-

lődése váltja fel. A modell ideje megelőzi a sorozatot,10 a 

sorozatok pedig állandóan a modellt követik. Az idealizált 

modell az, amelyet imaginárius szinten, virtuális kiterje-

désben elsődlegesen megalkotnak, hogy utána a sorozat 

darabjait a modell megvalósuló (a valóságot modelláló) 

képmásaiként hozzák létre. Ehhez társul a modell ideoló-

giája, amely, a széleskörű demokratizmus látszatát keltve, 

a modellnek a minél szélesebb társadalmi rétegek számára 

való hozzáférhetőségét hirdeti. Azáltal, hogy elvileg min-

denki hozzáférhet ugyanahhoz a modellhez, látszólag 

eltüntetődnek a társadalmi különbségek. De valójában 

inkább csak elrejtődnek, mivel a reflektálatlan modellkö-

vetés mégsem vezet feltétlen uniformizálódáshoz, hiszen 

a modell sorozatai között ki-ki megtalálhatja a maga sze-

mélyre szabott változatait, s a perszonalizáció mentén 

                                                 
8 Vö. uo. 179. 
9 Vö. uo. 166, 167. 
10 Vö. uo. 213. 
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nemcsak hogy érvényre jutnak, hanem egy szimbolikus 

erőtérrel is gyarapodnak a társadalmi különbségek.11  

Ezzel együtt viszont ‒ tágabb értelemben ‒ a valóság 

és a virtualitás viszonya is megfordul. Ebben a vonatko-

zásban hangsúlyozza Baudrillard a Simulacres et simu-

lation c. művében, hogy „a szimulációt a modell elsőbb-

sége jellemzi” a tényekkel szemben; a tények eltörpülnek 

a modellekkel szemben, „már nincs saját pályájuk”, s 

többnyire a modellek metszéspontjain születnek.12 Ebben 

a reálisnak a reális jeleivel való felváltása érhető tetten, a 

reális folyamatok elnyomása önnön műveleti képmásuk 

által13 a valóság helyébe lépő virtuálisnak a szimbolikus 

és imaginárius mezőjében való kiterjedése és kiképződése 

révén. A valósághoz természetes módon, dinamikus kiter-

jedésként hozzátartozó virtualitás leválik a valóságról, 

önálló létmódra tesz szert, s fokozatosan fölébe/helyébe 

kerül a valóságnak: a virtualitás ölti magára a valóság 

jegyeit, miközben az elvalótlanuló valóság a virtualitás 

egy alárendelt kiterjedésévé válik. 

Nem léphetünk tovább anélkül, hogy néhány kritikai 

észrevételt tegyünk a baudrillard-i elgondolással kapcso-

latban. Az elgondolás kétségtelenül a modell‒valóság 

hagyományos episztemológiai viszonyának az ontológiai-

ba való átfordításával és metafizikai horizontban való 

kiterjesztésével operál. Ez a fordulat már csak azért sem 

jelenthet egyszerűen helycserét, vagy sorrendcserét a va-

lóság és látszat, valóság és virtualitás viszonyában, mivel 

ezeknek az alapfogalmaknak a szemantikai tartalma is 

megváltozik. Ontológiai kontextusban másképpen értjük a 

valóságot, a látszatot, a virtualitást, mint episztemológiai 

értelmük szerint. Ráadásul ezek a hagyományosan episz-

temológiai fogalmak (legalábbis a modernitás hagyomá-

                                                 
11 Vö. uo. 215. 
12 J. Baudrillard: A szimulákrum elsőbbsége. 173. [31‒32.] 
13 Vö. uo. 162. [11.] 
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nyában) egy olyan ontológiai kontextusban kerülnek já-

tékba, amelyben egy nagyarányú létbeli átrendeződéssel, 

egy radikális átváltozás jeleit mutató új lét- és világrend 

instaurálásával kapcsolatos tapasztalatok leírásához és 

értelmezéséhez kell hozzájárulniuk. Tehát számolnunk 

kell azzal, hogy a magukkal hozott szemantikai tehetet-

lenségi erő folytán maguk a fogalmak is óhatatlanul ki-

zökkentik a leírást és értelmezést a valós történések 

nyomvonalából, s nem tekinthetünk el annak a kockázatá-

tól, hogy ténylegesen valami egészen más történik, mint 

amit az itt zajló fogalmi építkezések látszólagos koheren-

ciával, több-kevesebb hitelességgel felvázolnak.  

Kérdés, hogy maguk a fogalmi konstrukciók mennyire 

kerülhetik el a teoretikus látszatképződések csapdáját, 

miközben a látszatképződések valós(nak vélt) folyamatait 

kritikailag felvázolják?  

Ezt a kérdést már az episztemológiaitól az ontológiai 

felé megtett fordulat is előrevetíti. Első látásra az ideali-

zált modell ‒ a megtestesült idealitás ‒ az eszmeileg (az 

eszmeiben) kiterjedő valóságnak tűnik. Mivel magába 

szívja a mintakép tiszta idealitását, eltűnik a mintakép, s a 

modell kerül mind a mintakép, mind a valós tárgy helyé-

be. De az idealizált (idealizálódott) modell továbbra is 

episztemológiai jegyeket visel magán: nem rendelkezik 

sem a valós idealitás (a mintakép) meghatározó erejével, 

sem a valós tárgy konkrét meghatározottságával. A mo-

dell nem éri el a mintakép tiszta eszmeiségé; annak érzéki 

leképeződése marad, bármekkora absztrakciós magaslatra 

is emelkedjen az érzékisége. De a modell sematizmusa a 

hús-vér valóság tartalmi gazdagságát és végtelen változa-

tosságát is nélkülözi; absztrakt képzet marad akkor is, ha 

szimulált valóságjegyekkel telítődik. A szimuláció szimu-

lált realitást hoz létre, amely az eredendő valósághoz ké-

pest szubsztanciálisan (metafizikailag) átváltozott létmi-

nőség. Az „olyan mintha” valójában azt jelenti, hogy a 

képzet, a virtuális kiterjedés ténylegesen nem azonos a 
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valósággal; esetünkben a hiányzó(vá váló) valósággal 

sem. A modell és a fennálló valóság különböző létrendek-

hez tartoznak, ontológiai cezúra húzódik közöttük.  

A modell tehát egy olyan közvetett képződmény, amely 

sem nem tisztán ideális, sem nem tisztán valóságos; episz-

temológiai értelmét nem képes véglegesen levetkőzni, de 

közben ontológiai érvényre próbál szert tenni: az eredet-

forrás rangjára emelkedik, s látszólag belőle nyílik meg 

mind az idealitás, mind a valóság kiterjedése. Hermeneu-

tikai értelemben viszont a modellnek ez a közvetett/köztes 

státusza éppen a fordítottja ‒ a kifordítottja ‒ a köztesség 

létmódjával bíró, létgyarapító hatású, aktív, dinamikus 

közegnek. A modell a köztesség olyan létmódja, amely 

elszívó hatást fejt ki mind az idealitás, mind a valós léte-

zés vonatkozásában. 

Árutermelés és szemiózis 

A baudrillard-i szimulákrum-koncepció megalapozá-

sában fontos szerepet játszik az árucserén alapuló gazda-

sági folyamatok és a jelfolyamatok között megvonható 

párhuzam. Ezt a lehetőséget már F. de Saussure is felveti 

a nyelvi jel meghatározása kapcsán, különösen a nyelvi 

érték vizsgálata során.14 Ferruccio Rossi-Landi olasz sze-

miotikusnak a hatvanas-hetvenes években kimunkált ál-

láspontja szerinti a szemiotikai jelenségek szervesen hoz-

zátartoznak a társadalmi újratermelés folyamatához. Mi a 

jelrendszerek közvetítésével élünk társadalmilag. Ezért 

                                                 
14 Vö. Ferdinand de Saussure: Bevezetés az általános nyelvé-

szetbe. (Ford. B. Lőrinczy Éva.) Corvina, Budapest 1997. 

133‒141. [Ferdinand de Saussure: Cours de linguistique gé-

nérale. Éditions Payot, Paris 1995. 155‒169.] A nyelvtudo-

mányban éppúgy, mint a politikai gazdaságtanban ‒ mondja 

Saussure ‒ „az érték fogalmával állunk szemben; mindkét tu-

dományban különböző fajtájú dolgok közötti egyenértékűségről 

van szó: ezek az egyikben a munka és a bér, a másikban a jelölt 

és a jelölő”. ‒ Uo. 103. [114.] 
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úgy véli, hogy a társadalmi újratermelésnek a gazdasági 

alap és felépítmény viszonyán alapuló kéttényezős leírását 

ki kell egészíteni egy harmadikkal, a jelrendszerek közve-

títő szerepével. Egyszerre valósul meg a szemiózis újra-

termelése az újratermelés totális folyamatában és a szemi-

ózis közvetítésével való újratermelés.15 A jelek termelése 

és cseréje a társadalmi újratermelés kiiktathatatlan össze-

tevőjét képezi, és annak általános modellje a jelfolyama-

tok esetében is érvényes, illetve azokkal teljesíthető ki.16 

Baudrillard Pour un critique de l’économie politique 

du signes című művében a termeléstől a fogyasztásig ter-

jedő folyamatok történelmi összefüggéseiben és átmenete-

iben négy egymást követő és felváltó logikai rendet külö-

nít el: a használati érték funkcionális logikája; a csereérték 

gazdasági logikája; a szimbolikus csere logikája; a jel-

érték logikája. Egyszerűbben: a hasznosság, a piac, az 

adomány, a szabály (kód) logikája, melyek összefüggése-

iben a tárgy rendre a hasznos tárgy, az áru, a szimbólum, a 

jel alakzatait ölti magára.17 Ezt a differenciálódási lehető-

séget a termelés már lényegileg magában hordozza: az 

előállított tárgyak nemcsak a szükségletek kielégítésére 

szolgálnak, hanem a szimbolikus csere folytán a munka, a 

végzett erőfeszítés, a társadalmi érték bizonyítékai is egy-

ben. A termelés kettős értelmű: nemcsak produkció, gyár-

tás (pro-ducere), hanem a szimbolikus munka révén bizo-

nyíték (preuve) előállítása is.18  

Baudrillard elgondolása két fontos ponton kapcsolódik 

a marxi felfogáshoz: egyrészt úgy véli, hogy a tőkés áru-

                                                 
15 Vö. Ferruccio Rossi-Landi: Introducere în semioză și repro-

ducerea socială. (Trad. Daniela Rovența-Frumușani.) In Solo-

mon Marcus (ed.): Semnificație și comunicare în lumea 

contemporană. Editura Politică, București 1985. 183, 186. 
16 Vö. uo. 197‒199. 
17 Vö. Jean Baudrillard: Pour un critique de l’économie poli-

tique du signes. Éditions Gallimard 1972. 64. 
18 Vö. uo. 13. 
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termelés folyamata, illetve annak marxi elemzése a jelek 

termelésének folyamatára is kiterjeszthető; másrészt, az a 

marxi elgondolás, miszerint az anyagi termelés objektivi-

tása nem az anyagiságában, hanem a formájában rejlik, a 

jelfolyamatokra is átvihető, sőt ott mutatkozik meg tisz-

tán, mindenre kiterjedő egyetemes érvénnyel.19 Ez mutat-

kozik meg abban a folyamatban, ahogyan a funkcionalitás 

(termelés) és az ekvivalencia (piaci csere) logikája a 

szimbolikus csere ambivalenciájába, majd a jel-érték kü-

lönbség-logikájába vált át.  

Baudrillard szerint a marxi elgondolás aktualitása és 

továbbgondolása leginkább a mai fogyasztói társadalom 

körülményei között igazolódik. A termelésben előállított 

tárgy már a szimbolikus csere viszonyai között elveszíti a 

valós használati érték, s azzal együtt a piaci csereérték 

státuszát, mivel szimbolikus csereértékké válik.20 A tárgy 

itt már önmagában semmi, csupán egy „mítosz”; valójá-

ban különböző típusú viszonyok és jelöletek találkozási 

pontja, amelyet a szimbolikus csere rejtett logikája hatá-

roz meg. Jól szemlélteti ezt az átváltozást az ajándék pél-

dája. Az ajándék esetében nem az számít, hogy milyen 

szükségletet elégít ki, sem az, hogy mibe kerül. Mindez 

viszonylagos, mivel az ajándék attól lesz egyedülálló, 

hogy bizonyos helyzetben adják, s bizonyos személyek 

közötti szimbolikus cserét közvetít.21 Az adományozott 

tárgy tehát tisztán tárgyi mivoltában teljesen egyedülálló 

és esetleges; csak szimbolikus csereértékként jön számí-

tásba. A szimbolikus csere közepette a tárgyak a viszo-

nyok és a távolság médiumaivá válnak. Ugyanakkor itt a 

szimbolikus csere ambivalenciája is feltárul: az ajándék 

egyszerre a szeretet és az agresszió médiuma.22 

                                                 
19 Vö. uo. 174. 
20 Vö. uo. 61. 
21 Vö. uo. 
22 Vö. uo. 62. 
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A fogyasztás logikája és a jel metafizikája 

A fogyasztás logikája az előbbieknél is továbblép: 

ténylegesen a jel és a különbség logikája valósul meg 

általa.23 A mindenre kiterjedő fogyasztás körülményei 

között a tárgyak fogyasztási tárgyakként konstituálódnak; 

nem valamely szükséglet vagy felhasználó alany vonatko-

zásában hasznosulnak, hanem az egymással való oppozí-

ciójukban megmutatkozó távolságból és különbségből 

nyernek értelmet.24 Bármi fogyasztási tárggyá válhat, a 

tényleges tárgyi mivoltától függetlenül. Fogyasztási 

tárgyként való definíciója független a tárgytól magától, 

egyedüli funkciója a jelölés logikáján belül érvényesül; a 

tárgyak mint jelek cseréjének a logikája a különbségek 

termelésén alapul.25 A csere itt folyamatosan a különbsé-

get állítja elő: az individuumok valamint a jelentések (ér-

telmek) különbségét. A fogyasztás a csere és a különbség 

struktúrájaként fogja át stratégiailag az újratermelés egé-

szét és a hatalom mechanizmusát. Ebben a kontextusban a 

szükségletek szerepköre is megváltozik: itt már nem pusz-

tán fogyasztási erőként hatnak, hanem valóságos termelő-

erővé válnak; a rendszer újratermelése és túlélése a szük-

ségletek előállításán alapul.26 Ilyen körülmények között 

már nem egyszerűen termelésről, hanem termelékenység-

ről (productivité), (az összes rituális konnotációit beleért-

                                                 
23 Vö. uo. 63. 
24 Vö. uo. 62. Akárcsak a fonémák Saussure nyelvi jel-

felfogásában: a nyelvi jelölő, lényegét tekintve „semmiképpen 

sem hangbeli jellegű, hanem testetlen; nem anyagi szubsztan-

ciája, hanem csakis azon különbségek által létezik, amelyek a 

hangképét az összes többitől elválasztják”. A fonémákat „nem a 

maguk sajátos és pozitív minősége jellemzi”, „hanem egyszerű-

en az a tény, hogy egymással nem keverednek össze. A foné-

mák elsősorban egymással ellentétes, relatív és negatív entitá-

sok.” ‒ F. de Saussure: i. m. 138, 139. [163, 164.] 
25 Vö. J. Baudrillard: i. m. 60, 66, 76. 
26 Vö. uo. 87. 
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ve) beszélnek. Hasonlóképpen, a másik oldalon sem tisz-

tán csak fogyasztásról, hanem fogyasztékonyságról (con-

sommativité) helyesebb beszélni, mivel ez is egy teljes, 

mindenre kiterjedő rituáléként szerveződik, voltaképpen a 

termelékenységnek egy strukturális módjaként tárul fel.27 

Baudrillard elgondolása a jel metafizikájának alaptézi-

seit vetíti rá a fogyasztói társadalom viszonyainak értel-

mezésére. Ezek minden esetben közös vonást mutatnak a 

tőkés árutermelés törvényszerűségeivel. 

A fogyasztás viszonyai között a jel mint globális érték 

az összetevőire bomlik, akárcsak az áru a tőkés újraterme-

lés folyamatában, miközben a viszonyulási irányuk is 

megfordul: ott csereérték/használati érték, itt jelölő/jelölt 

viszonyával találkozunk.28 A fordulat lényege abban áll, 

hogy az eredeti viszonyhoz képest a tőkés piac valamint a 

fogyasztás jelölési logikája szerint a csereértéknek, illetve 

a jelölőnek van meghatározó szerepe a használati értékkel, 

illetve a jelölttel szemben. A csereérték és a jelölő oldalán 

érvényesül az érték stratégiai dimenziója, a használati 

érték és a jelölt pedig ennek okozataként (effet) csak tak-

tikai vonatkozásban jön számításba.29 Más szóval, az áru 

csak a csere közvetítésével érvényesül használati érték-

ként is, a jel pedig a jelölők cseréje révén juttatja érvényre 

a jelöltet. 

Ez a meghatározottsági viszony egy másik szabálysze-

rűséggel is társul. Már a marxi elemzés is kiemeli, hogy a 

csereérték elsődlegessége vonatkozásában közömbös az 

áru használati értéke; a két értékdimenzió kapcsolata eset-

leges. Az áru egysége a csereérték és használati érték 

absztrakt kapcsolatán alapul. A csereviszony, vagyis a 

piac az a forma, amely az áru egységét megalapozza. A 

nyelv hasonló csereviszonyként írható le. A nyelvi jel ‒ a 

                                                 
27 Vö. uo. 88, 89. 
28 Vö. uo. 151. 
29 Vö. uo. 164. 
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saussure-i definíció szerint ‒ úgyszintén a jelölő és jelölt 

arbitráris kapcsolatán alapul.30 A nyelvi forma az, amely a 

nyelvi jel egységét, mint a jelölő és a jelölt absztrakt kap-

csolatát megalapozza. A piac logikájában és a jel logiká-

jában ugyanaz a közös logikai forma lelhető fel: a különb-

ség logikája. A piac az értékek cseréjének absztrakt és 

univerzális kódjaként definiálható, olyan totális médium-

ként, amely a társadalmi újratermelés és csere átfogó 

kommunikációs rendszereként írható le. A nyelv hasonló-

képpen, a jelek cseréjét szabályozó absztrakt és univerzá-

lis jelölési kódként definiálható, olyan totális médiumként, 

amely a jelek társadalmi termelésének és cseréjének min-

denre kiterjedő kommunikációs rendszereként írható le.31 

A jelölési kód érvényesülési terepéül szolgáló fogyasztás 

viszonyai között az áru és a jel közös absztrakt formája 

abban mutatkozik meg leginkább, ahogyan az áruk köz-

vetlenül jelekként termelődnek, jel-értékekként, a kultúra 

alkotóelemeiként létrehozott jelek pedig áruformát ölte-

nek.32 

A baudrillard-i nézőpontból feltevődik a kérdés: Mi-

lyen viszonyban áll az absztrakt jelforma a konkrét való-

sággal? Az áru a használati értéken, a jel a referencián 

                                                 
30 Vö. uo. 183. Saussure a nyelvi jel lényegeként éppen ezt 

emeli ki: „a jelölőt a jelölttel egyesítő kötelék önkényes”, mivel 

„egy jelölőnek egy jelölttel való asszociációjából jön létre”. 

Tehát „a nyelvi jel önkényes”. Ennek az elvnek az alapján válik 

érthetővé, hogy a nyelvi rendszer „pozitív elemek nélküli” kü-

lönbségekből épül fel. Egy nyelvi rendszer „olyan hangbeli 

különbségek sora, amely fogalmi jellegű különbségek sorával 

fonódik össze.” „Bár a jelölő és a jelölt önmagukban véve telje-

sen differenciálisak és negatívak, kapcsolatuk pozitív tény.” A 

jel tehát a maga egészében mint „pozitív dolog” a pozitív tarta-

lom nélküli különbségek kapcsolata. ‒ F. de Saussure: i. m. 93, 

140. [100, 166.] 
31 Vö. J. Baudrillard: i. m. 177. 
32 Vö. uo. 178. 
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keresztül kapcsolódik a piaci, illetve a jelölési viszonyo-

kon kívüli valósághoz. Baudrillard azonban kimutatja, 

hogy mind a piac, mind a jel kettős arculatú. A piac, mi-

közben a szükségleteket kielégítő használati értékek cse-

réjeként mutatkozik meg, elrejti, hogy a használati értéke-

ket a csereérték mint rejtett kód formálja meg; azt, hogy a 

piaci viszonyok között valójában a csereérték és a haszná-

lati érték formális homogenitása (azonossága) érvényesül, 

s a csereérték rendszere által szabályozott használati ér-

téknek nincs más szerepe, mint az, hogy az áru „természe-

tes” valójáért kezeskedjen. A jel hasonlóképpen, miköz-

ben referenciák közvetítőjének mutatkozik, valójában 

elrejti, hogy a referenciák olyan jelöltek, amelyeket a 

jelölő mint kód formál meg, holott a jelölő és jelölt egy-

ségét formális homogenitás jellemzi. Nincs szükségszerű 

kapcsolat egy adott jel és egy rajta kívüli valós jelenség 

között, amelyre utal, mivel a referencia a jelölt egyik 

strukturális módozata, s nem áll kívül a jelen. A referenci-

ának, mint egy csupán virtuálisan kimetszett valóságterü-

letnek, ugyanaz az értéke, mint a jelöltnek; nincs alapvető 

különbség közöttük: a referencia a jelölt maga szubsztan-

ciálisan, in vivo; a jelölt pedig a referencia maga in 

abstracto.33 

Elvileg bármi egy jel referenciájává válhat, tartalmi 

vagy létbeli meghatározottságától függetlenül, s azt, hogy 

egy jel az adott jelölési kontextusban éppen mire utal, a 

jelölő által érvényesített jelölési kód dönti el. A jelöltnek 

és a belőle kiváló referenciának, mint a jelölő rendszere 

által szabályozott formális egységeknek, nincs más szere-

pük, mint az, hogy a jel számára referencia-alibit szolgál-

tassanak, látszólagos szubsztancialitásáról kezeskedje-

nek.34 Úgy tűnik tehát, hogy a használati érték és a jelölt 

valamint a referencia nem autonóm valóságok, amelyeket 

                                                 
33 Vö. uo. 188. 
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a csereérték és a jelölő közvetítenek, hanem szimulációs 

modellek, amelyeket a csereviszonyok és a jelviszonyok 

játéka állít elő; szerepük az, hogy az absztrakt formákhoz 

konkrét valóságképzeteket rendeljenek.35 A jel esetében 

ezek virtuálisan kimetszett és kimetszhető valóságrégiók, 

a jelölő tetszőleges kivetülései a dolgok világára. A konk-

rét valóságnak azok a területei, amelyek kívül esnek ezen 

a virtuális szférán, nem is számítanak ténylegesen léte-

zőknek. Ehelyett a jelviszonyok között képződő absztrakt 

realitás ölti magára a valóság jegyeit, szimulált valóság-

ként, szimulákrumként. A jelek és a valóság természetes 

viszonya ily módon megfordul. Ahelyett, hogy a jelek 

közvetítik a valóságot, itt már a valóság csak a jelek köz-

vetítésére szolgál. A jelek azok, amelyek építik a saját 

autonóm világukat, s minden egyéb csak a jelszerűsége 

révén válik/válhat valóságossá. 

A kör ‒ mutat rá Baudrillard ‒, amely a jelet a való-

ságban legitimálja, és a valóságot a jelben megalapozza, 

hibás kör, holott valójában ebben a körkörösségben rejlik 

a metafizikai (ideológiai) hatásfok titka.36 E hibás kör 

révén a jel metafizikája sem lehet egyéb, mint a valóság-

metafizika szimulákruma. Ezt Baudrillard is megerősíti, a 

marxi elvet parafrazálva: annak a gondolatnak a megfele-

lőjeként, miszerint az anyagi termelés objektivitása nem 

az anyagiságában, hanem a formájában rejlik, a kritikai 

elmélet kiindulópontja sem más, mint az, hogy az ideoló-

gia objektivitása nem az „idealitásában”, nem egy realista 

metafizikai gondolati tartalomban rejlik, hanem a formá-

jában.37 Az ideológia az árucsere, illetve a jelek belső 

logikájához tartozik. Ma már a szemiózis és a politikai 

gazdaság elválaszthatatlanok egymástól. A mai politikai 

gazdaságtan tárgyát ez az egység alkotja, amely már nem 

                                                 
35 Vö. uo. 165. 
36 Vö. uo. 188. 
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is tisztán csak forma, hanem éppúgy tárgy is, tárgyforma, 

avagy formatárgy.38 Ezért joggal merül fel a gyanú, hogy 

a jel logikájának az érvényesülési körülményei között a 

kritikai elmélet valós ideológiák helyett ideológia-

szimulákrumokat vesz célba, s igencsak kérdéses, hogy ő 

maga mennyire kerülhet kívül a szimulákrumképződés 

bűvös körén, annak a kockázatán, hogy önmaga szimulák-

rumává váljon? 

Valósághiány és a hiány valósága 

Ezen a ponton már itt az ideje, hogy feltegyük a kér-

dést: mit ért Baudrillard szimulákrumon? 

Első lépésként Baudrillard a szimulákrumot a szimulá-

cióval összefüggésben definiálja, s így a valósághiányt 

tekinti fő meghatározójának. A szimuláció a hiányra utal: 

„Szimulálni annyi, mint úgy tenni, mintha lenne az, amink 

nincs.”39 A szimulálás nem azonos a színleléssel, ami arra 

irányul, hogy eltitkoljon valamit, ami van. Aki betegséget 

színlel, megpróbálja elhitetni, hogy beteg, elrejtve azt, 

hogy egészséges. Törekvése egy valós állapot eltitkolásá-

ra irányul. Betegséget szimulálni viszont azzal jár, hogy a 

betegségre jellemző tüneteket produkál, s ezzel a betegség 

valós képzetét kelti. Az általa produkált tünetek a képzet 

szintjén „igaz” tünetek lesznek, egy valós betegség tüne-

tei, miközben az ő esetében ez a betegség mégsem való-

ságos. De úgy tűnik, mintha valóságos lenne. Ily módon a 

szimuláció eltüntetni a betegség és az egészség, a képzet 

és a valóság közti különbséget. 

A szimulákrum esetében ehhez képest alapvetően 

megváltozik a szimuláció funkciója. Miért lehetséges 

egyáltalán betegséget szimulálni? Azért, mert ténylegesen 

van egy valós betegség és neki megfelelő gyógyítás. 

Fennáll egy eredeti valós létállapot, ami épp azáltal teszi 

                                                 
38 Vö. uo. 179. 
39 J. Baudrillard: A szimulákrum elsőbbsége. 162. [12.] 
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hitelessé a szimulációt, hogy adott esetben kérdésessé 

válik a valósságának az eldönthetősége. A tünetek a valós 

betegség tünetei is lehetnek. A „minthá”-hoz nemcsak a 

hasonlóság, hanem az azonosság lehetősége is hozzátarto-

zik. Ezzel szemben a szimulákrum olyan szimulációt jele-

nít meg, amelynek semmiféle kapcsolata sincs egy meglé-

vő valós létállapottal; egy hiányzó valóság képzetét kelti. 

A szimulákrum esetében tehát csak a képzet valóságos, de 

úgy jelenik meg, mintha egy valós valóság képzete lenne. 

Ezáltal viszont eltünteti a hiányzó valóság és a neki meg-

felelő valós valóság közti különbséget. 

A szimulákrum tehát nem a realitás elleplezése, nem is 

annak torz visszatükrözése, de még csak nem is a valóság 

hiányának az elrejtése. Ha valamit is elrejt vagy elleplez a 

szimulákrum, akkor az éppen az, hogy nincs semmiféle 

kapcsolata valamilyen fennálló realitással. Bár úgy tűnik, 

mintha kapcsolatban állna egy adott valósággal, ennek a 

tüneteit produkálja ‒ „mindenütt az eredetihez meglepően 

hasonlító univerzumot” teremt40 ‒, holott ténylegesen 

nincs egy ilyen eredeti valóság; az is csak szimulált reali-

tás. Ennek bizonyos tulajdonságait a szimulákrum előállít-

ja a képzet szintjén, de ez nem más, mint a képzet valósá-

ga. Ily módon a szimulákrum egy szimulált valóság szi-

mulációjának, a szimuláció szimulációjának bizonyul. A 

szimulákrum másmilyenné próbálja formálni a meglévő 

valóság arculatát, de nincsenek tényleges eszközei a való-

ság megváltoztatásához. Ehelyett új valóságképzetek éb-

resztésével operál, olyan jelekkel, melyek önmagukat 

jelölik. Így a szimulákrum lényege szerint „önmaga szi-

mulákruma”, s ebben éppen az rejtődik el, hogy semmi-

lyen rajta kívüli valóság sem hitelesíti. 

Az viszont korántsem elhanyagolandó szempont, hogy 

a szimulákrum a jelek világában képződik, s ennélfogva 

erőteljes kommunikatív dimenzió tartozik hozzá. Miköz-
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ben létmódja egy hiányzó valósággal való hiányzó kap-

csolat elrejtésén alapul, kommunikatív tartalma az üzenet-

ben összpontosul, amit mint jel kommunikál. Kommuni-

katív dimenziójában maga a szimulákrum az üzenet: a 

hiány valóságának közvetett felmutatása. A hiány valósá-

gos! ‒ ebben koncentrálódik a szimulákrum mint üzenet. 

Esetében az elleplezés többet mutat meg, és lényegibben, 

mint a közvetlen megmutatás. Ennek illusztrálásra a szá-

mos példa közül elég, ha arra utalunk, amit Baudrillard 

Disneyland kapcsán mond: Disneyland azért van, hogy 

elleplezze: maga a „valódi” Amerika a Disneyland.41 Itt 

tehát „nem a valóság hamis ábrázolásáról van szó”, nem 

ideológiáról mint hamis tudatról, hanem „annak elleplezé-

séről, hogy a valóságos többé nem valóságos”, hogy csu-

pán a valóságos hiánya valóságos. Nincs a Disneyland 

által festett képtől különböző „valódi” Amerika; egy ilyen 

valódi Amerikának csak a hiánya valós. Disneyland vi-

szont valódi szimulátor, amely az amerikai életformát 

szimulálja, analóg módon azzal a helyzettel, amikor egy 

szimulációs gépen próbálunk autót vezetni. De egy lénye-

ges különbséggel: a gép elől felállva a valós élethelyzet-

ben is kipróbálhatjuk az autóvezetést, s alapvetően más-

fajta élményben lesz részünk; ám Disneylandot elhagyva 

továbbra is egy kitáguló Disneylandban találjuk magun-

kat, anélkül, hogy lényegi különbséget észlelnénk a szi-

mulált és a „valódi” amerikai életforma között. 

Bármennyire is paradoxnak tűnik, a szimulákrum ese-

tében a tét „a valóság elvének a megmentése”.42 A szimu-

lákrum ezt két, bár ellentétes, de mégis komplementer 

módon teljesíti: egyrészt a „valódi” szimuláció szimulálá-

sával folyamatosan újratermeli és újrahasznosítja a képzet 

és a valóság közti határt eltüntető káprázatot, dinamikus 

valóságképzetekben keltve életre az elleplezett hiányzó 
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valóság erejét; másrészt, azt, amit a szimulákrum mint 

káprázat elrejt, minden ideológiánál és kritikai elméletnél 

erőteljesebben mutatja fel a szimulákrum mint üzenet: 

Egyedül a hiány valóságos! 

Valóságtöbblet és banalitás 

Egy további lépést a szimulákrum definíciója felé az 

előbbiek kifordítása mentén tehetünk. A szimulákrum 

sokarcúsága abban rejlik, hogy bármilyen irányból is azo-

nosítsuk be, önmagának kifordítottjaként is megragadható 

lesz. Ha az imént a valósághiány irányából tártuk fel a 

szimulákrum lényegét, most hasonló eséllyel közelíthe-

tünk hozzá a valóságtöbblet irányából is. Ehhez Baudril-

lard többféle metaforával szolgál. 

Az egyik a trompe-l’oeil esete, a szemet becsapó, meg-

tévesztő ábrázolásmód a festészetben. Ez az eljárás a füg-

gőleges síkban a térbeli mélység illúziójának a felkeltésé-

vel operál a lineáris perspektívák effektusai által.43 Egy 

valójában horizontnélküli, mélységnélküli síkban a ferdén 

aláhulló szórt fény hatására a térbeliség szimulációja tör-

ténik: olyan térképzet keletkezik, melynek semmilyen 

kapcsolata sincs a valós térbeliséggel. Egy horizont nélkü-

li univerzum bontakozik ki, melynek hátterében nincs 

semmi, pontosabban: a semmi van.44 Felszámolódik bár-

mely privilegizált nézőpont lehetősége, s elmosódik a 

határ a kép világa és a saját tapasztalati világunk között. 

Így egyfajta ellenfestészet valósul meg, amely kizárólag a 

banális, mindennapi tárgyak megjelenítésében merül ki. 

Mindez a valósághoz való túlzott közelség benyomását 

kelti, egyesesen a tapintás érzéki fantazmáit ébreszti fel. 

                                                 
43 Vö. Jean Baudrillard: Le trompe-l’oeil. (Trad. Daniela Ro-

vența-Frumușani.) In Solomon Marcus (ed.): Semnificație și 

comunicare în lumea contemporană. Editura Politică, București 

1985. 316. 
44 Vö. uo. 317. 
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Az anamorfózis, vagyis a formavesztés jelenségével ál-

lunk szemben,45 a valóság deformálódásával, de ‒ paradox 

módon ‒ nem a valósághiány, hanem a valóságlátszatok 

túltengése révén: a tárgyak túlzottan hasonlítanak arra, 

amik ők maguk valóságosan. A valóság túlzott mímelése 

a realitás illúzióját keltő realitás-effektusok révén éppen a 

valóság elvét teszi kétségessé.46 

A szimulákrumnak ez a jellemzője bizonyos értelem-

ben a politikum természetét is megvilágítja. A politikai 

tér, a hatalom tere valójában ilyen trompe-l’oeil- szerű 

perspektíva-effektus. A politikum kevésbé hasonlít egy 

valós cselekvési térhez vagy funkcióhoz, mint inkább egy 

szimulációs modellhez, amelynek manifeszt aktusai kü-

lönféle valóságeffektusokat produkálnak.47 Egy szimulált 

tér uralásában rejlik talán a hatalom eredetének a titka. 

Baudrillard úgy véli, hogy a trompe-l’oeil túlmutat a 

művészet tapasztalatán: a szimulákrum létmódját megvi-

lágító metafizikai kategória. A szimulákrum mélyebb, 

mint a valóság. Mindenkor magában hordozza a metafizi-

kai inverzió lehetőségét, amely folyton rést üt a valós 

valóságon, s tudatosítja, hogy a „csak” (tiszta) valóság 

mindig is illúzió. Ily módon a „valós” valóság mindenkori 

megfordíthatóságának a tapasztalatával, a nem-létezés 

(ki)fordított titkával szembesít: a valóság szívében ott 

húzódik a nem-létezés. E titok birtoklása és egyszersmind 

elrejtése teszi lehetővé, hogy valóságként lehessen elfo-

gadtatni azt, ami valójában csak illúzió. A nagy teológu-

sok és inkvizítorok mindig is tudták (csak ők tudhatták 

igazán), hogy Isten nem létezik, s ennek a titoknak a bir-

tokában gyakorolhatták ténylegesen a hatalmukat.48 

                                                 
45 Vö. uo. 316. 
46 Vö. uo. 319. 
47 Vö. uo. 322. 
48 Vö. uo. 323. 
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Egy másik baudrillard-i metaforaként a szimulákrum 

és a valóságtöbblet kapcsolatának megvilágítására a töké-

letes bűntett esete szolgál.49 A valóság meggyilkolása, 

azaz egy hosszú ideig életképes illúzió kivégzése tökéle-

tes bűntettnek tűnik. E tett révén éppen a fordítottja törté-

nik annak, mint amire ilyenkor számítunk: nem a valóság 

tűnik el az illúzióban, hanem az illúzió maga oldódik fel 

teljességgel a valóságban. Miért tekinthető tökéletesnek 

egy ilyen bűntény? 

A nyomozóhatóság képviselői általában egyetértenek 

abban, hogy egyetlen bűntett sem tökéletes. Az itt szóban 

forgó tűnik a legkevésbé annak. Hiszen nincs sem indíték, 

sem tettes, sem holttest. Egészében tehát megmagyarázha-

tatlan, érthetetlen. De talán éppen ebben rejlik az igazi 

tökéletessége: túlnő önmagán. S ez ebben az esetben nem 

annyira enyhítő, mint inkább súlyosbító körülmény. 

Ugyanis ‒ mutat rá Baudrillard ‒ a tökéletes bűntettben 

maga a tökéletesség a bűntény (akárcsak a rossz transzpa-

renciája esetében, ahol maga a transzparencia a rossz). A 

tökéletesség mindenkor bűnös és büntetendő. Büntetése a 

reprodukció, a kitettsége az újratermelésnek, annak, hogy 

önmagának megsokszorozódó másolatává, duplikátumá-

vá, tükörképévé váljon. 

A valósággal szembeni bűntett esetében nincs sem 

gyilkos, sem áldozat. Ha valamelyikük is létezne, a bűn-

tény titka köréje összpontosulna, s ezzel máris kínálkozna 

a megoldás. Itt viszont a megoldatlanságból adódó követ-

kezmények állandósulnak. Ugyanis a tettes és az áldozat 

egyazon személy, viszonyukat radikális ekvivalencia jel-

lemzi. A valóságnak mint illúziónak a felszámolásában és 

egyúttal az illúziónak valósággá változtatásában az objek-

tum és a szubjektum egyazon mértékben vesz részt tettes-

                                                 
49 Vö. Jean Baudrillard: Le crime parfait. Éditions Galilée, Paris 

1995. 10‒11. 
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ként. Csakis ennek az azonosságnak az alapján foghatjuk 

fel a szimulákrum és a valóság radikális ekvivalenciáját. 

Baudrillard a szimuláció és a szimulákrum viszonyára 

vonatkozó fejtegetéseit arra az elgondolásra alapozza, 

hogy a mai valóság ténylegesen hiperrealitás, s a szimu-

láció voltaképpen a neo-reális és a hiperreális képződésé-

nek a stratégiája.50 A szimulákrum elsőbbsége a valóság-

gal szemben: „egy eredet és realitás nélküli reálisnak a 

modelleken keresztül történő képződésén”, vagyis a „hi-

perreálisnak” a képződésén és megjelenítésén alapul.51 

Miközben tehát a szimulákrum elveszti a kapcsolatát 

bármely fennálló valósággal, egy olyan virtuális dimenzi-

ót nyit meg, amelyben a valóság önmagánál valóságo-

sabbként termelődik újra folyamatosan. A hiperrealitás 

jellemzői a perspektívanélküliség, a túlzott tapasztalati 

közelség, az újratermeltség, s a mindezekből adódó bana-

litás. A valóság a maga természetes módján mindig egy 

adott tapasztalati perspektívában és horizontban tűnik fel 

számunkra, s az észlelése és a belátása egy optimális tá-

volságtartást és bizonyos tapasztalati határok megvonását 

feltételezi. Nem tapad közvetlenül hozzánk, még akkor 

sem, ha történetesen rólunk van szó. Továbbá, a tényleges 

valóság megélése egyszeri, önnön hasonmásaként repro-

dukálhatatlan, s bármilyen leképezése, visszatükrözése a 

tapasztalatok újraszervezésével, átrendezésével jár. Ezzel 

szemben a hiperrealitás esetében elmosódik mindenféle 

perspektíva, horizont és határ, s a reflektálatlan közvetlen-

ség brutalitásával és banalitásával áraszt el bennünket. 

Ennek alaptapasztalatát éppen a mai média és új média 

közegéből nyerjük. A valóságshow úgy von be a maga 

világába, illetve terjed ki az életünkbe, hogy az, ami 

nyers, közvetlen valóságnak tüntetődik fel, a kellő pers-

pektíva, távolság és reflexió hiányában soha nem volt 

                                                 
50 Vö. J. Baudrillard: A szimulákrum elsőbbsége. 165. [17.] 
51 Uo. 161. [10.] 
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tényleges valóság, és nem is válhat azzá; valami olyasmi-

nek a reprodukciója, ami e reprodukción kívül semmiféle 

realitással nem rendelkezik, miközben önmagával mint 

üzenettel itat át bennünket: mi magunk vagyunk az; ró-

lunk van szó; nem is mi nézzük a tévét, hanem a tévé néz 

minket. Ily módon már a médium és a saját tapasztalati 

világunk közötti határ is elmosódik. Itt már nem pusztán a 

McLuhan-i tétel érvényesül ‒ a médium maga az üzenet ‒ 

hanem maga a médium mint autonóm entitás tűnik el, s 

szóródik szét a világunkban, és olvad össze a tapasztalata-

inkkal. „Többé nincs médium a szó szoros értelmében” ‒ 

mondja Baudrillard, s a médiát ma már úgy kell elképzel-

ni, „mint egyfajta genetikus kódot a külső világban, ami a 

reális hiperreálissá való mutációját irányítja, hasonlóan a 

mikromolekuláris kódhoz, amely az értelemnek a képze-

tek szférájából a programozott jelek genetikus szférája 

felé vezető útját irányítja”.52 

E tapasztalatok alapján gondolható úgy, hogy a valós, 

definíció szerint, az, aminek megadható egy vele ekviva-

lens reprodukciója. A valósághoz immár szükségképpen 

hozzátartozik a reprodukció.53 De a hiperrealitás esetében 

ennél is többről van szó: a valóság nem egyszerűen az, 

ami reprodukálható, hanem, mint valóság, már mindig is 

reprodukált; önmagával felfokozott hiperrealitás.54 

Mindebben az tűnik a leginkább félelmetesnek, hogy a 

hiperrealitás mai reproduktív stratégiái messzemenően 

kortársi viszonyban állnak az egyre kiterjedtebbé váló 

tudományos kutatási stratégiákkal, amelyek az adott kísér-

leti feltételek pontos reprodukálhatóságán alapulnak, va-

lamint a globalizálódó ipari/gazdasági/intézményi racio-

nalitással, amely szintén univerzális ekvivalenciák rend-

                                                 
52 Uo. 183, 184. [51, 54.] 
53 Vö. J. Baudrillard: L’échange symbolique et la mort. 114. 
54 Vö. uo. 
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szerén alapul.55 Ezekhez társul a maga ördögi kétarcúsá-

gában a szimulákrumok világa, amely egyrészt a felgyor-

sult változásokkal való lépést tartás kényszerítő erejével 

hat a mindenkori újdonság és aktualitás jegyében, más-

részt viszont bele van kódolva az uniformitás és a banali-

tás mindenre kiterjedő reprodukciója. 

Jel és szimulákrum 

A szimulákrumnak a szimulációval, illetve a valóság-

hiánnyal és valóságtöbblettel összefüggő definíciós kísér-

letei során a háttérbe kerülnek vagy éppenséggel elmo-

sódnak a szimulákrum és a jel, illetve a szimulákrum és a 

képzet közti kapcsolatok. Ezek feltárása viszont koránt-

sem elhanyagolandó a szimulákrumok valós természeté-

nek a megértése és ahhoz a létállapothoz való viszonyulá-

sunk szempontjából, amelyet a szimulákrumok uralnak. 

Ezért nem tűnik érdemtelennek a baudrillard-i, esetenként 

operacionális és leíró megközelítési módtól egy pillanatra 

visszalépni a szimulákrummal kapcsolatos kezdeti vizsgá-

lódások eredményeihez. E célból fontolóra vehetjük Henri 

Wallon észrevételeit a szimulákrumok jellemzőivel kap-

csolatban, melyek a De l’acte à la pensée című művében 

bár pszichológiai alapon, de szemiotikai relevanciával 

fogalmazódnak meg. 

Wallon a szimulákrumot olyan „közbeeső képződ-

ménynek” tekinti, amely nélkül nem lehetne megmagya-

rázni a jelzésektől a szimbólumok és jelek használatáig 

terjedő értelmi fejlődési folyamatot. Ennek kapcsán a 

következőket állapítja meg a szimulákrummal kapcsolat-

ban:  

A szimulakrum magának a tárgynak már egyetlen 

elemét sem tartalmazza. Megkettőzése a tárgynak: hol 

hívebben hasonlít hozzá, hol pedig stilizáltabb, hol a 

gyakorlati cselekvés hatékonyságának, hol meg inkább 

                                                 
55 Vö. uo. 
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a játéknak és az esztétikumnak áll a szolgálatában. De a 

tárgyhoz való közelsége még nagyon nyilvánvaló: kap-

csolatát a konkrét tárggyal, amelyre irányul, a cselekvés 

mutatja meg. A jelet és a jelképet a képzet kapcsolja a 

tárgyához, a szimulakrum viszont annyiban segíti elő a 

képzet kialakulását, amennyiben ez az utóbbi a tárgy 

mentén, sőt legtöbbször vele participációs (részvételi) 

mechanizmussal egybefolyva formálódik. A szimulak-

rumnak ez a tulajdonsága mutatja, hogy messze van 

még a képzettől. De maga a szimulakrum az a cselek-

vés, amely majd a képzethez vezet. A természeti népek 

mítoszaiban egyébként a szimulakrumok és jelképek 

nagyon keverednek. S fontos helyet foglal el a szimu-

lakrum a gyermek lelki fejlődésében is: számos játékban 

csaknem kizárólag ebből táplálkoznak.56 

Wallon felfogása szerint alapvető szerkezeti és funkci-

onális különbség van a jel és a szimulákrum között, de a 

szimulákrumoknak fontos szerepük van a jelhasználat 

kialakulásában. A jel és a szimulákrum különbsége a kép-

zethez és a tárgyhoz való eltérő viszonyukban mutatkozik 

meg. A szimulákrum maga még nem képzet, de elősegíti a 

képzet kialakulását. „Az igazi képzet szintjét a jel éri 

el”,57 mivel a jel „mesterséges konstrukció”, amelynek 

nincs semmiféle együvé tartozási, hasonlósági vagy ana-

lógiás kapcsolata a neki megfelelő tárggyal. Szemiotikai 

értelemben a jelviszony tisztán racionális képződmény, 

amelyben a valós tényállás és annak a jel általi megjelení-

tése, leképezése vagy visszatükrözése különválik. A jelölő 

és jelölt, a helyettesítő és jeltárgy között világos létrend-

beli különbség érvényesül. Ezért csakis a jel esetében 

beszélhetünk a jeltől ténylegesen elkülönülő objektív va-

                                                 
56 H. Wallon: A jelentő és a jelentett összefüggése a gondolko-

dásban. (Ford. V. Binét Ágnes.) In Horányi Özséb ‒ Szépe 

György (vál.): A jel tudománya. Gondolat, Budapest 1975. 

179‒180. 
57 Uo. 179. 
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lóságról, illetve e valóság racionális tapasztalatáról. 

Ugyanilyen racionális viszony áll fenn a tárgy és a képzet 

között is, amelyre vonatkoztatva jelöli, illetve helyettesíti 

a jel a jeltárgyat. Strukturális szempontból tekintve tehát a 

jel és a jelölt valóság viszonya nem puszta megkettőző-

dés; helyesebb azt mondani, hogy megháromszorozódás: 

tárgy‒jel‒képzet hármasság, melyek közül bármelyik 

kettőnek a viszonyát a harmadik közvetíti. Ugyanakkor e 

hármasság tagjai ontológiailag más-más létrendhez tar-

toznak; nem kerülhetnek egymás helyébe, és nem zárhat-

ják ki egymást a létezés rendjéből. A tapasztalatunk raci-

onális artikulációiban a világ e három rend egymásra vo-

natkozásaként szerveződik, oly módon, hogy mindegyi-

kük a másik kettő vonatkozásában nyeri el az értelmét, s 

ebben a kapcsolathálóban épül ki a tapasztalati világ mint 

racionális rend. 

Miben különbözik ettől a szimulákrum? A szimulák-

rum esetében is igaz, hogy a jeltárgynak egyetlen elemét 

sem tartalmazza; nem ikonikus, indexikus vagy szimbó-

lumszerű megjelenítése a tárgynak. A létmódja egészen 

más, mint bármely jeltárgyé; eleve más regiszteréhez tar-

tozik a létezésnek. Mégis, a szimulákrum a tárgy hívebb 

vagy kevésbé hű hasonlóság szerinti „megkettőzéseként” 

merül fel. 

A szimulákrum esetében a megkettőzés a szimulákrum 

irányából érvényesül: önmagát kettőzi meg a valóság irá-

nyában. Ez azt jelenti, hogy a szimulákrum olyankor kép-

ződik, amikor a tárgy maga még ténylegesen nem létezik, 

de a szimulákrum már tartalmazza több-kevesebb tulaj-

donságát, és mintegy megelőlegezi a valóságát. A tárgy-

hoz való közelség jellemzi, s ez azáltal érvényesül, hogy 

számos tulajdonságot jelenít meg, amelyek a létrejövő 

tárgyhoz is hozzátartoznak. De a szimulákrum és a tárgy 

igazi viszonya nem létrehozás, hanem utánzás. A tárgy 

létrejöttekor nem a szimulákrum tárgyiasul, nem a szimu-

lált valóság változik át valóssá. A valóság ontikus körül-
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ményei a szimulákruméitól alapvetően különböznek. 

Ezért Wallon a szimulákrumot „átmeneti” megkettőzés-

nek tekinti, amit a rítus példájával is igazol. „A rítus tisz-

tán mutatja meg a szimulakrumot ‒ írja Wallon ‒ mint 

lényeges átmeneti megkettőződést: még konkrét, hiszen 

egy cselekvést utánoz, de már a benyomásoknak egész 

körét foglalja körülírt gesztusba, s ebben az értelemben 

mozgékony megkettőzése a valóságnak.”58 De bármennyi-

re is közel kerüljön a valósághoz, a szimulákrum ontikus 

vonatkozásban másegyéb, mint a tényleges valóság. 

Mindannyian tapasztaljuk, hogy amikor a színészek szi-

mulálják az előadást a színpadon, egészen más történik, 

mint amikor ténylegesen játszanak. 

Mindez arra vall, hogy a szimulákrum a saját ontológi-

ai regiszterében formálódik, amely lényegileg különbözik 

a valós világ ontológiai regiszterétől. Valóságképzeteket 

ébreszt, de ezek a virtualitásban képződnek, anélkül, hogy 

a nekik megfelelő valóság fennállna. Ezek a képzetek 

szimulálhatnak egy jövőbeni valóságos eseményt (pl. 

pilótaképzés, hadművelet szimulálása során), egy fiktív 

történést (pl. egy rituális cselekvéssel megidézett termé-

szeti eseményt), vagy akár egy olyan játékeseményt, ami-

kor valakik „valóságot” játszanak. De ebből korántsem 

következik az, hogy minden valóságos esemény szimulák-

rumként kezdődne. Az való igaz, hogy a szimulákrum a 

játék, az esztétikum, olykor pedig a gyakorlati cselekvés 

szolgálatában áll. De ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a 

szimulákrum a természetéből kifolyólag közelebb állna a 

művészethez vagy a játékhoz, mint a valósághoz. A mű-

vészet világa nem szimulákrumokból épül, hanem igazsá-

gokból (akárcsak a tudományos elméletek vagy a vallásos 

hitek, csak más módon képződő és szerveződő igazságok-

                                                 
58 Henri Wallon: A cselekvéstől a gondolkodásig. (Ford. Mérei 

Ferenc.) In Uő: Válogatott tanulmányok. Gondolat Kiadó, Bu-

dapest 1971. 147. 
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ból), melyek távol állnak a szimulákrumoktól; a játéknak, 

ha „komolyan” játsszák, semmi köze a szimulákrumhoz, 

ha pedig szimulálják, hitelét és értelmét veszti. De a gya-

korlati cselekvés sem épül szimulákrumokból, ami nem 

zárja ki, hogy a szimulációnak fontos szerepe lehet a ter-

vezésben vagy a gyakorlásban. Ám bármennyit is gyako-

rolja valaki a repülést szimulátorban, jogosítványt csak 

valós repülési szituációban szerezhet. S ez éppen a szimu-

lákrum és a valóság megkülönböztetésének a képességén 

alapul. 

Képzet és cselekvés 

A tapasztalatunkban tehát nemcsak valós dolgok tűn-

nek fel, hanem szimulákrumok is, mivel a tapasztalatunk a 

szimulákrumok virtuális világába is kiterjed. De ez ko-

rántsem jelenti azt, hogy a szimulákrumokat összetéveszt-

hetjük a valósággal, vagy azt, hogy a szimulákrumok a 

valóság helyébe kerülhetnek. A tapasztalatunkban feltáru-

ló tényleges valóság nem szimulákrumokból épül fel. S 

mégis miért mosódhat el olykor a szimulákrumok és a 

valóság közti határ? Ennek megértéséhez a walloni elgon-

dolás egy fontos adalékkal szolgál, amire szemiotikai 

szempontból is érdemes kellőképpen odafigyelni. A szi-

mulakrum nem képzet, s ennélfogva nem is válhat tárgyi-

asult vagy dologiasult képzetté, ami a valós dolgok helyé-

be kerülhetne. A szimulákrum cselekvés, amely képzet 

kialakulásához vezethet; valós cselekvési szituáció, amely 

egy ugyancsak valós képzetnek az előállításához vezet. A 

cselekvés és a képzet egyetlen egységet alkot, a szimulák-

rum egységét. A képzet nem egy, az adott szituáción kívü-

li (létező vagy még nem létező) valós állapot képzete, 

hanem magából a cselekvésből mint valóságosan megtör-

ténő eseményből nyeri a tartalmát. A cselekvés maga vi-

szont egy olyan valós esemény, amely a virtualitásban 

terjed ki; leválik a környező valóság összefüggéseiről és a 

valós virtuális dimenzióját nyitja meg. Kiválóan illusztrál-
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ja ezt Umberto Eco példája, amelyet az ún. pszeudoikoni-

kus jelekre ad. A gyermek a társaságban hol ráül egy bot-

ra és lovagol rajta, hol törként forgatva a kezében vív 

vele. Eco arra hívja fel a figyelmet, hogy itt korántsem 

valamiféle ikonikus hasonlóságról van szó a bot és a ló, 

vagy a bot és a tör között, bár a botnak mint hosszúkás 

tárgynak a tulajdonságai bizonyos értelemben ezt mindkét 

esetben megengednék. A bottal együtt egy lovagló test, 

illetve egy vívó mozdulatokat végző kéz van jelen, még-

pedig egy viselkedési-cselekvési egység elemeiként.59 

Nem valós lovaglás vagy vívás történik, hanem a gyermek 

cselekvő viselkedése, amint virtuális lovaglást, illetve 

virtuális vívást végez. A körülötte levő nézők sem tekintik 

valós lovaglásnak vagy vívásnak, amit látnak, hanem pon-

tosan annak tekintik, amit a gyermek tesz: virtuális lovag-

lásnak és vívásnak. A cselekvés képzeteket ébreszt, de 

senkinek sem fordul meg a fejében, hogy azokat egy valós 

világ képzeteinek tekintse. Nem az történik tehát, hogy a 

gyermek számára és környezete számára elmosódik a 

határ a valós és a virtuális között, s még kevésbé az, hogy 

az egyik felcserélődne a másikkal. Valójában itt nincs is 

ilyen határ. Hanem az történik, hogy a gyermek számára, 

és azok számára is, akik figyelmükkel vele tartanak, meg-

nyílik a virtualitás dimenziója, s egy cselekvéssor a vir-

tuálisban játszódik le; valós cselekvés, melynek a virtuali-

tás a valósága. A szoba más tárgyai pedig egy valós vi-

lágbeli környezetet alkotnak körülötte. 

A walloni pszichológiai és az ecoi szemiotikai elgon-

dolás egyaránt megvilágítja azt a tényt, hogy a szimulák-

rumok valójában nem tárgyi-dologi képzetek, hanem vi-

selkedési-cselekvési egységek a virtualitás mezőjében, 

melyek képzeteffektusokat produkálnak. E képzeteffektu-

                                                 
59 Vö. Umberto Eco: Tratat de semiotică generală. (Trad. Anca 

Giurescu, Cezar Radu.) Editura Științifică și Enciclopedică, 

București 1982. 276. 
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soknak ugyancsak virtuális tartalmuk van, akárcsak a 

cselekvéseknek. A valósággal való felcserélhetőségüket 

vagy összemoshatóságukat az teszi lehetővé, hogy az 

alkotóelemeik és a szabályaik a valós környezetből szár-

maznak. A gyermek, a bot, a szoba tárgyai, az ott ülő em-

berek, az általuk alkalmazott cselekvési és kommunikáci-

ós szabályok és eljárások a valós világ részei. A gyermek 

által produkált viselkedési-cselekvési egység viszont egy 

olyan virtuális univerzum résztvevőivé teszi mindezeket, 

amely éppen ebből az egységből nyílik meg. Ez az egység 

és univerzum, látszólag bármennyire építsen is valós ele-

meket magába, a valóság és a virtualitás közötti meg-

nem-különböztetés/el-nem-különülés elvén alapul. Ezzel 

szemben a valós világra irányuló bármely racionális belá-

tás a valós és a virtuális közötti megkülönbözte-

tés/elkülönítés elvével operál. A megkülönbözte-

tés/elkülönítés képességével viszont mi rendelkezünk. A 

meg-nem-különböztetés/el-nem-különítés képességével úgy-

szintén. Mint ahogy e képességeket mozgósító cselekvé-

seket is mi hajtjuk végre.  

Úgy tűnik tehát, hogy a szimulákrumok problémájának 

a gyökere a saját emberi cselekvéseinkben rejlik. Arra a 

kérdésre kellene választ keresnünk és találnunk, hogy 

miként kerülünk olyan helyzetekbe, melyekben bizonyos 

kényszerítő körülmények, avagy éppen szabad indíttatá-

sunk arra késztethetnek, hogy szimuláljunk, hogy egyálta-

lán a virtualitásra megnyíló cselekvéseket végezzünk? A 

kérdés súlya ily módon a „mi magunkra”, a saját cselek-

véseinkre tevődik át, s ennek horizontjában a szimulák-

rumok eluralkodásának a megfékezése vagy meghaladása 

azzal fog összefüggeni, hogy képesek vagyunk-e, és mi-

ként vagyunk képesek változtatni a cselekvési szemléle-

tünkön és beállítódásunkon? 
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Kritika és valóság 

Ám a probléma mégsem tűnik ennyire egyértelműnek. 

Ugyanis a virtualitásban kiterjedő szimulációs cselekvése-

ink is éppúgy „mi magunk” vagyunk, akárcsak a valósá-

gosnak tudott és tapasztalt cselekvéseink. Ily módon a 

teljes emberi cselekvési és kommunikációs kultúránkban, 

az ebben formálódó képességeink kiképzettségében a 

fordított irányú mozgás lehetősége is elvileg benne rejlik: 

a virtualitás mezőjében képződő elemek is szerveződhet-

nek olyan viselkedési-cselekvési egységekbe, amelyekből 

a valóság dimenziója nyílik meg, s a szimulákrumokból 

valós világ épül fel egy virtuális környezetben. Tudatosít-

juk a fordulatot, aprólékos részletességgel leírjuk az általa 

bekövetkező új (többnyire negatív színezetben feltűnő) 

jelenségeket és tapasztalatokat, s a kritikai elmélet(ek) 

igyekeznek mindezt különféle magyarázó modellekbe is 

beépíteni. De vajon értjük-e kellőképpen, hogy miért kö-

vetkezik be a fordulat? S azt, hogy mi az, ami bekövetke-

zik? Értjük-e egyáltalán, hogy mi történik? 

E kérdések kapcsán aggályok merülhetnek fel, két 

irányban is: a kritika tekintetében éppúgy, mint a valóság 

vonatkozásában. 

A szimulákrumok jelenségét és terjeszkedését megcél-

zó kritikai elmélet abban a történelmi és kulturális kontex-

tusban jelentkezik, amikor a szimulákrumok a tapasztalati 

világunk komponenseiből látszólag a tapasztalat egészére 

kiterjedő, a valóságon eluralkodó domináns rendszerré 

szerveződnek. Tehát a kritika maga is a szimulákrumok 

elhatalmasodása által motivált, s mint ilyen nem vonat-

koztathat el a szimulákrumoktól való függőségtől. A kriti-

kának valójában a különbséget kellene helyreállítania és 

felmutatnia a tényleges valóság és a szimulákrumok vilá-

ga között. A szimulákrumoktól való függősége következ-

tében viszont a kritika önnön lényegének ellentétébe for-
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dul át: a különbség eltüntetése, a szimulákrumok érvényre 

juttatása, és a hiányzó valóságnak szimulákrumokkal való 

pótlása, a szimulákrumlét uniformizálása és univerzalizá-

lása irányába hat. A kritikai elmélet konstrukciói valójá-

ban elmélet-szimulákrumok, a valós kritikai eljárásokat és 

szabályszerűségeket olyan virtuális cselekvési egységekbe 

ötvöző szimulációk, amelyek a kritika képzetét keltik, 

miközben e képzet semmilyen kapcsolatban sem áll valós 

kritikai attitűdökkel és cselekvésekkel. A valóságnak cím-

zett kritikai vehemencia az egyoldalúság illúziójának a 

felkeltésére összpontosul: a szimulákrum és mediális kö-

zege egyoldalúan rossz az emberi valónkra nézve; paktum 

az ördöggel, a hanyatlás kiteljesedése. Ily módon eleve 

kizárja a másként való elgondolás lehetőségét és hitelét. 

Abba viszont, hogy a kritikai elméletnek a szimulák-

rumok, spektákulum, eldologiasodás stb. „leleplezésén” 

túlmenően nincs érdembeni mondanivalója a valóságról, 

maga a valóság is belejátszik. 

Mi az a „valóság”, amiről itt szó van? A realitás ta-

pasztalataink felől nézve korántsem bizonyul annyira 

elsatnyult és banális létszférának, mint amilyen képet a 

szimulákrumok kritikája fest róla. Sőt, inkább azt tapasz-

taljuk, hogy a valóság elvégzi a maga kritikáját, még mie-

lőtt bármely kritikai elmélet életmagra tenne szert. Ugyan-

is a „valóság” a mi világunkban sem viselkedik másképp, 

mint a maga megszokott módján: természetes erői által 

előjön, és váratlan, meglepő módon betör az életünkbe, 

pozitív és negatív értelemben egyaránt: pozitíve mindun-

talan meglep kimeríthetetlen gazdagságával és változatos-

ságával, amihez a szimulákrumok modellszerűsége, sema-

tizmusa nem képes felérni; de sajnos negatíve is meglep, a 

könyörtelenségével: egy szimulált háborúban, ha éles 

lövedékekkel lőnek, ténylegesen meghalnak. A valóság 

ilyen meglepő! 

De vajon elégséges-e megállapodnunk a valóságta-

pasztalatunknak ennél az immanens, organikus kritikai 
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dimenziójánál? Ugyanis a kérdés egy másik vonatkozás-

ban is feltevődik. A szimulákrumok elhatalmasodásának a 

tapasztalata vajon csak oly módon érinti-e a „valóság” 

problémáját, ahogyan a szimulákrumok a valóság felől 

látszanak? Azaz a szimulákrumoknak a valóságra vissza-

vetülő képeként, amely a valóságot leépítő, elvalótlanító 

hatásaikat láttatja? 

Ám az azzal való számvetés sem tűnik érdemtelennek, 

hogy a szimulákrumok dominanciájának horizontjában a 

valóságnak egy másfajta képe tűnik fel, mint amilyent 

ezidáig tapasztaltunk. Vajon nem éppen Philippe Quéau-

nak van igaza, amikor úgy véli, hogy a virtualitás igazi 

problémája voltaképpen a valóság újragondolásának a 

problémája. A szimulákrumok által kitermelt hiperrealitás 

és a hozzátartozó banalitás, ha nem a valóság, hanem a 

virtualitás felől tekintjük, egy másfajta ontológiai pers-

pektívát is megnyit, amit leginkább a virtualitás parado-

xona fejez ki: a virtualitás „valóságosabb a valóságos-

nál”.60 Azokba a kritikai riadalmakba, amelyek azt sugall-

ják, hogy a valóság áldozatul esik a szimulákrumoknak és 

a virtualitásnak, egy jó adag realitás-gőg szorul, amely 

minduntalan szeretné felértékelni a valóságot a virtualitás-

sal szemben. Ennek következtében azonban ‒ paradox 

módon ‒ éppen a valóságot elnyomó, kisajátító stb. virtuá-

lis értékelődik alul a valósággal szemben.61 A szimulák-

rumok virtuális természetének a feltárása révén bekövet-

kező ontológiai nézőpontváltás viszont egy újszerű, s 

cseppet sem tartalmatlannak tűnő produktivitással kecseg-

tet: ily módon megtudhatunk valami lényegeset a valóság-

ról, amire ezidáig, lehet, éppen a modernitás szemléleti 

keretei berögzültsége folytán nem figyeltünk oda eléggé. 

                                                 
60 Philippe Quéau: Le virtuel: un état du réel. In Gilles Cohen-

Tannoudji (éd.): Virtualité et réalité dans les sciences. Éditions 

Frontieres, 1995. 74. 
61 Vö. Philippe Quéau: La planete des esprits. Pour une poli-

tique du cyberespace. Éditions Odile Jacob, Paris 2000. 77. 
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Ilyesmit sugallnak Ljudmila Ulickaja szavai is, me-

lyekkel Alik, a New Yorkba áttelepült orosz-zsidó festő-

művész temetését sommásan jellemzi:  

„Az a hatalmas üresség, amely a halált követően tá-

tong, szemfényvesztéssel volt kitöltve. De ‒ csodálatos 

dolog! ‒ mégiscsak ki volt töltve.”62 

                                                 
62 Ljudmila Ulickaja: Vidám temetés. (Ford. Goretity József.) 

Magvető, Budapest 2016. 157. 
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A SZÓTÉRTÉS HATÁRAI 

A szótértésre való törekvésünk a mindennapi tapaszta-

lataink közé tartozik. Ám viszonylag ritkábban adódik 

olyan kulturális szituáció, amikor a szótértés szükséglete 

olyannyira sürgető körülményként merül fel a benne élők 

számára, hogy tudatosan is reflektálnak rá, s megkísérlik 

célszerűen és tervszerűen feltárni a lehetőségfeltételeit. 

Az ilyen helyzetek kitüntetett jelentőséggel bírnak, mivel 

a résztvevők ilyenkor a gyakorlati kérdéseken túlmenően 

teoretikus szinten is igyekeznek megvilágítani a szótértés 

létrejöttének vagy éppenséggel kudarcának a lényegi 

mozzanatait. Azok a szavak, amelyekkel Gáll Ernő, a 

Korunk főszerkesztője a múlt század hetvenes évei végén 

a romániai magyar kisebbségi kultúránk egyik, ha talán 

nem a legfontosabb nemzedéki vitáját ‒ A szóértés előfel-

tételeiről címűt ‒ bevezette, a több évtizednyi távolság és 

a lényegesen megváltozott körülmények dacára sem ve-

szítettek aktualitásukból: „Remélem, eszmecserénk lefo-

lyása és várható eredménye meggyőző bizonyítéka lesz 

annak, hogy jószándékú emberek szót értenek még akkor 

is, ha különböző kérdésekben esetleg eltérő nézeteket 

vallanak.”1  

E gondolat nemcsak azért jelentős, mert szándéka sze-

rint a korabeli kisebbségi kultúrát megosztó nemzedéki 

ellentétek kiéleződésének próbálta elejét venni, hanem 

azért is, mert elméleti igényű megállapításokat tartalmaz a 

szótértés mibenlétével és lényegével kapcsolatban. A szót-

értés nem azonos a nézetek, vélemények megegyezésével. 

A résztvevők különböző módon tehetik fel a kérdéseiket, 

és különféle álláspontokat fogalmazhatnak meg. A szótér-

tés igénye ott merülhet fel egyáltalán, ahol ilyen különb-

ségek mutatkoznak meg. De ‒ az előbbivel összefüggés-

                                                 
1 Ld. „Nincs helye semmiféle kizárólagosságnak.” Gáll Ernő 

bevezetője. In A szóértés előfeltételeiről. Korunk 1980/1-2. 41. 
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ben ‒ az elgondolás másik vetülete is fontos: a szótértésre 

olyan lehetőségként tekint, amely a (különféle állásponto-

kat képviselő) résztvevők közös törekvése folytán létrejö-

het. Megvalósulásához viszont a résztvevők jószándéka 

szükséges.  

A jelzett vitaesemény közelebbi kontextusához ‒ teore-

tikus értelemben is fontos előzményként ‒ egy másik írás 

is hozzátartozik, amelynek szerzője, Tóth Sándor tételesen 

is kifejti a szótértés objektív és szubjektív feltételeit. Ob-

jektív feltételként a nyelvi kommunikációt jelöli meg, 

mind egyetemes, mind pedig sajátos szinten, s a nyelvek 

kommunikációképességét tekinti a szótértés általános fel-

tételének a szerző. Mindegyik kultúra nyelvileg formálja 

meg és fejezi ki magát, s a nyelviségnek ebben az univer-

zális közegében ‒ még akkor is, ha az különféle és adott-

ságaikban egymástól sokszor igen távol eső nyelvek soka-

ságára tagolódik ‒ képes kommunikálni más kultúrákkal. 

Ez nemcsak a természetes nyelvek esetében van így, ha-

nem a különféle embercsoportok és közösségek sajátos 

nyelvezeteire is érvényes. Szubjektív feltételként, a kora-

beli sajtóviták jellemzőinek a szakszerű számbavétele és 

feltárása kapcsán, a gondolkodás nyitottságát emeli ki a 

szerző, összefüggésben a partner álláspontjának, koncep-

ciójának, érvrendszerének a komolyan vételével, valamint 

a saját álláspont, koncepció és érvrendszer kritikai felül-

vizsgálatával.2  

                                                 
2 Vö. Tóth Sándor: A szótértés előfeltételeiről. Korunk 1979/5. 

390‒393. „Amióta ember él a földön, tömegméretű mindennapi 

gyakorlatának evidenciája szolgáltatja szilárd alapját annak az 

egyetemes érvényű általánosításnak, hogy az emberi nyelv, 

minden létező (vagy lehetséges) emberi nyelv, az egymástól 

lehető legtávolabbiak is, egymás között kommunikációképesek, 

és ebben az emberiség nembeli egysége nyilvánul meg. Márpe-

dig, ami az általános szintjén érvényes, annak valamilyen konk-

rét formában a sajátosság szintjén is érvényesülnie kell.” „Van a 

szótértésnek szubjektív előfeltétele is ‒ a gondolkodás nyitottsá-
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Fontos megállapítások ezek, mivel jól megrajzolják 

annak a szemléleti keretnek a sztereotip vonásait, amely a 

közvélekedés szintjén általában behatárolja a szótértés 

feltételeit. De vajon elégségesek-e a szótértés lényegének 

a feltárásához és megértéséhez? 

A szótértés köre 

Feltevődik a kérdés: Vajon kiterjeszthető-e általánosan 

minden kommunikációs szituációra a szótértés probléma-

köre? 

A válasz nemleges, hiszen vannak körülmények, ame-

lyek között nyilvánvalóan nem merül fel a szótértés szük-

séglete. Elég néhány fontosabb esetet felsorolásszerűen 

számba venni. Nincs szükség a szótértés kimunkálására: 

ott, ahol nem jön létre, vagy valamilyen oknál fogva fel-

függesztődik, s csak a saját világra korlátozódik a mások-

kal való kommunikáció; amikor nincs akivel és nincs 

amiben szót érteni; amikor a sajátos létformák közömbös 

egymásmellettisége a jellemző; amikor a felek bensőséges 

egyetértésben élnek, s úgymond szavak nélkül is megértik 

egymást; amikor teljes egyetértés tapasztalható egy felve-

tődő elméleti vagy gyakorlati problémával kapcsolatban; 

vagy ha a vizsgált probléma kísérleti úton, számítással, 

méréssel, egyértelműen alátámasztható, igazolható. 

Továbbá, vannak olyan esetek is, amikor ‒ bár szüksé-

ges volna ‒ egyáltalán esélye sincs a szótértésnek. Ilyes-

mit tapasztalhatunk teljes el- és bezárkózás esetén, vagy 

                                                                                       
ga. Ez ott kezdődik (de csak kezdődik), hogy a partner állás-

pontját, koncepcióját, érvrendszerét komolyan veszem, tehát 

vita tárgyává teszem. Megtisztelem partneremet azzal, hogy 

egészében és összetevőiben is kritikailag megmérem, és való-

ban kimutatom, hogy mi a tarthatatlan belőle. És végződik ott, 

hogy ami ellenállt a kritikai vizsgálatnak, azon a magam állás-

pontját, koncepcióját, érvrendszerét is lemérem. És ami ennek 

során könnyűnek találtatott, azt kiselejtezem.” ‒ Uo. 393. 
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olyankor, amikor erőszakos elfogadtatás és birtoklás ér-

vényesül, s az érintettek úgymond „értenek a szóból”, de 

olyankor is, amikor a sajátnak a projekciója vetül rá egy-

oldalúan a másikra, illetve amikor kizárólag a versengés 

uralja a vélemények és érvek viszonyát, vagy amikor a 

felek különbejáratú, „privát” nyelveket használnak az 

egymással folytatott kommunikációban. 

Az ilyen esetekkel kapcsolatos észrevételek arra utal-

nak, hogy a szótértés nem mindenhol és nem mindig, 

hanem csak bizonyos feltételek között érvényesül a kom-

munikációban. Viszont ha belegondolunk az imént felso-

roltak jellemzőibe, ezek olyan empirikus vagy teoretikus 

szituációkban jelentkeznek, amelyek többnyire a kommu-

nikációs megnyilvánulások határeseteiként szerveződnek, 

a valós kommunikáción mintegy kívül kerülve a tényleges 

benneállás helyett. Ezért egy körültekintőbb vizsgálódás 

esetében kézenfekvőbbnek tűnik a kommunikáció herme-

neutikája felől közelíteni meg a szótértés problémáját. 

Első ránézésre úgy tűnik, hogy a szótértés kérdésköre a 

különféle hermeneutikai koncepcióknak, de kiváltképpen 

H.-G. Gadamer filozófiai hermeneutikájának a központi 

problémáját képezi. Hisz olyasmiről van szó, ami a her-

meneutikai tapasztalat nyelviségével alapvetően függ 

össze. A figyelmesebb szemrevételezés viszont azt mutat-

ja, hogy a gadameri hermeneutikában ritkán fordul elő 

külön csak a szótértésre való utalás. Ha történik is ilyes-

mi, a hermeneutikai eszmefuttatás ezt az egyetértés, meg-

egyezés, megértetés és megértés egymással is összekap-

csolódó fogalmi köreibe illeszti. Egy elmélyültebb vizsgá-

lódás viszont olyan izgalmas belátáshoz is elvezethet, 

miszerint addig, amíg az említett fogalmak a megértés 

tapasztalatának és folyamatának tartalmi mozzanataiként 

jönnek számításba, a szótértés a felsoroltak formális vetü-

leteként ragadható meg.  

Bár hermeneutikai kontextusban ritkán kerül sor a szót-

értés önálló tematizálására, mégis úgy vélem, hogy a szót-
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értés belső összefüggéseinek a megvilágítása egy ilyen 

foglalatoskodás keretében a megértési folyamat tartalmi 

mozzanatainak a teljesebb vizsgálata tekintetében is pro-

duktív lehet. 

Vegyük sorba és vizsgáljuk meg külön-külön is, hogy 

a szótértésnek mely feltételei tárulnak fel a kommunikáció 

hermeneutikája horizontjában. 

A különbség tapasztalata 

A köznapi kommunikációs tapasztalatainkból szárma-

zó belátásaink arra utalnak, hogy a szótértés szükséglete 

ott és olyankor merül fel, amikor a kialakuló, megfogal-

mazódó vélemények, nézetek, álláspontok között különb-

séget tapasztalunk. E különbség megmutatkozása és arti-

kulációja nélkül nem válik szükségessé a szótértés. A 

saját horizontján belül mindegyik vélemény és álláspont a 

teljes igazságnak tudja magát. Holott mindegyik egy 

konkrét partikuláris helyzet horizontjában fogalmazódik 

meg, s egyik sajátos helyzetből sem nyílik teljes rálátás a 

probléma egészére. Ebből kifolyólag a helyzetek és az 

erőterükben képződő vélemények különböznek is egy-

mástól. Azt, hogy létezik a különbség ‒ „amelyet nem 

alkalmaznak, hanem amely adódik” ‒, amint erre 

Gadamer rámutat, már Parmenidész is sejtette. A halan-

dók vélekedéseinek hátterében „az a bizonyos nagy prob-

léma, önmagunk megkülönböztetésének csodája áll”.3 

Igazából nem az egység, hanem a különbség mibenléte a 

hermeneutika fő kérdése. „Az egyet megérteni normális 

dolog, de mi a helyzet a különbségtevés képességével?” ‒ 

teszi fel a kérdést Gadamer.4 A különbség azonban csak 

                                                 
3 Hans-Georg Gadamer: A filozófia kezdete. (Ford. Hegyessy 

Mária.) In Uő: A filozófia kezdete. Osiris Kiadó, Budapest 2000. 

324. [Hans-Georg Gadamer: Der Anfang der Philosophie. Phi-

lipp Reclam jun., Stuttgart 1996. 172.] 
4 Uo. [172.] 
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akkor válik észlelhetővé, amikor a partikuláris vélemé-

nyek és álláspontok találkoznak és érintkezésbe kerülnek 

egymással. Ebben a köztes mezőben, amely a sajátos ta-

pasztalatok és vélekedések között, azok érintkezése foly-

tán képződik, alakul ki a tényleges hermeneutikai szituá-

ció, a maga mindenirányú hatásösszefüggéseivel. Ez mind 

a dolgok, mind a más emberek irányában egy nem-

tárgyiasító tapasztalati-nyelvi viszonyulásként valósul 

meg, amelynek összefüggéseiben a másik nem a megfi-

gyelés tárgya, hanem sokkal inkább ‒ hozzánk hasonlóan 

‒ a kapcsolat résztvevője. Ha csak nem zárkózik be az 

ember teljesen a saját individualitásába és a hozzá tartozó 

tapasztalati szituációba, az érintkezés és a kontaktus, mint 

két- vagy többirányú hatásösszefüggés, elkerülhetetlen.5 A 

megértés és annak bármely származékos módusza csakis 

ezáltal válik lehetségessé. Az, aki megértő, „nem érintet-

len szembenállóként tud és ítél, hanem egy sajátságos 

hozzátartozás viszonyában állóként, mely összeköti a 

másikkal, úgyszólván vele együtt érintve, vele együtt 

gondolkozik”.6 

                                                 
5 A kultúra ‒ mondja Gadamer ‒ „a megértetés egy formája, 

olyan játékhoz hasonlít, melynek résztvevői nem szubjektumok 

és nem is objektumok”. Ugyanis „az ember hermeneutikai hely-

zete bebizonyította, hogy az a fennhéjázás, mellyel a dolgoktól 

távolságot tartunk ‒ mintha azok nem lennének egyebek a meg-

figyelés tárgyainál ‒, figyelmen kívül hagyjuk a más emberek-

kel (és más kultúrákkal) való kölcsönös megértés döntő tényét. 

Nem lehet kitérni az elől, hogy a másikkal való kontaktusunk-

ban a másik is beszéljen hozzánk.” ‒ Uo. 207, 205. [41, 40.] 
6 Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer. Egy filozófiai 

hermeneutika vázlata. (Ford. Bonyhai Gábor.) Gondolat 

Könyvkiadó, Budapest 1984. 228. [Hans-Georg Gadamer: 

Warheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Her-

meneutik. GW. Bd. 1. Hermeneutik I. J. C. B. Mohr (Paul Sie-

beck), Tübingen 1990. 329.] 
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A másik tapasztalata elsődlegesen a határ és az érintés 

tapasztalata. A határ pozitíve a sajáthoz tartozó, de egy-

szersmind negatíve a másiktól elhatároló. A másik ekként 

a negativitásként tárul fel közvetlenül. Ám a hermeneuti-

kai szituációban nem valamiféle absztrakt elhatárolódás 

valósul meg, hanem az érintkezésben feltáruló különbség 

mutatkozik meg. Az érintésben a másik először mint hi-

ány, mint negativitás merül fel, mivel a különbözősége az, 

ami ténylegesen megérint. A különbség negativitása min-

dig is elsődleges a pozitív adottsághoz képest, de úgy, 

mint a pozitív adottságokhoz hozzátartozó, azok között 

képződő.  

Ennélfogva a különbség tapasztalatán mutatkozik meg 

ténylegesen a tapasztalatok különbsége. Pontosabban az, 

hogy az egymással találkozó és érintkezésbe kerülő parti-

kuláris tapasztalatok, vélemények és álláspontok nem 

csupán behatárolt pozitív tartalmak, hanem a különbség-

ben is kiterjedő képződmények. A hozzájuk tartozó kü-

lönbség a virtualitás dimenziójával gazdagítja őket. Egy 

magát már-már készenállónak tudó vélemény, bármennyi-

re is lehatárolt legyen a valós tartalma szerint, a hozzátar-

tozó különbségből, negativitásból és hiányból a virtuali-

tásban való továbbképződés dinamikus horizontja nyílik 

meg számára. Ez a horizont egyúttal a másikra nyílik, 

illetve a másik felől nyílik meg irányában, mivel a másik 

vélemény is (a másik véleménye is) ‒ hasonlóképpen ‒ a 

hozzá tartozó hiány révén a virtualitásban való kiterjedés-

sel is bír. Ily módon a különböző véleményeknek a kü-

lönbség, a negativitás és a hiány terében kirajzolódó hori-

zontjai a virtualitás szférájában találkoznak és nyílnak 

meg egymásra.  

A hermeneutikai szituáció feltételezte közép tehát a 

szituációba belépő pozitív, valós adottságokhoz képest a 

hozzájuk tartozó virtualitásként képződik. A virtualitás az 

egymásra megnyíló horizontok, vagyis a nyitottság terepe. 

A partikuláris nézetek és egyáltalán a behatárolt tapaszta-
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lati szituáció nyitottságát csak oly módon érthetjük meg 

ténylegesen, ha tételezzük a hozzátartozó, a különbségek 

irányából megnyíló negativitást, s ennek révén a virtuali-

tásban való kiterjedést. A zárt tapasztalati alakzatok, lét-

szférák azért és akként zártak, mivel a másokkal való 

érintkezések és az ebből adódó különbségek hiányában 

nélkülözik a virtualitásban való kiterjedést. Ennek hiá-

nyában ‒ vagyis a hozzájuk tartozandó hiány hiányában ‒ 

önnön „adott” valóságukra, vagyis egy, a saját partikulari-

tásába bezáruló, változásra, képződésre képtelen valóság-

ra korlátozódnak. Az ilyen, csakis önmagára hagyatkozó 

valóság önnön valóságossága irányából is előbb-utóbb 

megkérdőjeleződik. 

Kérdésessé válás 

A virtualitás dimenziójában mindaz, ami a valóság ol-

dalán szilárd pozitív adottságnak bizonyul, kérdésesség-

ként tárul fel. A másik vélemény vagy álláspont éppen a 

kérdésessége révén lesz (mások által) érintett. A kérdés 

létmódja a negativitás és a nyitottság közegét feltételezi. 

„A tulajdonképpeni kérdés azonban ‒ Gadamer meglátása 

szerint ‒ az ember szembesülése saját magával, amikor a 

másikkal, a tőle különbözővel találkozik.”7 A saját véle-

mény és álláspont is hasonlóképpen kérdésessé válik, de 

nem csak a másik irányából felmerülő kérdésességként, 

hanem a másikra nyíló horizontban a sajátra visszatekintő 

és visszakérdező kérdésességként is. A kérdésesség ennél-

fogva nemcsak a valóshoz hozzátartozó virtualitásban 

való kiterjedést jelent, hanem a virtualitás megnyitását a 

valósra, a beengedését a sajátba, a saját valóság virtualitás 

általi áthatottságát, ami a partikularitás zártságainak a 

fellazításával, kimozdításával jár. A saját vélemény és 

álláspont a virtualitásban való belsődleges kiterjedése 

folytán szembesül önnön korlátaival és hiányaival. 

                                                 
7 H-G. Gadamer: A filozófia kezdete. 206. [41.] 
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A kérdés és a kérdezés voltaképpen mindig is a fordu-

latnak a valós létállapotban rejlő lehetőségét hordozza. A 

fordulat lényege: elébe menni a pozitivitásnak, azaz ér-

vényre juttatni a negativitás „fakticitását”. Ez nemcsak a 

valóság megnyitását jelenti a virtualitásra, hanem hason-

lóképpen, a virtualitás megnyitását is a valóságra, s a va-

lóságnak a virtualitásból való előjövetelét, mint új kezde-

tet, amelynek nem lehet elébe menni, hanem amelyhez 

már mindig is csak előrehaladni lehet. A kérdés, mint az 

arra adott „válasz”, ami „van”, az attól különbözőt „pro-

vokálja”, azt, ami „nincs”. A „van”-nak a kérdésben testet 

öltő „nincse” nem más, mint az önmagából el-

(ki)fordulásra és a mássá válásra való megnyílása a való-

ság „soha-nem-teljességének” a virtuális teljességhori-

zontjában.  

A kérdezés „mindig lebegő lehetőségeket tesz látható-

vá”.8 Ezek mentén viszont valóságos (valóságépítő) élet-

megnyilvánulások bontakoznak ki: az elszenvedés épp-

úgy, mint a tevékenység. A tapasztalat negativitása, az 

előzetes véleményünk tarthatatlansága „logikailag a kér-

dést implikálja”. Ezért „a kérdezés is inkább elszenvedés, 

mint tevékenység”.9 De ugyanez a kérdezés nyitja meg az 

utat az új tapasztalatok megszerzése felé is. Ehhez viszont 

az elszenvedésen túlmenően valóságos kérdezésre van 

szükség, amely képes megnyitni a dolognak vagy a felme-

rülő problémának a kérdésességét. A megértés valami 

kérdésességének a megértésével kezdődik, s „egy dolog 

kérdésességének a megértése már maga is kérdezés”.10 A 

kérdezés tehát megértő aktivitás, amely „értelemlehetősé-

geket nyit meg”, s általa „az, ami értelmes, átkerül a meg-

értő saját gondolatába”.11 Ezért a gondolkodás, akár a 

                                                 
8 H.-G. Gadamer: Igazság és módszer. 262. [380.] 
9 Uo. [380.] 
10 Uo. [380.] 
11 Uo. [380.] 
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másik, akár a saját vélemény és álláspont végiggondolása 

legyen is, az aktív kérdezéssel kezdődik. A kérdezés már 

az elszenvedés negativitásaként is tevékeny, mivel ekként 

vonja be a másik szempontját a sajátnak a kérdésességébe, 

mint ahogy ‒ ezzel együtt ‒ ugyancsak a kérdezés aktivi-

tása nyitja meg a másiknak a kérdésességét a saját szem-

pont horizontjában A kérdezés erőterében tehát a különb-

séget megjelenítő szempontok egyszerre jutnak érvényre 

az egymás szempontjaira való tekintettel levés és a másik 

szempontjából való kérdésessé válás kölcsönösségében és 

oppozíciójában.  

A közös harmadik 

A szempontok ütközése feszültségek képződésével jár 

az egymással szembesülő vélemények és álláspontok arti-

kulációja mentén. De amíg csupán ennyi történik, amíg 

szembenálló felek öncélú nézetei és vélekedései konfron-

tálódnak, valójában nincs, amiről szót érteni. A szótértés 

valós szükséglete nem a szembenálló felek egymáshoz 

való viszonyában, a nézetkülönbségeik egymás számára 

való feltárulásában és megmutatkozásában merül fel. Ha-

nem abban a vonatkozásban, hogy a partikuláris vélemé-

nyek és álláspontok mindegyike a maga sajátossága szint-

jén különbözik magától a dologtól, amiről szó van. A 

szótértéshez egy közös „harmadikra” van szükség, ame-

lyen a vélemények, álláspontok különbsége ténylegesen 

megmutatkozik. 

Miben áll a „dolog maga”? Nyilván itt nem kimondot-

tan egy tárgyi valójában megragadható dologi létezőről 

van szó. Hanem olyasmiről, ami egy olyan, sokakat és 

sokféle módon érintő értelmi problémaként, életgyakorlati 

kérdésként, avagy kulturális tapasztalatként merül fel, 

amelynek a teljességköre túlmutat az egyértelmű, min-

denki számára elfogadható beazonosításon, leíráson és 

magyarázaton. A vele kapcsolatos belátások a saját ta-

pasztalatok, szemléleti keretek, személyes-csoportos er-
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kölcsi és gyakorlati viszonyulásmódok széles körének a 

bevonását igényli a különféle értelmezési eljárásokba. 

Mindezek a „dolog” megértése irányában szerveződő 

erőfeszítések formájában bontakoznak ki. Választ keresni 

a kérdésre, hogy miről van szó, és megérteni azt, amiről 

szó van ‒ így lehetne tömören rögzíteni e törekvések irá-

nyultságát. 

Az ily módon körülírható „dolog” és a vele kapcsola-

tos viszonyulási módok még néhány további jellemzővel 

rendelkeznek. Olyan „dologról” van szó, amely nem tar-

tozik kizárólagosan valamely személyes vagy csoportos 

tapasztalás partikuláris körébe, s nem sajátítható ki, és 

nem oldható meg egy partikuláris horizonton belül. A 

hozzá tartozó jelenségek és folyamatok többeket vagy 

mindenkit érintenek, de egyik sajátos vélekedés vagy 

viszonyulási mód sem képes átfogni a dolgot a maga egé-

szében és értelemteljességében. Tehát „közös dologról” 

van szó, s e közösségképződés a dolog irányából és aktivi-

tása folytán történik, két vonatkozásban is. Egyrészt a 

dolog által érintettek ebben az érintettségükben, mint kö-

zös tapasztalatban, szituációban vagy sorsban találkoznak 

egymással és találnak egymásra. Másrészt, mivel a dolog-

gal kapcsolatos partikuláris képzeteik és viszonyulási 

módjaik egyikük esetében sem kínálja az átfogó belátás és 

megoldás lehetőségét, csakis közös vállalkozásként te-

kinthetnek a megértéshez és megoldáshoz vezető erőfeszí-

tésekre. Ily módon az érintettek a dolog horizontjában egy 

közös törekvésnek válnak a résztvevőivé és az eredmé-

nyeiből részesülőkké. Ez az állapot a partikuláris véleke-

déseik, álláspontjuk szemléleti kereteinek, az ehhez tarto-

zó beidegződéseknek, szubjektív elfogultságoknak és 

előítéleteknek a megnyitását és játékba hozását, a saját 

vélekedések és álláspontok próbára tevését feltételezi 

egyidejűleg egymás vonatkozásában és a dolog teljesség-

horizontjában. Amikor köznapi szinten a résztvevők jó-

szándékára és nyitottságára hivatkoznak a szótértés kap-
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csán, akkor voltaképpen ez, a dolog irányában és a dolog 

közvetítésével egymás irányában megnyíló közös törek-

vés jön számításba. Tehát nem arról van szó, hogy a szót-

értés eleve feltételezne valamiféle morális értelemben vett 

jószándékot és nyitottságot, s még csak nem is arról, hogy 

a résztvevők egymás iránti jóindulatára lenne hozzá szük-

ség. A jóindulat megléte kétségkívül megkönnyíti a szót-

értés megvalósulásához szükséges erőfeszítéseket, de nem 

szükségképpeni feltétele ezeknek, s mi több ‒ amint látni 

fogjuk ‒ bekövetkezése nem annyira előzménye, mint 

inkább következménye a szótértésnek. 

Továbbá, ha a dolog „létmódjára” tekintünk, azt ta-

pasztaljuk, hogy nem valamiféle kész tényállásként, nem 

a szilárd adottság állapotában leledzik, hanem a kérdéses-

ség közegében mozog; nem maga a valóságosan létező 

jelenség áll az érdeklődés középpontjában, hanem az a 

kérdés, a probléma, amelyben a dologgal kapcsolatos 

tapasztalatok a megértés számára megnyílnak. Ez egyrészt 

azt jelenti, hogy a sajátos vélekedések és álláspontok par-

tikuláris valósághorizontjához képest a dolog a virtuális-

ban terjed ki, a valós tapasztalati jelenség képzeteként 

tűnik fel. Mint ilyen azonban, a szóba jövő sajátos véle-

kedések valóságképzeteihez képest ideális képzet ‒ a do-

log ideája ‒, amely a velejáró átfogó értelemhorizontban 

és ideális teljességként mindenkor meghaladja a partikula-

ritásokat. Másrészt azt jelenti, hogy a dolog maga állandó 

elmozdulásban, folyamatos képződésben, formálódásban 

érhető tetten, dinamikus kölcsönhatásban a feléje irányuló 

értelmezési-megértési törekvésekkel, s mint ilyen, egyik 

partikuláris megközelítési mód felé sem tárul fel a maga 

mindenoldalú teljességében, hanem az egyes konkrét ese-

tekben más-más arculatát tárja fel a saját átfogó értelem-

horizontja és az illető konkrét megértési törekvés sajátos 

értelmezési horizontja egymásba nyílásának/játszásának 

megfelelően. 
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Ily módon egyik sajátos értelmezésnek sem áll módjá-

ban külön-külön a dolgot a maga egész teljességében 

megragadni és átfogó értelemösszefüggéseiben megérteni. 

Így egy olyan hermeneutikai szituáció áll elő, amelyben a 

dolog által érintettek erőfeszítései csakis a szótértés mód-

ján formálódhatnak a dolog teljes valójára és értelmére 

irányuló közös erőfeszítéssé. Ez viszont arra utal, hogy a 

szótértés nem szembenálló felek esetleges találkozása 

folytán jöhet létre (vagy vallhat kudarcot), hanem egy 

középre helyezett és a virtualitásban is kiterjedő közös 

dologban alapozódik meg. 

Ebben a hermeneutikai szituációban a dolog maga kö-

zépen áll, a partikuláris nézőpontokból nyíló perspektívák 

kereszteződési-találkozási pontjában, amelyek a dologra 

mint virtuális teljességre irányulnak. Mindegyik partiku-

láris vélekedés a dolog valóságából indul ki, annyiban, 

hogy rendelkezik a dolog egy valós képzetével, ami töb-

bé-kevésbé megfelel a valós dolog sajátos tapasztalatának. 

Ezért mindegyik vélekedés a maga horizontján belül, par-

tikularitásának perspektívájában ragadja meg a dolgot, 

valamilyen sajátos jellemzője, tulajdonsága, adottsága 

felől, ami a leginkább megfelel a szemléleti, viszonyulási 

sajátosságainak. Ugyanakkor az tapasztalható, hogy a 

dolog virtuális teljessége az ilyen partikuláris képzetet 

mindegyikét ‒ bár más-más irányokban, de ‒ meghaladja. 

A dolog virtuális kérdésessége horizontjában a konkrét 

vélekedések és álláspontok mindegyike azoknak a hiá-

nyoknak ‒ korlátoknak, elégtelenségeknek, egyoldalúsá-

goknak ‒ a mentén válik kérdésessé, amelyek módján a 

dolog teljességétől való különbözőségük a virtualitásra 

való nyitottságukban feltárul. Mindegyik valós tartalmú 

partikuláris vélekedés és álláspont hiányként nyílik meg a 

virtuális teljességre. A dolog virtuális teljessége e hiányok 

kereszteződési-találkozási pontjában tárul fel. A kölcsö-

nös kérdésességek erőterében képződő feszültség a való-

ság és a virtualitás szembesüléséből adódik. A partikuláris 



A kommunikáció közegében __________________________  

192 

 

vélekedések és álláspontok pozitív tartalmai a dolog való-

ságával kapcsolatos tapasztalatokból származnak, s mint 

ilyenek különféle tapasztalati tartalmakból formálódó 

képzetekként jelennek meg. Ugyanakkor a dolog virtuális 

teljessége horizontjában mindegyik ilyen pozitív képzet-

hez a hiány negativitása tartozik hozzá. A teljesség hiá-

nya, s e hiányként való virtuális kiterjedésük mindegyikük 

esetében közös, ám a hiányzó tartalmak ‒ e hiányok pozi-

tív virtuális tartalmai ‒ éppúgy különbözőek, mint a való-

ságos tartalmaik. 

Azt látjuk tehát, hogy a partikuláris vélekedéseknek és 

álláspontoknak mind a valóságtartalma, mind pedig a 

hozzájuk tartozó hiányok pozitív virtuális tartalma egy-

más és a dolog vonatkozásában esetleges. A különféle 

konkrét szituációkban a dolognak valamely tapasztalatát 

és képzetét másmilyen tapasztalata és képzete váltja fel, s 

e sajátos tapasztalatok szembesülése a vélemények cseré-

jének szabad mozgásterében történik, anélkül, hogy vala-

milyen szigorú szabályt követne. Ami itt ténylegesen 

megmutatkozik, az nem a pozitív tartalom, hanem a kü-

lönbözőség, s ennek a perspektívájában az eltérő véle-

mény- és nézetkülönbségekként artikulálódó, oppozíció-

ban álló pozitív tartalmak mindegyikéhez hozzátartozó ‒ 

tehát közös ‒ negativitás, mint virtuális kiterjedés, amely-

ből az oppozícióban álló valóságtartalmak függvényében 

ugyancsak oppozícióban álló különféle irányultságok 

nyílnak meg a dolog virtuális teljességére. A „dolog ma-

ga” a különféle negativitások találkozási pontjában, e 

negativitások pozitív kapcsolathálójaként ölt formát, mint 

virtuális képződmény. E formális képződményben találko-

zik és nyílik meg egymásra a dolog valósághorizontja és 

igazsághorizontja; ebben a (tiszta) idealitásban tárul fel a 

„dolog maga”, mint a partikuláris horizontok objektív és 

szubjektív behatároltságain túllépő virtuális teljesség, azaz 

mint valóság és igazság egymáshoz tartozása.  
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A szótértés olyasmi, ami lényege szerint a dolognak a 

sajátos konkrét körülmények között elérhetetlen és belát-

hatatlan értelemteljességére irányul, s abban alapozódik 

meg. Ahhoz viszont, hogy a dolog teljességét érvényre 

juttató hermeneutikai szituáció tényleges aktivitása kibon-

takozhasson, még további feltételek teljesülése szükséges. 

A beszélgetés művészete 

A kérdés és a válasz dialektikája „a megértés viszonyát 

beszélgetés jellegű kölcsönös viszonyként tünteti fel” ‒ 

írja Gadamer.12 A dialektika „a valódi beszélgetés művé-

szete”,13 melynek három lényegi vonását emelhetjük ki 

hermeneutikai szempontból, mivel a beszélgetés egyszerre 

terjed ki a partner, a dolog és a gondolat irányába.  

A beszélgetés egyrészt a „gondolkodás művészete”, 

annak, hogy „egy szempont egységébe összetekintsünk”, 

ami „a fogalomalkotásnak, mint a közös gondolat kidol-

gozásának” a folyamataként valósul meg.14 Az igazi be-

szélgetés gondolkodva beszélgetés, mivel a beszéd és a 

gondolkodás összekapcsolódik benne, de nem oly módon, 

hogy a beszéd követi a gondolkodást, hanem úgy, hogy a 

gondolkodás magában a beszélgetésben történik.  

Másrészt viszont ‒ s mindenekelőtt ‒ a dialektika a 

kérdezés művészete, de egyúttal a gondolkodás kibonta-

koztatása irányába mutató „továbbkérdezés művészete” is, 

ami a dolog irányából érkező kihívásokra válaszolva jelö-

li ki a belegondolás és az elgondolás útjait. „Beszélgetést 

folytatni ‒ mondja Gadamer ‒ annyit jelent, mint enged-

jük magunkat a szóban forgó dolog által vezetni.”15 Ez 

olyan értelmi aktivitás, amellyel az elszenvedés, az enge-

delmesség és a részesülés is együttjár.  

                                                 
12 Uo. 264. [383.] 
13 Uo. 257. [373.] 
14 Uo. 258. [374.] 
15 Uo. 257. [373.] 
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Végül pedig a dialektika „a partnerek együtthaladását” 

jelenti a kérdés‒válasz együtthaladása mentén. A másik-

kal való együtthaladás egyszersmind „együtthaladás a 

mondottakkal”, ami a megértésre való irányultság lénye-

ge, anélkül, hogy ez szükségszerűen elfogadást is jelente-

ne.16 Ezt biztosítja a beszélgetésnek a kérdés‒válasz struk-

túrája/játéka mentén kiépülő dialogikus folyamata. E te-

kintetben a beszélgetést épp az jellemzi, hogy „itt a nyelv 

a kérdésben és a válaszban, az adásban és az elfogadás-

ban, az egymás mellett való el-beszélésben és az egymás-

sal való megegyezésben hajtja végre az értelemkommuni-

kációt”.17 

Ezek alapján Gadamer úgy gondolja, hogy a valódi be-

szélgetés nem függ az egyik vagy a másik partner akaratá-

tól. A beszélgetésben feltáruló igazság, „a logosz”, „nem 

az enyém és nem a tiéd”, fölötte áll a beszélgetőpartnerek 

szubjektív vélekedéseinek.18 Itt ugyanis a partnerek nem 

annyira irányítók, hanem sokkal inkább irányítottak abban 

a folyamatban, melyben szó szót követ, váratlan fordula-

tokat vesz, és senki sem tudhatja előre, hogy a beszélge-

tésből „mi jön ki”. Az igazi beszélgetés tehát sosem az, 

amelyet folytatni akarunk, és helyesebb azt mondani, 

hogy beszélgetésbe kerülünk, beszélgetésbe bonyolódunk. 

A beszélgetésben képződő megértés sikere vagy kudarca 

történés, amely végbemegy velünk.19 

A hermeneutikai beszélgetésnek az előbbiekben ki-

emelt három lényegi jellemzője nem külön-külön, hanem 

egyszerre, s egymással összefüggésben érvényesül. Való-

jában ez adja meg a beszélgetés hermeneutikai minőségét, 

                                                 
16 Vö. Hans-Georg Gadamer: A hallásról. (Ford. Simon Attila.) 

Vulgo II(2000)3-4-5. 29. [Hans-Georg Gadamer: Über das 

Hören. In Uő: Hermeneutische Entwürfe. Mohr Siebeck, Tübin-

gen 2000. 53.] 
17 H.-G. Gadamer: Igazság és módszer. 258. [374.] 
18 Vö. uo. [374.] 
19 Vö. uo. 269. [387.] 
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ami leginkább a szót váltás dialogikusságában/dialogikus-

ságaként mutatkozik meg. Ezt jól megvilágíthatjuk né-

hány olyan gondolattal, melyeket Bonyhai Gábor emel ki 

Hans Lipps hermeneutikai logikájából a beszéd viszony-

szerűségével kapcsolatban. Ezek a hermeneutikai beszél-

getésnek azt a változatát jellemzik, amit Lipps a diszkusz-

szió fogalmával jelöl. Itt nem egyszerűen egy dolog közös 

megbeszéléséről van szó, hanem olyan dialógusról, 

amelyben álláspontokat szembesítenek, és a saját állás-

pontok, illetve, amennyiben lehetséges, a közös álláspont 

kimunkálása történik.20 A beszélgetés, amelyben szótér-

tésre törekednek, ilyen diszkusszió-szerű folyamatnak 

bizonyul. A diszkusszió nem egyszerűen tényállásokat 

tételező kijelentéseket vonultat fel, hanem állításokat, 

vagyis olyan kezdeményezéseket, amelyekről ki kell derí-

teni, hogy meg is állnak-e valóban, azaz védhetőek, tart-

hatóak-e, s ennek véghezviteléhez „ellenfélre” van szük-

ség.21 Ez esetben viszont mégsem egy harci helyzetről van 

szó, amelyben valakinek a legyőzése lenne a cél az állítá-

sok és az érvek versenyében, mivel ‒ ahogyan erre Lipps 

rámutat ‒ az „ellenfél itt a dologból keletkezik”. Az állítás 

ugyanis a dologról állít, azzal kapcsolatos mondanivalót 

fogalmaz meg a saját szempontja szerint, s azt „mérvadó 

felfogásként igyekszik érvényre juttatni”.22 Ily módon egy 

meghatározott álláspontnak már a fogalmában benne van, 

hogy más, vele szemben álló álláspontok tartoznak hozzá. 

„A dolog, amelyről a diszkusszió folyik, összekapcsol és 

szétválaszt” ‒ mondja Lipps.23 A beszéd viszonyszerűsége 

                                                 
20 Vö. Bonyhai Gábor: Hermeneutika és morfológia. In Uő: 

Összegyűjtött munkái. 1/B. Balassi Kiadó, Budapest é. n. 

[2000]. 266. 
21 Vö. uo. 266, 267. 
22 Vö. Hans Lipps: Untersuchungen zu einer hermeneutischen 

Logik. Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1959. 35. 

[Bonyhai Gábor: i. m. 267.] 
23 Uo. 
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tehát ebben a kontextusban nem az egymáshoz való köze-

ledésben és egymás teljesebb megismerésben áll, hanem 

„abban, hogy az egyik a másikon méri magát”.24 Ez pedig 

nem valamiféle személyességet jelent, hanem a saját ál-

láspont próbára tételét, a hatóköre kiterjedésének a bemé-

rését, a korlátai tudatosítását. A diszkusszió hermeneutikai 

produktivitása tehát abban áll, hogy „megmutatkoznak 

egy álláspont erőterének a határai”.25 Ehhez viszont az 

szükséges, hogy a résztvevők mindegyike arra törekedjen, 

hogy maximálisan bontakoztassa ki és juttassa érvényre a 

saját álláspontját.  

Ez az értelme annak a hermeneutikai alapelvnek ‒ 

összegez Bonyhai Gábor ‒, hogy az igazi ‒ dialogikus ‒ 

vitában mindkét félnek érdeke az ellenfél álláspontjának 

az erősítése, s a vita első szakaszában egyenesen nekünk 

is törekednünk kell arra, hogy az ellenvélemény mellett 

szóló valamennyi érvet felsoroljuk, az ellentétes állás-

pontot megerősítsük.26 

Ez a megállapítás összecseng Gadamer felfogásával a 

dialektika lényegéről és a beszélgetés dialogikus jellegé-

ről. Gadamer hangsúlyozza, hogy a dialektika lényege 

nem abban áll, hogy a mondottakat kikezdjük a gyenge 

pontjaikon, s nem is olyan művészete a beszédnek „amely 

a gyenge dolgot is erőssé tudja tenni”, hanem a gondolko-

dás művészetét értjük rajta, „mely a mondottakat a dolog 

felől tudja megerősíteni”.27 Nem az a célja, hogy a mási-

kat az érveinkkel legyőzzük, hanem azt igényli, hogy a 

véleményének a tárgyi súlyát mérlegeljük, s ennek érde-

kében „kérdezve kutassunk mindent, ami egy vélemény 

mellett szól”.28 Mint ilyen, a dialektika a próbára tétel 

                                                 
24 Uo. 
25 Bonyhai Gábor: i. m. 267. 
26 Uo. 
27 H.-G. Gadamer: i. m. 257. [373.] 
28 Uo. [373.] 
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művészete, amely azt feltételezi, hogy fogadjuk el a mási-

kat, engedjük érvényesülni a szempontjait, ismerjük el a 

véleményének tárgyi jogosságát, s véleményét ne őrá 

magára vonatkoztassuk vissza, hanem a saját helyes vagy 

hibás véleményünkkel szembesítsük.29 Gadamer hangsú-

lyozza, hogy a beszélgetésben történő megértetés magá-

ban foglalja, hogy a partnerek készek a megértésre, s 

igyekeznek kölcsönösen elismerni az idegenszerűt és el-

lenkezőt. Ez arra készteti őket, hogy a saját indokaik mel-

lett az ellenérveket is mérlegeljék, s a szempontjaikat 

észrevétlenül és akaratlanul kicseréljék. Ennek során el 

lehet jutni a közös véleményig és a közös nyelvig.30 

Mindeközben a „dolog” itt nem valami beszéden kívüli 

dologi entitásként tételeződik, amire a beszéd tárgyilag 

vonatkozik, hanem a gondolatával együtt van jelen a be-

szélgetésben, úgy, ahogyan a résztvevők a közös elgondo-

lására törekednek. Az igazi beszélgetésben ugyanis gon-

dolkodás történik, közös gondolkodás, amely ebbe a kö-

zösségbe emeli be a dolgot, s a dolog a maga igazságaként 

jelenik meg a gondolatban.  

A nyelv teljesítménye 

A szótértés voltaképpen a dolog közös elgondolása 

mentén munkálódik ki a beszélgetésben. A dologban való 

egyetértés itt közelről sem azt jelenti, hogy a résztvevők 

ugyanazt gondolják, hanem azt, hogy a gondolkodás és 

beszélgetés közösségébe emelt dolgot közös dolognak 

(közös dolguknak) tekintik. A szótértés nem jelenti gon-

dolatok egybeesését, sem a gondolkodás és a beszélgetés 

útján való belehelyezkedést a másik gondolkodásába és a 

vele való azonosulást, sem pedig valamiféle utánaalkotá-

sát a másik gondolatainak. A szótértés itt a gondolkodás 

egy olyan új közösségének a kiképzéseként jön létre, az 

                                                 
29 Vö. uo. 270. [389.] 
30 Vö. uo. [390.] 
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elgondolásbeli különbségek érvényre juttatása révén, 

amely számára a dolog a maga igazságában tárulhat fel, 

vagy legalábbis a résztvevők közelebb kerülhetnek a do-

log igazságához. A szótértés folyamataként zajló beszél-

getésben egymással értünk szót, de ez egyúttal azt jelenti, 

hogy a dologban értünk egyet: azaz együtt keressük a 

dolog igazságát leginkább megszólaltató találó szót és 

kifejezést, a dologgal való közös nyelvet. 

Gadamer számos alkalommal hangsúlyozza, hogy a 

megértés vagy annak kudarca olyan, mint valami történés, 

amely a beszélgetésben végbemegy velünk. Utólag azt 

mondhatjuk, hogy jó beszélgetés volt, vagy hogy éppen 

nem kísérte szerencse. „Mindez arról tanúskodik ‒ mond-

ja Gadamer ‒, hogy a beszélgetésnek saját szelleme van, s 

a nyelv, amelyen folyik, magában hordja saját igazságát, 

azaz »feltár« és megmutat valamit, ami aztán ettől fogva 

van.”31 Ugyanis a megértetés és a megértés csak ott válhat 

problémává, ahol lehetőség van arra, hogy a beszélgetés 

révén nyelvileg megértessük magunkat egymással.32  

E tapasztalat a szótértésnek egy további feltételére irá-

nyítja a figyelmünk, ami nem más, mint a nyelv maga. Az 

minden beszélgetés magától értetődő előfeltétele, hogy a 

beszélők ugyanazt a nyelvet beszélik.33 De a megértetés és 

megértés nyelvi folyamata nem merül ki ennyiben. A 

nyelv „az a közeg ‒ mutat rá Gadamer ‒, amelyben a 

partnerek kölcsönös megértetése és a dologról való egyet-

értése végbemegy”.34 A beszélgetésben a nyelv igazi létál-

lapota tárul fel.35 

Itt jól észrevehető, hogy Gadamer a nyelv „igazi létál-

lapota” kapcsán két egymással összetartozó és egymásba 

fonódó, de strukturálisan külön is választható nyelvi fo-

                                                 
31 Uo. 269. [387.] 
32 Uo. 270. [388.] 
33 Vö. uo. 270. [388.] 
34 Uo. 269. [387.] 
35 Vö. uo. 275. [395‒396.] 
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lyamatra utal, amelyek együttesen valósítják meg a be-

szélgetést mint nyelvi történést. 

Egyrészt a nyelv közegében megértetés történik; a 

megértetés nem a beszélgető partnerek/szubjektumok 

egymás irányában gyakorolt erőkifejtése ‒ nem szubjektív 

vélekedések egyoldalú és erőszakos elfogadtatása ‒ útján 

valósul meg, hanem nyelvi hatáskifejtésként, amely a 

résztvevők oldalán, az irányában megnyíló befogadásban 

megértésként realizálódik. Nem valaki értet meg valamit 

egy másvalakivel a beszélgetésben, hanem a nyelvi fo-

lyamat érteti meg, azaz változtatja érthetővé, be- és elfo-

gadhatóvá a partnerek számára azt, aminek a megértésére 

törekednek. Ezért lesz a megértetés mindig kölcsönös és 

sohasem egyoldalú; nem lehetne a résztvevők valamelyi-

kével úgy értetni meg egy igazságot, hogy ez a megértetés 

ne történjen meg az összes többi résztvevővel is. A nyelvi 

hatásösszefüggés minden irányban hat és alakít, követke-

zésképpen a saját léttörténésükként megélt megértés 

mindegyik résztvevőben külön-külön is és a beszélgetés 

partnereiben együttesen is megtörténik, mint közös törté-

nés. 

Másrészt a megértetés‒megértés hatásösszefüggései 

sohasem a nyelvi közeget átszövő személyközi viszonyok 

mentén bontakoznak ki: nem annyiból áll, hogy A partner 

megérteti valamely nézetét B-vel, B pedig megérti A-t 

vagy A-nak egy nézetét. Ha csak ennyi történne, ez olyan 

lenne, mintha a megértetés‒megértés hatásösszefüggései 

egy kétdimenziós síkban terjednének ki. Márpedig az élő 

beszélgetés ennél jóval többdimenziós történés. Ezért utal 

Gadamer a megértetéssel együtt a partnereknek a dolog-

ban való egyetértésére. A beszélgetés során nem a partne-

rek, illetve a személyes vélekedések valamelyike, hanem 

a „dolog maga” áll középen, s minden, ami a nyelv köze-

gében végbe megy, a dologra vonatkoztatottan történik: a 

dologra irányuló nyelvi megértetésként és a dolog megér-

téseként. Az, ami a megértetés‒megértés nyelvi történésé-
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ben a résztvevők számára közös történésként bontakozik 

ki, nem más, mint éppen „a dologról való egyetértés”; a 

dolog értelemösszefüggéseinek az egyéni befogadások 

mentén végbemenő megértése(i) során képződő közös 

megértéstapasztalat a beszélgetés nyelvi közegében a 

dologról való egyetértésként tárul fel. Az egyéni megér-

téstapasztalatok a sajátos feltételektől függően eltérőek, 

különbözők, de egyazon nyelvi közegben egy közös törté-

nés mozzanataiként képződnek, s e közösség éppen a be-

lőlük nyíló és rajtuk alapuló egyetértés kiterjedését (és 

határait) rajzolja ki. Ebből világossá válik, hogy egyrészt 

az egyetértés soha nem jelent(het) teljes megértést; az 

egyetértés a beszélgetés aktuális menetében létre jön, a 

megértés viszont nyitott folyamatként tovább halad; más-

részt viszont az is nyilvánvaló, hogy megértés nélküli 

egyetértés ténylegesen nem lehetséges, mivel nem a meg-

értés alapul az egyetértésen, hanem éppen fordítva, a 

megértéstörténés nyelvi közegében válik lehetővé az 

egyetértés. 

A megértetés, megértés és egyetértés tehát egyazon 

nyelvi történés mozzanataiként artikulálódnak, a megér-

téstapasztalat különböző irányú kiterjedéseiként a tapasz-

talat nyelvi közegében. Az is világos, hogy a megértésta-

pasztalat egyéni és közösségi vetületeinek az egymáshoz 

tartozása és egymásba játszása a tapasztalat képződési 

folyamatában a beszélgetés nyelvi közegével áll össze-

függésben. Miként, hogyan nyilvánul meg mindebben 

magának a nyelvnek a teljesítménye? És hogyan vonat-

koztatható ez a szótértés problémakörére? 

Forma és tartalom 

A szótértés vonatkozásában a hermeneutikai folyamat 

nyelviségének három fontos aspektusa emelhető ki. 

Először is, az a belátás, hogy a dolognak a megértése 

szükségképp nyelvi formában történik, nem arra utal, 

hogy egy megértési aktust utólag még szavakba is fogla-
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lunk, hanem arra, hogy „akár szövegekről, akár beszélge-

tőpartnerekről van szó, akik a dolgot elénk állítják, a 

megértés oly módon megy végbe, hogy maga a dolog 

szólal meg”.36 Más szóval, a megértetés és a megértés 

folyamataiban „a nyelv nem mint nyelv, nem mint gram-

matika és nem mint szótár” van jelen, hanem „a mondot-

tak megszólalása képezi a voltaképpeni hermeneutikai 

történést”.37 A hermeneutikai folyamatban tehát a nyelv 

nem mint valós tényszerű adottság ‒ mint hangok, szavak, 

mondatok, nyelvtani szabályok összessége/rendszere ‒ 

vesz részt, hanem mint megszólalás, mondás és a mon-

dottnak megszólalásként való történése/kifejeződése, azaz 

úgy, mint a nyelv nyelvészetileg stb. „megfogható” való-

ságosságához képest megszólalás-történésként való „meg-

foghatatlan” virtuális kiterjedés. Az elhangzó szó és a 

szóra bírt dolog nyelvi képződményként válik tapasztalat-

tá, miközben „a nyelv maga” sehol sem tűnik fel önálló 

tapasztalatként, hanem a beszélgetés áttetsző közegeként, 

önnön valóságát mintegy visszafogottan, visszatartottan 

juttatja érvényre a mondottakat. E tekintetben tehát a szót-

értés a nyelv önmegvalósító teljesítményeként tárul fel, 

melynek során, ahogyan a folyamat megértetés-

sé‒megértéssé mélyül/tágul, a nyelv mint nyelv egyre 

visszavontabbá válik, mindinkább érvényt szerezve a kö-

zegében formálódó (közös) értelemtartalmaknak.  

Ez az átváltozás a dologgal kapcsolatos gondolkodás-

sal is összefüggésben áll. Amikor valaki „teljesen a gon-

dolkodás erejére támaszkodva” igyekszik feltárni a dol-

got, e törekvésben „maga a dolog juttatja érvényre saját 

magát”. Ennek csak a másik, és róla leválaszthatatlan 

oldalaként megy végbe a dologgal kapcsolatos feltáró 

elgondolásaink beszélgetőleg való kifejtése, melynek 

során a dolog önnön érvényre juttatási törekvése nyelvi 

                                                 
36 Uo. 264. [384.] 
37 Uo. 321. [467.] 
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formában (is) megjelenítődik. Olyan történés ez, amelyre 

csak azt lehet mondani, hogy „nem a mi tevékenykedé-

sünk a dologgal, hanem magának a dolognak a tevékeny-

sége”.38 Más szóval ez esetben is átváltozás történik. Mert 

milyen módon válik egy „dolog” öntevékennyé? Egy 

konkrét, valós szituációban bármely „dolog”, legyen az 

egy adott vélemény, probléma, viszony, vagy akár tárgyi-

érzéki jelenség, a külső tényezők, más „dolgok” által 

meghatározott, szilárd, rögzült adottságként mutatkozik 

meg, s éppen erről ismerszik fel a valóságossága. A be-

szélgetésben középre helyezett és szóra bírt, illetve meg-

szólaló dolog viszont virtuális nyelvi képződményként 

jelenik meg, megnyílva az értelmezések számára és kisza-

badulva a nyers tényszerűség állapotából. Amikor arra 

hivatkozunk, hogy az élő beszélgetésben a dolog maga 

szólal meg és válik partnerré, akkor voltaképpen a dolog 

nyelvi virtualizációját értjük ezen, hasonlóképpen ahhoz, 

ahogy a beszélgetőpartnerek sem kívülálló szubjektumok-

ként vesznek részt a beszélgetésben, hanem a beszélgetés 

által vezérelten, e virtualitás szereplőiként, egymás és a 

dolog irányába megnyílva és felszabadulva a külső valós 

világ kötöttségeiből. E tekintetben tehát a szótértés a do-

log mozgásirányába való belehelyezkedéssel jár, engedve, 

hogy magának a dolognak az értelemösszefüggései vezes-

senek a beszélgetésben, s ily módon „a dolog maga” szó-

laljon meg abban, amit mondunk. 

Végül, az előbbiekből válik érthetővé az is, amire J. 

Grondin ilyenformán utal: „a megértés lényegi nyelvisége 

nem annyira a kijelentéseinkben nyilvánul meg, mint in-

kább abban, hogy keressük a nyelvet, hogy kimondhas-

suk, ami a szívünkön fekszik”, mivel „a megértés a »szó-

ba hozás« soha le nem záruló folyamatából, s egy közve-

                                                 
38 Uo. [467.] 
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títhető nyelv állandó kereséséből él”.39 A szótértés megva-

lósítása tehát sokkal inkább a nyelvkereséssel, mintsem a 

nyelv valamilyen kész állapotával függ össze; itt a nyelv 

sokkal inkább képződik, mintsem (már előzetesen) készen 

áll. A szótértés folyamata voltaképpen a közös nyelv kere-

sésére (teremtésére), azaz magára a nyelvképzésre/-kép-

ződésre irányuló erőfeszítésként valósul meg. 

Úgy tűnik, hogy az előbbi három mozzanat felvázolása 

mentén egy ellentmondásba bonyolódtunk, pontosabban a 

beszélgetés nyelvisége egy (ön)ellentmondásos folyamat-

ként tárult fel. Egyrészt, amikor azt állítja Gadamer, hogy 

„a megértés oly módon megy végbe, hogy maga a dolog 

szólal meg”,40 közvetve arra utal, hogy a dolgot szóhoz 

juttató nyelvnek az a rendeltetése, hogy a dolog megszóla-

lása folytán önmagát megszüntesse, azaz ne a dolog he-

lyébe kerüljön nyelvként, önmagát érvényesítve a dolog-

gal szemben, hanem önnön nyelviségét visszatartva a 

dolog értelemtartalmát engedje érvényre jutni. Másrészt 

viszont a szótértés folyamatában a nyelv még nem a „ter-

mészetes” visszavontságában/visszatartottságában mutat-

kozik meg, hanem olyan nyelvkeresési/nyelvképződési 

folyamatként és tényleges nyelvi aktivitásként, amely a 

megértetés‒megértés‒egyetértés virtuális nyelvi közegét 

alkotja. A szótértés az előbbiekhez képest semmiképpen 

sem a nyelvi folyamat következményeként, hanem éppen 

hogy a megértés nyelvi folyamatának a képződéseként, a 

nyelvi aktivitás feltárulásaként és önmagán való megmu-

tatkozásaként valósul meg, s ennek a tapasztalatnak az 

alapján tekintik olykor „előzetesnek” a megértéshez ké-

pest.  

                                                 
39 Jean Grondin: Bevezetés a filozófiai hermeneutikába. (Ford. 

Nyírő Miklós.) Osiris Kiadó, Budapest 2002. 169. [Jean Gron-

din: L’Universalité de l’herméneutique. Presses Universitaires 

de France, Paris 1993. 185.] 
40 H.-G. Gadamer : Igazság és módszer. 264. [384.] 



A kommunikáció közegében __________________________  

204 

 

Valójában azonban a szótértés és a megértés egymás-

hoz való viszonya nem az előzetesség‒utólagosság tenge-

lye mentén ragadható meg. Ha kilépünk ebből az egysí-

kúságból, az imént jelzett ellentmondás is megszűnik 

ellentmondásnak lenni. Ugyanis bár a szótértés és a meg-

értés egyazon nyelvi közeg kiterjedéseiként ragadhatóak 

meg, mégis a nyelviségükben a nyelv más-más szerepkör-

ben érvényesül. Addig, amíg a szótértés a megértetés-

re‒egyetértésre irányuló beszélgetés belső nyelvi meg-

formálásaként/megformálódásaként jön létre, a megértés a 

beszélgetés tartalmi mozzanatainak a nyelvi érvényre 

juttatásaként megy végbe. Egyazon nyelvi aktivitás ön-

magát feltáró módon hat a beszélgetés szót értővé formá-

lása esetében, és önmagát visszatartó módon hat a dolog 

megértető/megértő szóra bírása esetében. A nyelv közeg-

szerű visszatartottsága korántsem utal e folyamatok vala-

miféle nyelvnélküliségére. A nyelv formai önaffirmációja 

és tartalmi önmegvonása egyazon nyelvi folyamat, a be-

szélgetésben érvényesülő nyelvi visszatartottság egymást 

kölcsönösen feltételező mozzanataiként ragadható meg. 

Csakis a nyelv formai önaffirmációja révén válik lehetsé-

gessé a megértésként tetten érhető önmegszüntetése, s e 

tartalmi visszavontságában nyeri is el a tényleges értelmét 

a formai önmegnyilvánulása.  

Szótértés és megértés tehát a nyelviség formai és tar-

talmi vetületeinek az egymáshoz tartozása mentén kapcso-

lódik össze egymással. Ez fejeződik ki abban a tapaszta-

latban, hogy az egymással szótértők nem magában a szó-

ban, hanem a dologban értenek egyet. Ilyen paradox mó-

don tárja fel a nyelv önnön teremtő képességét a szabad 

beszélgetésben. Ezért sem lehet a szótértést a megérte-

tés‒megértés valamilyen gyengébb, felszínibb nyelvi vál-

tozatának tekinteni. 
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Teremtő nyelvi erő 

Hermeneutikai szempontból két olyan nyelvállapot 

azonosítható be, amikor a nyelv közvetlenül önmagát is 

érvényre juttatja, s a nyelv közegében teremtődő és kife-

jeződő „valóság” a nyelv teljesítményeként jön létre. Az 

egyik a költői nyelv (a költői szó), amely lényegénél fog-

va önbeteljesítő.41 A másik a szótértés folyamata, melynek 

során a nyelv a dolog igazságának a megjelenítésére ké-

pes önmagát teremti-alkotja meg. E kettő abban különbö-

zik lényegileg egymástól, hogy a nyelv addig, amíg költé-

szetként a nyelvi megmutatásban/megmutatkozásban, a 

szótértés tapasztalataként a nyelvi visszafogottság-

ban/visszatartottságban juttatja érvényre önnön aktivitá-

sát. Az előbbi esetben a teremtő szó egy (sehol másutt 

nem létező) világot nyit meg, az utóbbiban a szó teremtő 

ereje révén egy meglévő valóság nyílik meg és jut meg-

szólaláshoz. A kettőben közös, hogy mindkét valóság a 

megmutatás/megszólalás nyitott nyelvi közegét átható és 

az abban teremtődő virtualitásban bontakoztatja ki a ma-

ga értelemtartalmát. 

Amikor a nyelvi folyamat virtualitására hivatkozunk, a 

virtualitás mindkét lényegi vonatkozásra való tekintettel 

tesszük ezt: egyrészt arra utalunk, hogy a nyelvi hatásösz-

szefüggésekben teremtő erőkifejtés megy végbe, másrészt 

arra, hogy ami ily módon teremtődő nyelvi képződmény-

ként jelenik meg, az értelemtartalmaival kiteljesedve ‒ 

                                                 
41 Ld. Hans-Georg Gadamer: A szó igazságáról (Ford. Poprády 

Judit.); Miként járul hozzá a költészet az igazság kereséséhez 

(Ford. Tallár Ferenc.) In Uő: A szép aktualitása. T-Twins Ki-

adó, Budapest 1994. 111‒141, 142‒156.  [Hans-Georg 

Gadamer: Von der Wahrheit des Wortes; Über den Beitrag der 

Dichtkunst bei der Suche nacht der Wahrheit. GW. Bd. 8. Äs-

thetik und Poetik I. Kunst und Aussage. J. C. B. Mohr (Paul 

Siebeck), Tübingen 1993. 37‒57, 70‒79.] 
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önnön igazságával gyarapodva ‒ válik beláthatóvá a ta-

pasztalatunkban, úgy, ahogyan azt a maga puszta nyers 

valóságosságában soha nem tapasztalhatjuk meg.  

A szótértés folyamatában a nyelv önteremtő aktivitását 

gerjesztő erő ‒ nyelvi erő ‒ szabadul fel. A partikuláris 

vélekedések és álláspontok, valamint a dolog virtuális 

teljessége találkozási felületein megmutatkozó hiány a 

mindenirányú kérdésesség feszültségével és a virtualitás-

ban való kiterjedés szabadságával társulva olyan hatóerő-

ként lép aktivitásba, amely a szótértés folyamatának belső 

dialogikusságát biztosítja. A beszélgetés résztvevői a kér-

dés‒válasz dialektikájában partnerekké válnak a nyelvi 

erő felszabadításában. 

Az erő lényege szerint megvalósulásra készen álló és 

belülről kifejlő potencialitás, amely mindig a másikban 

kifejtett hatásként valósítja meg, és, ezzel együtt, szünteti 

is meg önmagát. Az önmagába megvalósulatlanul vissza-

forduló erő azonban pusztítólag hat a környezetére. Ez a 

nyelvi erő esetében is hasonlóképpen történik. A beszél-

getésben felszabaduló teremtő nyelvi erő egyrészt a be-

rögzült vélekedések kizökkentése, az uralkodó vélemény 

hatalmának a megtörése irányában hat; másrészt magát a 

dolgot is ki kell mozdítania a tényszerűen rögzült adottsá-

gából, a virtualitás szférájába kell átemelnie, felszabadítva 

és megszólalásra bírva a dologban rejlő értelempotenciált. 

Ez azért lehetséges, mivel a nyelvi erő soha nem egyirá-

nyú hatáskifejtésként működik, hanem mindig önmagán 

túlra hat, és a másikban szunnyadó aktivitást (mintegy 

ellenerőként/ellenhatásként) életre keltve valósítja meg 

önmagát. A dialógus lényege éppen abban rejlik, hogy 

egy már készen álló és uralkodó vélekedés kérdésessé 

tevése csak oly módon valósul meg ténylegesen, hogy a 

feléje irányított kérdés értelemhorizontjában az őt képvi-

selő partner maga is kérdezővé válik, és sikerül ily módon 

magában is mozgósítania a gondolkodását a bejáratott 

vélekedései, megszilárdult előítéletei hatalma alól felsza-
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badító ellenerőt. De a dialógus korántsem merül ki ennyi-

ben. Ugyanis ily módon nyílik meg az út a dolog felé, s a 

dialógus akkor válik hitelessé, amikor a nyelvi erő a dol-

got magát vonja be a kérdezés horizontjába, szóra bírva 

azt, aktivizálva és felszabadítva a benne rejlő értelempo-

tenciált, amelynek megszólaltatása révén maga a dolog 

válik partnerré a beszélgetésben. A dologból felszabaduló 

nyelvi (ellen)erő készteti ténylegesen a beszélgetés részt-

vevőit a korábbi nyelvi képződményeik és megnyilatkozá-

saik felülvizsgálatára, s újabb erőfeszítések megtételére a 

megértetés‒megértés közegéül szolgáló közös nyelv ki-

munkálása irányába.  

E folyamatban a nyelvi erő egyszerre irányul az érte-

lemképzés/-képződés tartalmi és a képződő értelmet ér-

vényre/kifejezésre juttató formai (formatív) vonatkozá-

sokra. Nemcsak a különféle irányokban ható megértetést 

idézi elő, hanem azt a közös beszélgetési formát is kiké-

pezi, amelyben a megértettek a nekik leginkább megfelelő 

módon juthatnak kifejezésre. Ily módon a ‒ tartalmilag ‒ 

megértetésre‒megértésre törekvő szabad beszélgetés a 

szótértés formájában valósul meg. A közös nyelvteremtés 

és igazságra való törekvés erőfeszítéseiben a szó értését a 

partnereknek éppúgy ki kell vívniuk, mint a szóban forgó 

dolog megértését. 

A szótértés a maga formai mivoltában is teremtő erő-

ként hat. Mindaz, ami ily módon megszólaláshoz jut, nem 

marad a régi, mivel éppen e megszólalás folytán képződő 

új nyelvi közegben maga is újrateremtődik. Nemcsak a 

szó, hanem az igazságával gyarapodó dolog is megújul a 

szótértés körülményei között. A virtualitás közegében 

teremtődő közös nyelv a közösen kivívott igazság az új 

felismerések erejével hat a résztvevőkre, megváltoztatva 

az addigi vélekedéseiket, szemléletüket, beállítódásukat. 

Az értetlenség addigi állapotával szemben a velük történő 

megértés új létállapotát nyitja meg számukra. Bár a konk-

rét helyzetben folytatott beszélgetés egy idő után abbama-
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rad, ténylegesen mégsem szakad meg, hanem kinek-kinek 

a saját magával folytatott párbeszédei formájában tovább 

folytatódik ‒ nyitott folyamatként, melynek során az igaz-

ságához közelebb kerülő valóság feltételeinek a keresése 

folytán a jóra való indíttatás forrásai és a jobbá válás útjai 

is megnyílnak a szót értők számára. Ezért a dologhoz való 

megértő odafordulással az is együttjár, hogy azok, akik 

szót értenek, jóindulattal viseltetnek egymás iránt. 

Amennyiben a beszélgetésben felszabaduló nyelvi erő 

nem a másikban való tényleges megvalósulásra és a benne 

rejlő értelempotenciál felszabadítására irányul, önmagába 

fordul vissza, és céltalan nyelvteremtési aktusokban, va-

lamint üresjáratú beszélgetésekben ‒ az értelemösszefüg-

gések lerombolásában ‒ éli ki magát. A szót nem értés 

körülményei között a dogmatizálódó vélekedések súlya 

alatt a virtuális kiterjedésétől, s ezzel együtt az igazságle-

hetőségeitől megfosztott dolog lassan elnémul, az üres szó 

pedig, melyben nem a dolog szólal meg, fetisizálódik, 

akadályként állva útjába bármiféle megértetési‒megértési 

törekvésnek. Ilyenkor a nyelvi erő, miközben önmagát 

emészti el, a beszélgetésre is bomlasztólag hat. A beszél-

getés elhal, a résztvevői pedig idegenekké válnak egymás 

számára. 

x x x 

A kifejtettek alapján úgy tűnik, hogy a gondolatmene-

tünk nyitó mozzanatához még hozzáfűzhetjük végszóként: 

a Gáll Ernő-féle kezdeményezés azért számít a szótértés 

maradandó eseményének, mert a résztvevők aktív nyelv-

képző-nyelvteremtő erőfeszítései hatották át az akkor 

lefolytatott beszélgetést, annak minden bizonyosságot 

felkínáló és egyszersmind kétségeket ébresztő, elbizonyta-

lanító következményeivel együtt. Ezzel bárki számot vet-

het, mihelyt előkeresi és újraolvassa azokat a mai tapasz-

talatainkat is az aktualitás erejével megszólító szövegeket. 
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KOMMUNIKATÍV HATÉKONYSÁG ÉS/VAGY 

MEGÉRTŐ KOMMUNIKÁCIÓ. 

TÉZISEK A FORDULATHOZ 

1. A kortárs filozófiai gondolkodás és tudományos ku-

tatás új és dinamikus területei a kommunikáció filozófiája, 

valamint a kommunikációtudomány. A kibontakozásukat 

motiváló kérdések ‒ Mi a kommunikáció? Milyen jelen-

ségek tartoznak a kommunikáció körébe? Van-e sajátosan 

kommunikációs nézőpont? ‒ arra utalnak, hogy a mai 

kommunikációs jelenségek önálló és átfogó tapasztalati 

területté szerveződnek. Ma már sem a filozófiai vizsgáló-

dás, sem a tudományos kutatás nem kerülheti meg a 

kommunikációs tapasztalatok és az általában vett emberi 

tapasztalat viszonyának a kérdését, e viszony szembetűnő 

megfordulását/megfordítását is beleértve. 

 

2. Végigtekintve a kommunikációs gyakorlatban tör-

tént változások sorozatán, valamint a kommunikációkuta-

tásban bekövetkezett nézőpont-váltásokon a modernitás 

időszakában, meglehetős világossággal artikulálódik né-

hány mérvadó előfeltevés, amelyek kirajzolják a további 

kommunikációtudományi kutatások horizontjait és iránya-

it. Hármat mindenképpen ki kell emelnünk: 

2.1. A kommunikációs technikák és technológiák elért 

színvonala, komplexitása, valamint az alkalmazásukkal 

kapcsolatos új kommunikációs tapasztalatok egy adott 

történelmi társadalmi és kulturális kontextusban közvetle-

nül meghatározzák a kommunikáció lényegére, szerepére 

és értelmére irányuló gondolkodásmódot, az általa ki-

munkált elméleti és módszertani felfogásokat. 

2.2. A kommunikációs jelenségek leírására, magyará-

zatára és értelmezésére szolgáló elméleti és módszertani 

konstrukciók nem a kommunikáción kívüli teoretikus 

reflexiók termékei, hanem a kommunikációs folyamat 

közegében képződő produktumok, amelyek előállítása 
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egyrészt közvetlenül összefügg a konkrét kommunikációs 

gyakorlatok megtervezésével és megvalósításával, más-

részt aktív hatást fejt ki ezek alakulására. 

2.3. Mind az elméleti és módszertani konstrukciók, 

mind a gyakorlati kommunikációs eljárások a kommuni-

kációra vonatkozó átfogó paradigmatikus koncepciókba 

illeszkednek. Itt is érvényesül a domináns paradigma és az 

újszerű paradigmatikus nyitások közti feszültségek ser-

kentő vagy gátló hatása. Manapság a kommunikáció egé-

szére kiható szemléletváltás jelei mutatkoznak. A körvo-

nalazódó paradigmaváltás egyaránt kihat a kommunikáció 

elméleti-módszertani és applikatív-gyakorlati komponen-

seire. 

 

3. A kommunikáció kutatásával kapcsolatos elméleti 

tradíciók (kibernetikai, szociálpszichológiai, szemiotikai, 

retorikai, fenomenológiai, szociokulturális, társadalomkri-

tikai stb. hagyomány) két paradigmatikus érvényű szem-

léletmódot hordoznak: a kommunikáció empirikus-

analitikus, valamint interpretatív-komprehenzív szemléle-

tét. Ezek előfeltevéseikben, módszereikben, végkövetkez-

tetéseikben egyaránt különböznek, de a kommunikáció 

lényegére és értelmére irányuló képalkotás teljessége te-

kintetében komplementerek. 

3.1. Az empirikus-analitikus kutatások a kommuniká-

ciós jelenségek tapasztalati megfigyelésére, tényszerű 

leírására, magyarázatára és modellálására irányulnak. 

Elméleti síkon a kommunikációt a megismerés tárgyaként 

kezelik, amelynek az objektív és általános törvényszerű-

ségei leginkább deskriptív és normatív kommunikációs 

modellek megkonstruálása útján ragadhatók meg, gyakor-

lati síkon pedig a kommunikatív hatékonyság elveinek és 

technikáinak a feltárására törekednek. Ehhez a kommuni-

kációkutatás episztemológiája nyújtja a szükséges szemlé-

leti keretet, amely a maga során a mindenkori domináns 

ismeretelméleti beállítódásokat képezi le a kommunikáci-
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ós jelenségek vizsgálatára. Így az alapvető kérdés megvá-

laszolása ‒ mi a kommunikáció és melyek a lehetőségfel-

tételei? ‒ a megismerés céljával, az analitikus és induktív 

megismerési eljárások instrumentalizált és matematizált 

alkalmazásával kapcsolatos elgondolásokkal függ össze. 

Mindezek kognitív produktivitása ‒ teoretikus és applika-

tív síkon egyaránt ‒ egyszersmind a határaikat is kijelöli. 

3.2. A kommunikációval kapcsolatos interpretatív-

komprehenzív vizsgálódások horizontjában másképpen 

tevődik fel a kérdés: mi történik velünk, akik/amikor 

kommunikálunk? Az értelmező vizsgálódások nem annyi-

ra a kommunikációs tapasztalatok tényszerű feltárására, 

mint inkább e tapasztalati folyamatba való belehelyezke-

désre, a benneállás és részvétel történéseire, a képződő 

jelentéstartalmak és értelemösszefüggések megértésére 

összpontosítanak, egyszóval a kommunikáció egzisztenci-

ális és mediális szemléletét érvényesítik. Az értelmező 

vizsgálódás a konkrét általánost ragadja meg és tárja fel 

az individuális tapasztalatban, mint a tapasztalathoz hoz-

zátartozó átfogó értelemösszefüggést. Ehhez a hermeneu-

tikai beállítódás nyújt átfogó szemléleti és gyakorlati 

keretet, amelyet viszont meglehetősen be is határolnak az 

őt hordozó különféle sajátos esztétikai, retorikai, antropo-

lógiai horizontok.  

3.3. A kommunikációs tapasztalat vonatkozásában ér-

vényesített hermeneutikai beállítódás nemcsak hogy ki-

rajzolja a kommunikáció hermeneutikájának és a megértő 

kommunikáció kultúrájának egy újszerű, nyitott és átfogó 

horizontját, hanem ténylegesen ebben a horizontban mo-

zogva teljesedhet ki. Az empirista-analitikus megközelíté-

si mód irányából viszont ‒ amennyiben a hermeneutikai 

szemlélettel, mint önnön komplementer másságával egyál-

talán számot vet ‒ mindez csupán az egyetértésre és a 

megértésre ösztönző törekvésnek, az ebben rejlő értékek 

felmutatására, a társadalom megújítására irányuló utópi-

kus elképzelésnek tűnik. 
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4. A kommunikáció paradigmatikus megközelítési 

módjai és az általuk meghatározott kommunikációelméle-

tek a kommunikáció három alapvető modelljét érvényesí-

tik: 

 

4.1. A kommunikáció matematikai-kibernetikai mo-

dellje ‒ ehhez a Shannon‒Weaver-modell (1949) nyújt 

kiindulási alapot ‒ a kommunikáció „közvetítő” elméletén 

alapul: a kommunikáció közvetítés, átvitel. A közlekedés-

hez hasonlóan, ahol leküzdjük a térbeli-fizikai távolságot, 

a kommunikáció az információ forrása és az információ 

felhasználója közötti távolság leküzdésére, az információ 

átvitelére irányul. 

4.1.1. E modell a kommunikációs folyamat lineáris 

szemléletét érvényesíti: a közlemény a forrástól a vevőig 

egy csatornán halad át, kódolt üzenet formájában. Az 

üzenet tartalma a hír, az információ, amely egy ismeret 

komponenseként közvetítődik. A kommunikációs folya-

matnak nincs specifikus közege. A kommunikáció két 

végpontja közötti átvitelt mindig az a közeg ‒ a csatorna 

‒ valósítja, amelyen a közlemény áthalad. Két közlemény 

áthaladása között a csatorna üres átvezető. 

4.1.2. Az így felfogott kommunikációs folyamatot 

instrumentalitás jellemzi. Alapvető, de külsődleges meg-

határozói a kommunikációs eszközök ‒ mechanikai, elekt-

romos és elektronikus eszközök (telefon, távíró, rádió), 

prezentációs eszközök (könyvek, képek, építmények), 

reprezentációs eszközök (arc, hang, mozgásformák) ‒, 

átfogóbban a kommunikációs technika és technológia. 

4.1.3. E modell három problémaszintet hordoz magá-

ban: a) a kommunikációs technika és technológia szintjén 

felmerülnek a műszaki sajátosságokkal és az üzemképes-

séggel kapcsolatos kérdések, mivel ezektől függ, hogy 

mennyire megbízhatóan (meghibásodás-mentesen) és 

mekkora gyorsasággal történhet a közlemény átvitele, 

továbbítása; b) a közlemény szintjén felmerül, hogy mek-



 _______________________  Kommunikatív hatékonyság… 

213 

 

kora integritással és pontossággal sikerül továbbítani egy 

adott mennyiségű és tartalmú információt a forrástól a 

felhasználóhoz; c) a felhasználó szintjén felmerül, hogy 

milyen mértékű hatást fejt ki és elváltozást eredményez a 

felhasznált információ, azaz milyen fokú a kommunikáci-

ós folyamat hatékonysága. 

4.1.4. E problémaszintek mentén válnak beláthatóvá a 

kommunikációs technológia üzemképességének, a csator-

nazajoknak, a kódolási eljárásoknak, a kommunikációba 

beépíthető szabályozási és ellenőrzési (feedback ‒ vissza-

csatolás) funkcióiknak a problémakörei. Ezek horizontjá-

ban a lineáris modell elégtelenségei is feltárulnak. 

4.1.5. A kódolás, a szabályozás, a kontroll funkciói, 

valamint a kommunikációs hatékonyság követelménye 

szükségessé teszik egy vertikális struktúra ráépítését is a 

lineáris modell horizontális struktúrájára (Gerbner-

modell, 1956). Egyrészt ez az addig végtelenbe futóként, 

lehatárolatlanként láttatott kommunikációs folyamatot egy 

kezdőpontból kiindulóként, pontosabban egy középpont ‒ 

a kommunikátor ‒ köré szerveződőként jeleníti meg. Más-

részt ez a modell egy olyan metaszintet is feltételez, ame-

lyen a kommunikációs folyamat partikuláris összetevői a 

folyamat egészére vonatkoztatódnak. Ily módon ez a mo-

dell a látszólag lineáris kommunikáció strukturális szer-

veződését mutatja fel.  

4.1.6. A kommunikátorközpontúság a modernitás 

episztemológiai szemléletmódját jellemző szubjektum-

központúság egyféle leképeződésének tekinthető. A 

kommunikátor a kommunikáció domináns szubjektuma. 

A kommunikációt a kommunikátor kezdeményezi, külön-

féle eszközöket, kommunikációs technikát és technológiát 

használva fel a megvalósítására, amelynek során meghatá-

rozott közlési szándékokat és hatékonysági szempontokat 

követ. Ezáltal a kommunikációs folyamat behatárolttá 

válik, nemcsak horizontálisan, hanem vertikálisan is: a 

kommunikátor kitüntetett pozíciójának következtében a 
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kommunikáció percepciója-reflexiója, szabályozása és 

kontrollja függőlegesen épül rá a folyamat lineáris mene-

tére. Ennek következtében a kommunikációs hatékonysá-

got célzó horizontális hatásösszefüggés az alá-

fölérendelődés vertikumában egyúttal a kommunikációs 

hatalomképzés mechanizmusaként is működik. A lineári-

san felfogott kommunikáció strukturális kiképződésének a 

feltárása mutatja meg ténylegesen, hogy a hatékony 

kommunikáció technikája és technológiája egyszersmind 

a hatalomképzés technikája és technológiája is.  

4.1.7. A kommunikáció matematikai-kibernetikai mo-

dellje a modernitás szemléletmódját jellemző episztemo-

lógiai beállítódás jegyében a megismerés felől közelít a 

kommunikáció problémájához, miközben a kommuniká-

ciót a megismeréshez képest járulékosnak tekinti. Ebből 

kifolyólag a kommunikáció és a megismerés, a kommuni-

káció és a cselekvés (s ezzel együtt a megismerés és a 

cselekvés) terminológiai, módszertani és gyakorlati elkü-

lönítettsége/elkülönültsége jellemző rá. Ez a kommuniká-

ciónak a környezetéhez való viszonyában, a kontextus 

külsődlegességében is visszatükröződik. A kommunikáció 

a világban zajlik, de nincs saját külön világa, s ennélfogva 

‒ bár strukturált ‒ nem szituációszerű; a mellé-, alá-, fölé-

rendelődő komponensei nem szerveződnek egy átfogó 

értelemösszefüggésbe. 

 

4.2. A kommunikáció interakciós modellje az interak-

ció szociálpszichológiai fogalmának (G. H. Mead, 1934), 

majd a társadalmi interakció fogalmának (T. Parsons, 

1949) a kommunikációs folyamatra való kiterjesztésére 

(Newcomb-modell, 1953) épül. E modell tehát a szociálp-

szichológiai, szociológiai, antropológiai szemléletmódok 

jegyében formálódik, s a kommunikáció lényege tekinte-

tében az átvitelről a relációra való (át)váltást feltételez. 

4.2.1. A kommunikatív interakció a résztvevő kom-

munikátorok, illetve a kommunikációs folyamat kompo-
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nensei közötti relációkon alapul. Maga a kommunikáció: 

aktus, akció, hatáskifejtés. Az interakcióban résztvevő 

kommunikációs aktusok egymással szembemenő, válta-

kozó hatáskifejtések, amelyek ‒ kívülről nézve ‒ az akció-

reakció, ráhatás-válaszreakció mechanizmusa szerint mű-

ködnek. Ebben a linearitás megsokszorozódó kiterjedése 

észlelhető, a kölcsönös hatáskifejtés váltakozó irányai 

szerint. A kommunikátorok itt partnerekké lépnek elő, 

akik a kommunikáció útján építenek egymással kapcsola-

tot. A kommunikáció nem a létesülő kapcsolatok eszköze, 

hanem cserekapcsolat, amely az információk, hatások, 

szerepek cseréjeként valósul meg. Ennélfogva a kommu-

nikációs aktus megosztódik a kommunikátorok között. 

Szerepet kap benne a másik fél is, aki felé az üzenet irá-

nyul, s aki nemcsak befogadja, hanem válaszol is az üze-

netre.  

4.2.2. Az üzenetközlés és a kapcsolatlétesülés tehát 

egymáshoz tartozik. Az üzenetátvitel egyrészt feltételezi a 

kapcsolatot, másrészt a kapcsolat általa létesül. A partne-

rek közötti „köz”-ben, az „inter”-ben képződő kapcsolat, 

reláció, a kommunikáció humán közegét alkotja. Az inter-

akciós modell voltaképpen a közvetlen emberi kommuni-

káció alapképletére épül. Bár ez messze nem tekinthető 

tökéletes, hatékony kommunikációnak, mégis viszonyítási 

alapul szolgál minden ember alkotta kommunikációs 

technológia számára. A beszéd és a nyelvi kommunikáció 

mintájára gondolhatóak el és írhatók le a többi interakciós 

megnyilvánulások is.  

4.2.3. Az interakciós modell első, elemi változata a le-

írásokban, a modellalkotásban még a matematikai-

kibernetikai modellekhez igazodik. Ez annál is inkább 

lehetséges, mivel az interakciónak van egy elemi informá-

ciós szintje is: információcserét, két(több)irányú informá-

cióátvitelt is magában foglal. Ezért a bonyolultabb inter-

akciós modellek továbbra is magukba építik a matemati-

kai-kibernetikai modellek mechanizmusait, oly módon, 
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hogy azok az (inter)akciós irányok, hatások mentén szer-

veződnek, és alárendelt szerepet, alrendszeri funkciókat 

töltenek be. Ezáltal az interakciós modell humán közegé-

be a kommunikációs technika és technológia is beépül. 

4.2.4. Az interakciós modell szerint a kommunikátorok 

aktív résztvevők. Ez jelenlétet, időbeli aktualitást feltéte-

lez egy adott helyen. Részvételük folytán a kommunikáció 

szituációszerűvé válik: tárgyi és személyi dimenziók, 

alap- és metaszintek épülnek ki, a közlés számára a dologi 

és személyi közvetítés biztosít alapot. Ebben a bonyolul-

tabb struktúrában a kommunikációs célhoz, szándékhoz 

már értelem is kapcsolódik, mivel a kommunikáció nem 

mechanikusan zajlik, hanem megélt, átélt tevékenység-

ként. Mint ilyen, a kommunikáció nem korlátozható pusz-

tán az átviteli technológiákra, hanem emberek között és 

emberek körében végbemenő folyamatként érthető meg, 

amelyhez csoport- és közösségépítő tevékenység, intéz-

ményi dinamika is hozzátartozik.  

4.2.5. Az interakciós modellben a másik jelenlététől és 

részvételétől már nem lehet elvonatkoztatni. A szerepcse-

re ‒ az üzenet kibocsátás és befogadás kölcsönös, de vál-

takoztatott gyakorlása ‒ a kommunikátor szerepek ki-

egyenlítése irányában hat. De ebből korántsem követke-

zik, hogy a szerepek ténylegesen ki is egyenlítődnek. Az 

interakciós struktúrákba is beépül a vertikalitás, amely a 

nem-befogadás, a nem-válasz, az egyoldalú ráhatás és 

elfogadás gyakorlataival társulva az interakciós súlypont-

nak az egyik vagy a másik kommunikátor irányában való 

eltolódásaként mutatkozik meg. Az interakciós egyensúly 

elbillentésének technikái ez esetben is a dominancia, a 

hatalomképződés és a manipuláció érvényesítése irányá-

ban hatnak. 

 

4.3. A kommunikációs folyamat szemiotikai modellje a 

közleményeket, azok üzenettartalmát valamint hordozóit 

helyezi előtérbe. Ebből a nézőpontból a kommunikáció a 
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jelek és a kódok termelési és felhasználási folyamatának 

tekinthető (U. Eco, 1976). A szemiotikai modellben nem a 

továbbított tartalomra, nem is a relációra, hanem a jelre, a 

jelrendszerre, a kódra tevődik a hangsúly, amely által 

megvalósul a kommunikáció, illetve a szövegre és a kultú-

rára, amelyek jelrendszerekként és jelfolyamatokként 

foghatók fel. 

4.3.1. E harmadik modell hozadéka abban mutatkozik 

meg, hogy a kommunikáció szemiotizálásával a kétténye-

zős modell helyébe háromosztatú jelviszony lép: a helyet-

tesítő és jeltárgy relációjához hozzátartozó interpretáns a 

jelviszony értelemdimenzióját (Ch. S. Peirce, 1932) nyitja 

meg. Eszerint egy valamiről való kommunikáció érte-

lemösszefüggést feltételez, alakít ki és hordoz, a kommu-

nikációs közeg pedig értelemösszefüggések hálózataként 

képződik. Ezek mentén kapcsolódnak össze a valóság-

elemek, amelyekre a kommunikáció irányul, és bontako-

zik ki a kommunikáció többszintes strukturális bonyolult-

sága és többirányú nyitott dinamikája.  

4.3.2. A kommunikációs aktus, úgy is, mint kibocsátás 

és úgy is, mint felfogás, befogadás egyúttal értelmezés-

ként és megértésként valósul meg. Ez előtérbe állítja a 

résztvevők és a funkciók, a struktúra és a folyamat együt-

tes érvényesülését a kommunikációban. Ennek az előfel-

tevésnek az alapján a nyelvi kommunikáció modellje (R. 

Jakobson, 1960) a kommunikációt strukturálisan szerve-

ződő nyelvi folyamatként mutatja be, amelybe a kommu-

nikáció mindegyik tényezője egymással kölcsönhatásban 

álló kommunikációs funkciók teljesítőjeként implikálódik. 

4.3.3. A későbbi szemiotikai megközelítésekben az 

írás, a szimbólum, a szöveg válik a kommunikáció tapasz-

talati modelljévé. Előtérbe kerül a kommunikáció szöveg-

szerű közege, amelyben központi szerepet játszanak a 

kód, a kódolás és dekódolás műveletei. A textualitás, 

majd az intertextualitás (J. Kristeva, 1966, 1969) erőteré-

ben hangsúlyossá válik a kommunikáció világszerűsége. 
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A szövegnek világa van, pontosabban világ tartozik hoz-

zá, s a textuális közegben a valóságtapasztalatok mozza-

natai és a szövegvilág jelenésképződményei egyazon 

kommunikációs egységbe szerveződnek. A kommuniká-

ció világa megnyílik és kiterjed a fiktív, az imaginárius és 

a virtuális irányába is. Ezzel együtt a textualitás közegé-

ben a hierarchizált intézményi hatalomképződés új formái 

bontakoznak ki, amelyeket a diskurzusépítés technikái 

alapoznak meg és tartanak fenn. 

 

5. Amikor a Palo Alto Iskola képviselői, Watzla-

wick‒Beavin‒Jackson (1967) szerzőhármas a kommuni-

káció első axiómájaként megfogalmazták, hogy „lehetet-

len nem kommunikálni”, úgy tűnik, a szakirodalom és 

általában a kommunikációra irányuló gondolkodás és 

elméleti vizsgálódás még nem volt tudatában az axióma 

által jelzett fordulat valós horderejének.  

5.1. Az axióma megfogalmazása és magyarázata során 

maguk a szerzők is a kommunikáció pragmatikájának a 

szempontjait tartották szem előtt, s az axiómában érvényre 

juttatott univerzalitást voltaképpen a viselkedés evidenci-

aként kezelt, mindenre kiterjedő, átfogó mivoltának a 

kommunikációra való kiterjesztésével azonosították. 

Megállapításuk szerint „a viselkedésnek nincs ellentéte”, 

azaz „nem lehet nem viselkedni”, nincs olyasmi, mint 

„nemviselkedés”, „nemmagatartás”. Más szóval, a visel-

kedés olyasmi, ami önnön ellentétét is önmagaként magá-

ban foglalja: a „nemviselkedés” is viselkedés.  

5.2. Az axióma megfogalmazása egy rejtett gondolati 

csúsztatást épít magába. A szerzők ugyanis egy ‒ nem 

bizonyított, vagy látszólag bizonyításra nem szoruló ‒ 

hipotézis segítségével váltanak át a viselkedésről a kom-

munikációra, pontosabban tesznek egyenlőségjelet a vi-

selkedés és a kommunikáció közé: „Ha elfogadjuk, hogy 

interperszonális helyzetben minden viselkedésnek van 

üzenetértéke”, akkor „minden viselkedés kommunikáció”. 
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A hipotézis sugallata szerint lehetséges interperszonális 

helyzeten kívüli viselkedés is, amelynek eszerint nincs 

üzenetértéke, pontosabban üzenetsemleges. A hipotézis 

így azt a benyomást kelti, hogy az üzenetérték nem feltét-

len tartozéka a viselkedésnek, hanem kívülről rendelődik 

hozzá, tehát némely viselkedés tartozéka. Ennek ellenére, 

a következményben az egzisztenciális kvantor univerzális 

kvantorrá ‒ minden viselkedés ‒ minősül át. A látszólagos 

logikátlanságnak egyetlen magyarázata lehet: a probléma-

feltevés lineáris logikája áldozatul esik a problémafelte-

vésben meghúzódó megfordítás szükségességének: való-

jában a viselkedés nem az interperszonális helyzeteknek 

köszönhetően nyer üzenetértéket, hanem a viselkedés az, 

ami minden esetben interperszonális helyzetet teremt. 

Tehát az üzenetérték szervesen hozzátartozik a viselke-

déshez, mivel a viselkedés maga elsődlegesen és lényege 

szerint egyszerre üzenet és az üzenet kommunikációja, 

amelynek folyamatában képződik és továbbítódik ‒ a 

viselkedés ‒, mint üzenet.  

5.3. Tehát nem a viselkedés egyetemessége felől ért-

hetjük meg a kommunikáció elkerülhetetlenségét, hanem 

a kommunikáció egyetemességéből következik a viselke-

dés szükségképpenisége. Ily módon azt, amiről úgy tűnik, 

hogy a viselkedés felől vezet el a kommunikációhoz ‒ 

hogy lehetetlen nem viselkedni ‒, valójában a viselkedés 

üzenetértékének a kommunikáció oldaláról való megvilá-

gítása mutatja. Minden kommunikáció viselkedésszerű, 

azaz a kommunikáció bármely megnyilvánulása vagy 

megvalósulása viselkedést feltételez, viselkedés útján 

történik. A viselkedés szükségképpeniségéből nem követ-

kezik a kommunikáció egyetemessége, de a kommuniká-

ció egyetemességével ‒ a hozzátartozás révén ‒ szükség-

képpen együtt jár a viselkedés szükségképpenisége. 

 

6. A kommunikáció és a viselkedés viszonyának a 

megfordításában a kommunikáció és a tapasztalat viszo-
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nyának a megfordulása mutatkozik meg. A fordulattal 

nemcsak kitágul a kommunikációs tapasztalat az egyete-

messég irányába, hanem új tartalommal telítődik.  

6.1. A hagyományos értelemben vett kommunikációs 

tapasztalat szituációfüggő. Nem folytonos, és nem terjed 

ki a tapasztalat egészére. A kommunikációs aktusok idő-

szakosak, a helyzettől és a körülményektől függenek, az 

üzenetátvitel, kapcsolatteremtés, nézetegyeztetés eszköze-

ként/alkalmaként működnek. Sikerük, hatékonyságuk 

nagymértékben függ az alkalmazott kommunikációs tech-

nológiától és stratégiától, valamint a viszonyrendszer és 

az átviteli közeg minőségétől. Ebben a kontextusban egy 

adott megnyilvánulás (pl. a viselkedés) és annak üzenetér-

téke különválik egymástól. Egy megnyilvánulásnak nincs 

önmagában üzenetértéke; csak olyankor tesz szert rá, 

amikor bekerül a kommunikációba vagy annak hordozó-

jává válik. Tágabb értelemben a tapasztalat önmagában 

nem kommunikatív, hanem ismétlődések során felhalmo-

zódva szilárdul meg, azaz repetitív és kumulatív. Csak 

olyankor válik kommunikatívvá ‒ és nyer üzenetértéket ‒, 

amikor valamely tapasztalati mozzanat kilép az ismétlő-

dések rendjéből, s az „elhajlás” folytán különös egyedi-

ségre tesz szert. Nem maga a tapasztalati tartalom, hanem 

különösségének a sajátszerűsége válik jelzésértékűvé, s 

ennélfogva kommunikatívvá. 

6.2. A kommunikatív viszony megfordulása a tapasz-

talat megfordulásán alapul. Egyedül az új tapasztalat 

üzenethordozó kommunikatív értelemben. Ott, ahol ta-

pasztalni azt jelenti, hogy az ismétlődésekkel szemben új 

tapasztalatra tenni szert, nyílik meg a tapasztalathoz hoz-

zátartozó kommunikatív dimenzió. E fordulattal válik a 

kommunikáció bármely lehetséges tapasztalás átfogó 

alapjává és közegévé. A „lehetetlen nem kommunikálni” 

értelmében bármely lehetséges tapasztalat a kommuniká-

cióban és kommunikációként kibontakoztatott tapasztalat-
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ként, azaz lényege szerint kommunikációs tapasztalatként 

fogható fel és érthető meg. 

6.3. A fordulat következtében a kommunikáció járulé-

kos tapasztalati dimenzióból átfogó tapasztalattá válik. Ez 

azt jelenti, hogy mindaz, amihez addig a kommunikáció 

kívülről adódott hozzá, most belül kerül a kommunikáci-

ón, s a kommunikációhoz hozzátartozóként valósul meg. 

Ennek hatására a kommunikációkutatás perspektívája is 

megváltozik. Addig, amíg a kommunikációs jelenségeket 

a társadalmi és kulturális jelenségek együttesén belül 

vizsgálták, a kommunikációs aspektust a kutatás számára 

is járulékosnak tekintették. Ily módon nem képződött ki 

sajátosan kommunikációs látásmód a kommunikációkuta-

tásban. A fordulat viszont perspektíva váltást eredményez. 

A kutatásban is megnyílik egy olyan kommunikációs 

perspektíva, amely a kommunikációs jelenségre, mint 

önmagában megalapozottra van tekintettel és az azelőtti-

ekben kommunikáción kívülinek számító jelenségekre is 

kiterjed.  

 

7. A hagyományos kommunikációelméletek egyoldalú 

kognitivizmusával, relacionizmusával és szemiotizmusával 

szemben a fordulat olyan kommunikációközpontúságot 

eredményez, amelynek révén mindezek belül kerülnek 

egy integrált kommunikációs tapasztalat horizontján, 

amely a kommunikációban való folyamatos jelenlétet és 

részvételt igényel. A fordulat mindhárom hagyományos 

kommunikációelméleti modell kommunikációképét, s 

azokkal együtt a kommunikációhoz való gyakorlati viszo-

nyulásmódjainkat is átszervezi: 

7.1. A kommunikáció információátvitelből információ-

termelővé válik, s a kommunikáció közegében formálódó 

esemény válik információhordozóvá. Csakis a kommuni-

kációban előállított információnak lesz valós hírértéke, s 

valamely esemény csak kommunikatív eseményként lesz 

képes a tapasztalati mezőbe integrálódni. Ebben erőteljes 
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szerepet játszik a kontextualizálódás, a kommunikációs 

kapcsolatok hálózatszerű kiépülése. A kommunikatív 

események hírtartalmát pedig nem annyira a kívülről be-

vezetett információk, mint inkább a kommunikációs kap-

csolatok hatásösszefüggései folytán képződő információk 

biztosítják. A hálózatszerűvé átformálódott, egymás mellé 

rendelődő és lazán összekapcsolódó struktúramozzanatok 

szövevényében a kommunikációs folyamat az individuali-

zálódó és kontextualizálódó mozzanatok széttartó-

összetartó és mindig továbbhaladó dinamikus játékaként 

bontakozik ki. A technika oldaláról nézve a fordulat ab-

ban mutatkozik meg, hogy a kommunikációs technika és 

technológia a kommunikáció eszközéből annak közegévé 

válik. A kommunikációs médiumok átfogják és behálóz-

zák az egész tapasztalati világot. Nemcsak arról van szó, 

hogy a kommunikáció technika- és technológiafüggősége 

méginkább felerősödik az „új média” viszonyai között, 

hanem arról is, hogy az emberi tapasztalat egyre átfogóbb 

értelemben képződik a kommunikáció közegében, s en-

nélfogva egyre inkább kitett a kommunikációs technika és 

technológia hatásösszefüggéseinek. 

7.2. Az interakciós modellt a fordulat elsősorban abban 

a vonatkozásban érinti, hogy az interakció, a kommuniká-

ciós közegen belül kerülve, kommunikatív hatásösszefüg-

gésként valósul meg. Ez azt jelenti, hogy a partnerek nem 

a kommunikáció „által” építenek egymással kapcsolatot, 

hanem maga a kommunikáció alakul át a reláció eszközé-

ből annak közegévé, s válik ezáltal kapcsolatépítővé. A 

kommunikátorok, akik addig kívülről léptek be a kommu-

nikációba, és a kommunikációs kapcsolat végpontjain 

álltak, most a kommunikáción mint közegen belül kerül-

nek, s abban résztvevőkként válnak kommunikátorokká. 

Nem a kommunikáció lesz a szubjektum produktuma, 

hanem a szubjektum lesz a kommunikáció produktuma. A 

hatás maga válik formálóvá és meghatározóvá a partne-

rekkel szemben, akikre hat. Ugyanakkor a hatás magára a 
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kommunikációra is átfogóan kiterjed, mivel itt már a 

kommunikáció metaszintje nem „felülről” rendelődik hozzá 

az alapszinthez, hanem a kommunikációra vonatkozó 

mindenkori kommunikációként tartozik hozzá a valamiről 

való kommunikációhoz. 

7.3. A kommunikáció hagyományos szemiotikai mo-

delljét a fordulat abban az értelemben érinti, hogy a hatás-

összefüggésként felfogott kommunikáció egyúttal érte-

lemösszefüggésként tárul fel. Valamely kommunikatív 

aktus már nem kívülről vonódik be egy értelemösszefüg-

gésbe, hanem az értelemösszefüggés hozzátartozóként 

tételeződik, s magában a kommunikációs közegben/fo-

lyamatban képződik. A kommunikáció nemcsak a tapasz-

talati tények előállítása, hanem az értelemképződés tekin-

tetében is produktívnak bizonyul. Ebben mutatkozik meg 

a kommunikáció tényleges világszerűsége. A kommuni-

káció nem csupán egy környező világban zajlik, hanem a 

kommunikáció közegében épül ki a világ. A kommuniká-

ciós szituáció világszerűen szerveződik, s a résztvevők 

úgy állnak benne, hogy eleve benne találják magukat. A 

kommunikáción kívül már nincs tényleges világviszo-

nyuk. Ami látszólag vagy reálisan a kommunikáción kívül 

kerül, az is a kommunikáció vonatkozásában nyeri 

el/tartja fenn a realitását. Ebben együttállóként érhető 

tetten a tapasztalat kommunikáció általi behatároltsága, s 

egyszersmind a kommunikatív nyitottsága. A kommuni-

káció közegében formálódó tapasztalat ‒ a kommunikáci-

ós tapasztalat ‒ bizonyul a valós tapasztalatnak. Ezzel 

összefüggésben a cselekvésnek a kommunikációhoz való 

hozzátartozása és kommunikációs közvetítése is nyilván-

valóvá válik: a kommunikáció ‒ cselekvés. Mindazonáltal 

a kommunikáció nem csupán (cselekvési) különálló aktu-

sok sorozata, hanem történésszerű folyamat: hatástörté-

nés, értelemtörténés. 
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8. A fordulatból három fő irány bontakoztatható ki a 

kortárs kommunikációs folyamatok és tapasztalatok teore-

tikus megközelítésmódjai, illetve a velük kapcsolatos 

gyakorlati beállítódások átszerveződése tekintetében: 

8.1. A kommunikáció mediatizálódása és a kommuni-

kációs tapasztalatok virtualizálódása az új média és a 

multimedialitás által kibontakoztatott történési folyamat-

ban, amelynek során a kommunikáció a M. McLuhan 

(1964) által megfogalmazott axiómában ‒ „a médium 

maga az üzenet” ‒ jelzett lehetőségfeltételeken is túlter-

jed. Az önmagát kommunikáló kommunikáció közegében 

a virtuális kommunikatív jelenlét üzenetként képződik: 

mint valóságüzenet. 

8.2. A kommunikáció elszemélytelenedése és 

(el)tömegesedése a tömegkommunikáció uralta folyamat-

ban, amelynek gyakorlatában az üzenetszórás, a diffúzió 

válik az egyedüli meghatározó módozattá. A kommuniká-

ciós javak fogyasztását folyamatosan „termelő” új kultúr-

ipar és megvalósító új konzumtársadalom válnak ebben 

az emberi élet meghatározó keretévé és alapjává. De ‒ az 

új kommunikációs tapasztalatok ellentettjeként ‒ ugyan-

csak ebben a viszonylatban válik a kommunikáció etikai 

problémává, egy olyan új etikai tudat gerjesztőjévé, amely 

egy hiteles kommunikatív etika inspirálója lehet. 

8.3. A kommunikáció hermeneutizálódása a kommu-

nikációban való részesülő-résztvevővé válás révén, illetve 

‒ átfogóbb értelemben ‒ a kommunikációs tapasztalatnak 

hermeneutikai tapasztalatként való felfogása és megélése 

révén. Ebben a lehetőségben a hermeneutika kommuniká-

cióra való orientáltsága és a kommunikáció hermeneutikai 

nyitottsága szerencsés, kiegészítő és produktív módon 

találkozhat egymással.  

8.3.1. Ez a lehetőség annál is inkább produktívnak bi-

zonyulhat, mivel a kommunikáció felfokozódott mediati-

záltsága és tömegesedése révén a túlfeszített és önnön 

határaiba ütköző kommunikatív hatékonyság a kommuni-
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katív létezés kiteljesítése helyett/címén önnön rejtetten 

paradox természetét teljesíti ki. Azok az instrumentális, 

(multi)mediális hatásösszefüggések, melyek a kommuni-

kációs hatékonyságot hivatottak megvalósítani, a kommu-

nikációs szétszóródást, elvalótlanulást, sőt magát a kom-

munikálhatatlanságot is a hatékonysághoz hozzátartozó 

módon ugyanúgy kitermelik. Paradox módon, minél haté-

konyabbnak bizonyul a kommunikáció, annál több kom-

munikálhatatlanságot is eredményez. A paradoxon kitelje-

sedésének horizontjában pedig egyszerre valósul meg a 

kommunikáció önmegalapozó és önépítő, illetve önfel-

számoló és önromboló folyamatként. Más szóval: a kom-

munikációs tapasztalat közegében felbomlik a hatásössze-

függéseket és az értelemösszefüggéseket egyben tartó 

struktúra, a hozzátartozás struktúrája; hatás és értelem 

újból elválik egymástól. 

8.3.2. Ebben a perspektívában válik ténylegesen belát-

hatóvá, hogy a megértő kommunikáció lehet olyan aktuá-

lis lehetőség, amely a hozzátartozás struktúrájának, a 

kommunikációs tapasztalatban képződő hatásösszefüggé-

sek és értelemösszefüggések egymáshoz tartozásának az 

érvényesítésén alapul. A valós fordulatot ugyanis a meg-

értésben/megértésként kiteljesedő kommunikatív haté-

konyság hordozza. Az autentikusan hatékony kommuni-

káció nem lehet más, mint a megértő kommunikáció. 
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A MEGÉRTŐ KOMMUNIKÁCIÓ KULTÚRÁJA 

A fordulat szükségessége 

Gyakorta felmerül a kérdés: Hogyan van jelen a meg-

értés tapasztalata az életünkben? A kérdés üzenetértéke 

elsődlegesen nem pozitív irányultságú; azaz az így felte-

vődő kérdés nem explicite az életünkben honos megértés-

tapasztalat (lehetőség)feltételeire és módozataira kérdez 

rá, hanem horizontjában a megértéstapasztalat elégtelen-

sége vagy éppenséggel a hiánya vetül ki. Az igaz(i) kérdés 

irányértelme a valamihez tartozó hiányt célozza, amire a 

jó „válasz” nem a kérdezett pozitív kifejtése, hanem a 

hiányzó cselekvő előállítása. Egyedül ez bizonyul a nega-

tivitást pozitivitássá változtatni képes valós fordulatnak. 

A „Hogyan van jelen a megértés tapasztalata az éle-

tünkben?”-szerű kérdés tehát akkor merül fel, amikor a 

megértés tapasztalata nincs jelen az életünkben, vagy 

amikor legalábbis az, amit megértésnek gondolunk vagy 

nevezünk, meglehetősen korlátozott körülmények között 

tartozik hozzá ahhoz, ami az „életünk”. A megértés el-

érendő célként, valamiféle végső eredményként tételező-

dik számunkra, amely közbejövő különféle akadályok, 

korlátok, elégtelenségek következtében sohasem való-

sul(hat) meg a maga teljességében. Így többnyire hiányos, 

homályos, félreértésektől terhelt marad. Ennek megélése 

és tudatosítása rossz közérzetet, önmagunkkal és a kör-

nyezetünkkel szembeni elégedetlenséget, belső és külső 

konfliktusokat eredményez. Szenvedünk a megértés hiá-

nyától! 

Miközben látszólag sokminden a megértés körül forog, 

s majd minden második szavunkkal a megértést hozzuk 

„szóba”, olyan kultúrában élünk, amely a megértést ‒ 

éppen végeredmény-státusza révén ‒ ténylegesen nem 

vállalja fel, szervesen nem építi be, olykori esetleges 

(mégis)bekövetkezését egyenesen csodának tartja, egy 
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szóval: marginalizálja. Ez a kultúra a megértéssel járó 

erőfeszítéseket bejáratott módon leegyszerűsíti, kikerüli, 

helyettesíti; a megértést sémák, minták, normák, sztereo-

típiák, kategóriák, előítéletek, ideológiák, elméletek háló-

jába illeszti. Mindezek külsődleges értelmezési rendsze-

rekként konstituálódnak ‒ olyan szervezetekként, intéz-

ményekként, normarendszerekként ‒, amelyek mestersé-

ges értelemkonstrukciókat hoznak létre és építenek a va-

lós, megélt, gyakorlati életfolyamatok és tapasztalatok 

köré. Ezek hatásösszefüggéseiben az értelem különválasz-

tódik az élettől, a megértés kívül marad a hiteles életta-

pasztalatainkon, nem vesz részt azok megformálásában. 

Röviden: olyan kultúrában élünk, amely látszólag 

megkülönböztetett figyelemmel fordul a megértés felé, 

miközben nem rendelkezünk ténylegesen a megértés kul-

túrájával. Ez a belátás összefügg egy teoretikus felisme-

réssel, miszerint kielégítő módon beszélni sem lehet az 

instrumentalista, pozitivista beállítottságú kommunikáció-

tudományi megközelítés, az alany‒tárgy kettősséget téte-

lező episztemológiai és etikai szemlélet nyelvén a megér-

tés lényegéről. Mindezek közegében a megértés felfogása 

és megvalósítása is óhatatlanul instrumentalizálódik, 

technicizálódik, hatékonyságelvű kommunikációs techno-

lógiák kiszolgáltatottjává válik. 

A megértéssel kapcsolatos kérdésfeltevések ‒ ame-

lyeknek újszerű horizontot mindenekelőtt a kortárs filozó-

fiai hermeneutika kölcsönös ‒ manapság jelzésértékűek: 

mentalitás- és magatartásbeli fordulat szükségességét 

jelzik, mind terminológiai, gondolkodásbeli, mind pedig 

cselekvési dimenzióiban. E fordulat nézőpontjából tekint-

ve megértés, kommunikáció és kultúra az egymásra vo-

natkoztatottságukban nyerik el tényleges értelmüket. Kü-

lön-külön mindegyikükről szakszerű definíciók sorával 

rendelkezünk. Most viszont azzal a kérdéssel szembesü-

lünk, hogy miként merül fel a megértés a kommunikáció 

vonatkozásában? a kommunikáció a kultúra vonatkozásá-



 ___________________ A megértő kommunikáció kultúrája 

229 

 

ban? a kultúra a kommunikáció és a megértés vonatkozá-

sában? 

A megértés fordulata 

A filozófiai hermeneutika felfogása szerint a megértés 

nem egyedi, esetleges aktusok sorozata, hanem velünk 

megeső lét- és értelemtörténési folyamat, amelyben „ben-

ne állunk”, és amely folytonosan „részt vesz” az életünk 

alakításában. Ezért nem elégséges csupán instrumentáli-

san, technikailag felfogni és kezelni a megértés kérdését. 

A megértés mibenléte nem korlátozódik afféle célokra, 

amelyhez helyesen megválasztott utak, eljárások vezet-

hetnek el, illetve amelyeket jól megválasztott eszközök és 

megfelelően alkalmazott módszerek segítségével sikere-

sen meg lehet valósítani. A megértéssel kapcsolatos néző-

pontváltás erőteljesen érvényesül a korai Heidegger gon-

dolkodásmódjában jelentkező ontológiai fordulatban, a 

megértés-fenoménnek az ember alapvető létmódjaként 

való felfogásában.1 Ez összefüggésben áll az értelem mi-

benlétére irányuló elgondolás ontológiai fordulatával. 

Heidegger kiemeli az értelmet a megismerő képességek 

zárt episztemológiai rendjéből, s az emberi létmód átfogó 

egészének a megértésben(ként) megmutatkozó „formális-

egzisztenciális váza”-ként tárja fel.2 Ennélfogva az emberi 

létezés sohasem lehet pusztán „csak” (absztrakt, önmagá-

ra redukált, „objektív”) lét, hanem úgy lét, hogy minden 

mozzanatában az értelemmel összetartozó, tehát értelmes 

                                                 
1 Amennyiben a megértést mint „fundamentális egzisztenciálét” 

interpretáljuk ‒ mondja Heidegger ‒, akkor megmutatkozik, 

hogy „ezt a fenomént a jelenvalólét létének alapmóduszaként 

fogjuk fel.” ‒ Martin Heidegger: Lét és idő. (Ford. Vajda Mi-

hály.) Gondolat, Budapest 1989. 281. [Martin Heidegger: Sein 

und Zeit. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2001. 144.] 
2 Uo. 293–294. [152.] 
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(vagy értelmetlen) lét.3 Az emberi létezés esetében nem 

lehet elkülönítőleg elébe kerülni lét és értelem egymáshoz 

tartozásának; összetartozásuk: fakticitás; mintegy „bele 

van kódolva” az emberi fenomén ontológiai alapstruktúrá-

jába. A megértés maga az emberi valóhoz hozzátartozó, a 

létezés különféle struktúramozzanatait egységbe szervező 

létkonstituáló folyamat. 

H.-G. Gadamer kétségtelenül a heideggeri elgondolás 

jegyében lép tovább a hermeneutikai megértéskoncepció 

felvázolása irányába, amikor így fogalmaz: „azt akartam 

felkutatni, ami a megértés valamennyi módjában közös, és 

meg akartam mutatni, hogy a megértés sohasem egy adott 

»tárgyhoz« való szubjektív hozzáállás, hanem a hatástör-

ténethez tartozik, s ez azt jelenti: a létéhez tartozik annak, 

amit megértünk.”4 A hermeneutikai megértés-koncepció 

filozófiai hermeneutika által megvalósított fordulata még 

inkább felerősíti a heideggeri fordulat lényegét, egyszerre 

hangsúlyozva, hogy a megértés nem szubjektív síkon 

zajló folyamat (nem a mi szubjektív hozzáállásunkként, 

vagy annak eredményként valósul meg),5 de nem is tárgyi 

vonatkozás, a szubjektivitásról leválasztható objektivitás 

                                                 
3 „Ezért csak a jelenvalólét lehet értelmes vagy értelmetlen”. ‒ 

Uo. 294. [152.] 
4 Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer. Egy filozófiai 

hermeneutika vázlata. (Ford. Bonyhai Gábor.) Gondolat, Buda-

pest 1984. 13. [Hans-Georg Gadamer: Vorwort zur 2. Auflage. 

GW. Bd. 2. Hermeneutik II. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tü-

bingen 1993. 941.] 
5 „Magát a megértést nem annyira a szubjektivitás cselekvése-

ként, hanem egy hagyománytörténésbe való bekerülésként kell 

elgondolni, melyben szüntelen közvetítés van a múlt és a jelen 

között.” ‒ Uo. 207. [Hans-Georg Gadamer: Warheit und 

Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. GW. 

Bd. 1. Hermeneutik I. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 

1990. 295.] 
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értelmében.6 A megértésben a hozzátartozás struktúrája 

érvényesül: a megértés hozzátartozik ahhoz, amit megér-

tünk, mint ahogy az, amit megértünk, hozzátartozik a 

megértéshez. Ugyanis a tapasztalati történés minden 

konkrét tartalmi mozzanata értelemösszefüggésekbe szer-

veződik, és ekként tárul fel számunkra. Ily módon a meg-

értés a megismerésünknek is és a cselekvésünknek is ‒ 

heideggeri kifejezéssel: a „világban-benne-létünknek” ‒ 

nem célja, hanem az alapja. 

A hermeneutikai megértés koncepció tehát a tapaszta-

lat történésjellegén alapul: ebben találkozik a szituáció 

végessége és a megértés befejezetlensége. Gadamer ezál-

tal kiemeli a megértést a létviszonyként történő értelme-

zés ontológiai kontextusából és a hermeneutikailag meg-

ragadható tapasztalati történés átfogó, egyetemes folya-

mataként7 ‒ megértés-történésként8 ‒ gondolja el. Követ-

kezésképpen a megértés hermeneutikai problémája tény-

legesen a hermeneutikai értelemben vett történeti beállító-

dás horizontjában tárul fel. „A valóban történeti gondol-

kodásnak ‒ mutat rá Gadamer ‒ gondolnia kell saját törté-

netiségére is.”9 Ennek a követelménynek a jegyében a 

megértés-történés nemcsak megértő hozzáállás a tapaszta-

lati történéshez, hanem maga ez a megértő hozzáállás is 

történés, amely folyamatosan változó-megújuló-

átalakulásban levő megértéseként tartozik hozzá a tapasz-

talati történéshez. A „megértett” történése és a „megértés” 

történése a hatásösszefüggések dinamikus játékaként tar-

                                                 
6 A megértés ‒ hangsúlyozza Gadamer ‒ „nem annyira mód-

szer, melynek segítségével a megismerő tudat az általa válasz-

tott tárgy felé fordul és objektíve megismeri, hanem inkább a 

benne állás valamilyen hagyományfolyamatban”. ‒ Uo. 219. 

[314.] 
7 „…a dolog természetében rejlik, hogy a megértés mozgása 

átfogó s egyetemes”. ‒ Uo. 12. [Bd. 2. 440.] 
8 „Maga a megértés is történésnek” bizonyul. ‒ Uo. 219. [314.] 
9 Uo. 213. [305.] 
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tozik egymáshoz, s ebből kifolyólag a megértés lényege 

szerint „hatástörténeti folyamat”.10  

Ily módon a megértés gadameri problematizálása egy 

olyan következményhez vezet, amely a kommunikáció 

kultúrájára irányuló elgondolásokat sem hagyja érintetle-

nül. Kommunikációs nézőpontból felmerül a kérdés: Ho-

gyan gyakoroljuk a megértést? Belső, tudatállapotbeli 

módosulásként? Avagy külső szabályokhoz igazodó cse-

lekvő viszonyulásként? Vagy pedig a tapasztalati törté-

nésben résztvevő-részesülő gyakorlati beállítódásként? 

Gadamer e téren Arisztotelészre hivatkozik, akinél a meg-

értés „az erkölcsi tudás erényének egyik módosulása-

ként”, azaz „az erkölcsi megítélés egyik módjaként” gon-

dolódik el.11 Ez egyrészt azt jelenti, hogy a megértés min-

dig a másikra irányul, de nem mint absztrakt másikra, 

hanem mindig mint konkrét tevékeny cselekvőre; más-

részt azt, hogy a megértés a másik cselekvésének pillanat-

nyi konkrét szituációjában valósul meg, amely a megértőt 

is bevonja.12 Mivel mindig a helyzet pillanatnyi konkréci-

ója hozza játékba a tapasztalatot, a megértés nem valami-

féle előzetesen tanult általános(ítható) tudás alkalmazása-

ként megy végbe.  

A tapasztalt ember ‒ mondja Arisztotelészre utalva 

Gadamer ‒ nem azáltal érti helyesen a cselekvőt, hogy ő 

maga minden furfangot és mesterkedést ismer, és min-

dent tapasztalt, ami létezik, hanem csakis azáltal, hogy 

                                                 
10 Uo. [305.] 
11 Uo. 227, 228. [328.] 
12 A megértő gondolkodás „a méltányosság helyes megítélését 

jelenti” ‒ mondja Arisztotelész. Ebben egymáshoz tartozik az 

együttérzés és az igazság érvényre juttatása. Az együttérzés 

„nem más, mint az a megértő gondolkodás, amely a méltányos-

ság tekintetében helyesen ítél. A helyes ítélet pedig az, amelyik 

az igazat ragadja meg.” ‒ Arisztotelész: Nikomakhoszi etika. 

(Ford. Szabó Miklós.) Európa Könyvkiadó, Budapest 1997. 

11.43a (204). 
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eleget tesz egy feltételnek: tudniillik annak, hogy ő is a 

helyeset akarja, tehát a másikkal ez a közösség kapcsol-

ja össze.13 

Vagyis az, hogy a helyesre irányuló egyazon indíttatás 

hatókörébe tartozik bele az egyiknek a cselekvése és a 

másiknak e cselekvés megértésére irányuló törekvése. Ez 

készteti a megértésben levőt a cselekvés iránti belátásra, 

vagyis arra, hogy az (erkölcsi) ítéletében „a másik sajátos 

helyzetét helyesen engedje érvényesülni”.14 Ebben mutat-

kozik meg, hogy a megértés nem valamiféle elméleti vagy 

technikai tudás, hanem megélt tapasztalat, amellyel nem 

annyira szerzett birtokomként rendelkezem, mint inkább a 

közegébe bevontan cselekszem és ítélek. E tapasztalat 

befogadására alkalmassá ki kell képeznem magam, ami 

nem külső ismereteket elsajátító tanulás, hanem benne 

való hosszas és folyamatos gyakorlás útján valósulhat 

meg. Más szóval a gyakorlati beállítódásként megélt meg-

értés nem tanulás útján elsajátítható technika, hanem a 

tapasztalási folyamat hatásösszefüggéseiben képződő 

kultúra.  

Hermeneutikai nézőpontból tehát a megértés a termé-

szet, konkrétabban az emberi természet egyformaságába 

vetett felvilágosodáskori hit meghaladása útján gondolha-

tó el, azoknak a belátásoknak a mentén, melyek szerint az 

emberi lét egyéni, kimeríthetetlen és megismételhetetlen 

alteritások formájában szerveződik, és ezeket dinamikus 

értelem- és hatásösszefüggések tartják össze. A megértés 

mindig a másik mint másik érvényre juttatására irányul, 

de a másik megértése mindig rám is kiható alakító hatás-

                                                 
13 H.-G. Gadamer: i. m. 228. [328.] „Tehát itt is megmutatkozik, 

hogy az, aki megértő, nem érintetlen szembenállóként tud és 

ítél, hanem egy sajátságos hozzátartozás viszonyában állóként, 

mely összeköti a másikkal, úgyszólván vele együtt érintve, vele 

együtt gondolkozik.” ‒ Uo. [328.] 
14 Uo. [329.] 
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ként valósul meg, miközben egyazon értelem- és hatástör-

ténésben való résztvevőkként és részesülőkként tartozunk 

össze egymással. Elméleti oldalról nézve a megértés érte-

lemösszefüggések megnyitása, azaz értelmezés; gyakorlati 

oldalról nézve a megértés hatásösszefüggések érvényre 

juttatása, azaz applikáció. E két oldalt a hozzátartozás 

struktúrája oly módon tartja egységben folyamatos megér-

téstörténésként, hogy semmilyen módon sem vonhatjuk ki 

magunkat belőle. Bármely lehetséges tapasztalatunk meg-

élése a megértésköziségben ‒ az „interkomprehenzió”15 

játékterében ‒ történik. 

A kommunikáció fordulata 

A Watzlawick‒Beavin‒Jackson szerzőhármas által a 

kommunikáció ma már közismert első axiómája ‒ „lehe-

tetlen nem kommunikálni”16 ‒ megfogalmazásával jelzett 

fordulat valós hordereje nemcsak abban áll, hogy kitágítja 

a kommunikáció egyetemességének tapasztalatát, hanem 

új tartalommal is telíti azt, amelynek lényege éppen a 

kommunikáció és a tapasztalat viszonyának a megfordulá-

sában/megfordításában áll.  

Hagyományos értelemben a kommunikációs tapaszta-

lat szituációfüggő. A kommunikáció időszakos, a helyzet-

től és a körülményektől függ, az üzenetátvitel, kapcsolat-

                                                 
15 Az „interkomprehenzió” (l’intercompréhension, megértés-

köziség) kifejezéssel Eric Castagne tanulmányában találkoztam. 

Ld. Identités et intercompréhension. In Minna Palander-Collin, 

Hartmut Lenk, Minna Nevala, Päivi Sihvonen and Marjo Vesa-

lainen (eds.): Constructing Identity in Interpersonal Communi-

cation. Helsinki 2010. 96‒109. A kifejezés hozzásegít a kultúra 

hermeneutikai megközelítésben kimunkált felfogásának ‒ mint 

interkultúrának ‒ a jobb megvilágításához. 
16 P. Watzlawick ‒ J. A. Beavin ‒ D. D. Jackson: A kommuni-

káció két axiómája. (Ford. Buda Béla.) In Horányi Özséb 

(szerk.): Kommunikáció I. A kommunikatív jelenség. Közgazda-

sági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1977. 68. 
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teremtés, nézetegyeztetés eszközeként működik. Sikere, 

eredményessége, hatékonysága nagymértékben függ az 

alkalmazott kommunikációs technológiától és stratégiák-

tól, valamint a közegtől és a viszonyrendszertől, amelyben 

zajlik. Egy tapasztalati megnyilvánulás csak olyankor tesz 

szert üzenetértékre, amikor bekerül a kommunikációba 

vagy kommunikáció hordozójává válik; rajta kívül, ön-

magában nincs üzenetértéke. Tágabb értelemben: a ta-

pasztalat önmagában véve nem kommunikatív, hanem az 

ismétlődések útján megerősödő, felhalmozódó, azaz repe-

titív és kumulatív. Csak olyankor válik kommunikatívvá ‒ 

azaz nyer üzenetértéket ‒, amikor egy adott tapasztalati 

mozzanat/történés kilép az ismétlődések rendjéből, eltér, 

„elhajlik” a felhalmozódás bejáratott menetétől és külön-

álló egyediségre tesz szert. Nem maga a tapasztalati tarta-

lom, hanem a rá jellemző különösség sajátszerűsége, más-

sága válik jelzésértékké, kommunikatívvá. 

A kommunikatív viszony megfordítása a tapasztalat 

megfordulásán alapul. Olyan körülmények között, amikor 

tapasztalni azt jelenti, hogy új tapasztalatra tenni szert, a 

tapasztalathoz hozzátartozóvá válik a kommunikatív di-

menzió; az új tapasztalat egyúttal új üzenet hordozója is. 

Ily módon a kommunikáció bármely lehetséges tapaszta-

lás átfogó alapjává és közegévé válik. Ebben a vonatko-

zásban tapasztalni azt jelenti: a kommunikáció közegében 

létezni, a lét mindegyik mozzanatát a kommunikációban 

és kommunikációként kibontakoztatni. A „lehetetlen nem 

kommunikálni” értelmében bármely lehetséges tapasztalat 

elsődlegesen és lényege szerint kommunikatív tapasztalat. 

A kommunikációt hagyományos értelemben elsődlege-

sen a technikai és technológiai oldaláról közelítették meg 

‒ techné ‒, mérnökileg megkonstruált eszközrendszer 

segítségével történő közvetítésnek tekintették. Az így 

felfogott kommunikációs rendszer, a másfajta technológi-

ai rendszerekhez hasonlóan, a hatékony működés elvén 

alapul. A kommunikáció akkor hatékony, ha sikerül meg-
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szüntetnie vagy legalábbis csökkentenie a kommunikációs 

folyamat két pontja közti különbséget, s az ebből adódó 

bizonytalanságot. A hatékony kommunikáció végső fokon 

tehát a különbözőségek, másságok megszüntetetésére, az 

egyformaságok kitermelésére, a távolságot áthidaló egyet-

értés és együttműködés kikényszerítésére irányul. Ezáltal 

a hatékony kommunikáció valójában nem felmutatja, ha-

nem elrejti a kommunikáció lényegét. 

A hatékonyságelvű kommunikáció gyakorlatával 

szemben az előbbiekben körvonalazott fordulatból egy 

másfajta perspektíva nyílik meg, olyan, amelyben tényle-

gesen beláthatóvá válik a kommunikáció lényege. Ugyan-

is a kommunikáció problémája nem abban áll, hogy ho-

gyan tüntethetők el a különbségek, miként érhető el zavar-

talan kommunikáció az egyformák és a hasonlók között. 

Ott, ahol a különbözőség megszüntetésére irányul, volta-

képpen önmagát szünteti meg kommunikáció. A kommu-

nikáció igazi problémája abban rejlik, hogy hogyan vál-

hatnak képessé az egymástól különbözők az egymással 

való érintkezésre és kommunikációra? Ott, ahol nem ta-

pasztalható különbözőség, nemcsak hogy nem szükséges, 

de valójában nem is lehetséges a kommunikáció. Ameny-

nyiben az információ forrása a különbség mértékében 

rejlik, a kommunikáció sem lehet más, mint e különbség 

érvényre juttatása. 

Lényege szerint minden kommunikáció a másik más-

ságának, nem-azonosságának, „idegenségének” a tapasz-

talatán alapul, s általa a különbözők egyetértése, meg-

egyezése, együttműködése valósul meg. A kommunikáció 

ontológiája a másságok érintkezési feltételeiből és lehető-

ségeiből vezethető le. Ebben a megközelítésben a kom-

munikáció a lét köztes dimenziójaként tárul fel, a „közi-

ségben”, „közöttiségben” ‒ inter-ben ‒ való kiterjedés-

ként. Mint ilyen, a kommunikáció egyszerre a különbözők 

közötti teret betöltő közeg, és a különbözőséget folyama-

tosan termelő, fenntartó dinamikus játék. Egyszerre juttat-
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ja érvényre a másságok másságát és teremti meg az egy-

mással való kapcsolatukat. 

A kommunikáció szemléletében bekövetkező fordulat 

a kommunikáció gyakorlatára nézve is jelentős következ-

ményekkel jár, s ez megnyitja az utat a kommunikáció 

hermeneutikája felé. Erre utalnak az utóbbi évtizedekben 

a kommunikációkutatásnak azok a paradigmatikus mérvű 

áthangolódásai is, amelyek egyre inkább a kommunikáció 

interpretatív (hermeneutikai, retorikai) megközelítéseit17 

helyezik előtérbe, és a kommunikációban zajló értelmező-

megértő eljárások és folyamatok vizsgálatára összpontosí-

tanak. 

A hermeneutikai nézőpont a megértés és a kommuni-

káció viszonyát, s a megértő kommunikáció lehetőségfel-

tételeit állítja középpontba. Innen nézve a kommunikáció 

nem csupán egy közlemény közvetítése, továbbítása, ha-

nem olyan tapasztalati közeg, amelyben lét és értelem 

egymáshoz tartozik, s amelyben e hozzátartozás módján 

valósul meg az értelemösszefüggések megnyitása és a 

hatásösszefüggések játékba hozása, az interpretáció és az 

applikáció. A hermeneutikai értelemben vett kommuniká-

ció a megértés játékterében bontakoztatja ki az egyetér-

tést, megegyezést, együttműködést; a saját álláspont já-

tékba hozása és a másik álláspont megértő érvényre jutta-

tása a közösben való egyetértés módján valósul meg. A 

kommunikáció hermeneutikai vonatkozásban: megértő 

kommunikáció. 

                                                 
17 Ld. az erre vonatkozó alapműveket: James A. Anderson: 

Communication Theory. Epistemological Foundations. The 

Guilford Press, New York‒London 1996. Magyarul: A kommu-

nikáció ismeretelméleti alapjai. (Ford. Wilhelm Gábor.) 

Typotex, Budapest 2005; Em Griffin: A First Look at Commu-

nication Theory. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1991 

(1994, 1997, 2000). Magyarul Bevezetés a kommunikációelmé-

letbe. (Ford. Szigeti L. László.) Harmat, Budapest 2001. 
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A hatékony kommunikáció és a megértő kommuniká-

ció között lényeges különbségek mutathatók ki. A haté-

kony kommunikáció lineáris folyamat, melynek alapja az 

instrumentális racionalitás és az instrumentális moralitás. 

Jellemzői a kommunikátorközpontúság, a másságok, kü-

lönbségek csökkentésére, egyneműsítésére való törekvés, 

megkonstruált értelemösszefüggések rávetítése az életfo-

lyamatokra, hatalomképzés, erőszak alkalmazása, agresz-

szív kommunikáció. Mindezek a megértéshez való viszo-

nyában is megmutatkoznak. A hatékony kommunikáció 

elsődlegesen nem a megértésre irányul, hanem ‒ a béké-

sen, egyetértéssel, avagy éppenséggel erőszakkal megva-

lósuló ‒ megegyezésre vagy kisajátításra. A megértés a 

hatékony kommunikációnak legfeljebb céljaként merül 

fel, amelyre külsődlegesen irányul. Ezért ennek a kom-

munikációs gyakorlatnak főszerepe van a megértés mar-

ginalizálásában. 

Ezzel szemben a megértő kommunikáció közegében a 

megértés maga a kommunikatív történés. Itt a kommuni-

káció a megértéssel kezdődik, nem pedig végződik. A 

megértő kommunikáció a megértésből, mint középpontból 

(egyúttal mindenkori kezdőpontból) intenzíven bontako-

zik ki, s minden mozzanatában koncentrikusan e köré 

szerveződik. A megértés belülről tartja fenn és viszi to-

vább a kommunikációt, úgy, hogy mindegyik részmozza-

nat horizontjában újraszervezi a kommunikáció egészét. A 

megértés az érdekegyeztetéseknek nem célja, hanem alap-

ja. Az életfolyamatokban kiképződő értelemösszefüggé-

sek érvényre juttatása, a másikhoz való hozzátartozás és a 

mássá levés felvállalása révén a megértés folyamatában 

képződhet ki a célok és érdekek valós közössége. 

Mindez új megvilágításba helyezi a kommunikáció és 

a kultúra fogalmai és gyakorlata közti összefüggéseket is. 

A hatékony kommunikáció gyakorlata annak a kulturális 

környezetnek a leképeződése, annak a kultúrának az al-

rendszere, amelyben működtetik. De magának a kommu-
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nikációnak nincs kultúrája, illetve ez esetben a kommuni-

káció kultúrája olyasmiként gondolható el, ami mintegy 

önmagán (a kommunikáción) kívül kerülve, külsődleges 

normarendszerként épül a kommunikáció köré. A megértő 

kommunikáció folyamatában a kommunikáció maga kul-

túraképzőként, kultúraépítőként tárul fel, azaz a kommu-

nikáció kulturált gyakorlataként valósul meg. Itt a kom-

munikatív történés értelem- és hatásösszefüggéseket nyit 

meg és hoz játékba. A kulturált kommunikáció nem is 

lehet másmilyen, mint megértő kommunikáció. 

A kultúra fordulata 

A megértő kommunikáció és a kultúra összefüggései-

nek a feltárása a kultúra tekintetében is fordulatot feltéte-

lez. 

A kultúra kifejezés változó tartalmú és értelmű termi-

nus. Sokféle diskurzus beszél a kultúráról, de az egyes 

kultúradiskurzusok által forgalmazott kultúrakoncepciók 

nemcsak egy felettes metadiskurzus vonatkozásában, ha-

nem egymás vonatkozásában is különbözőeknek bizo-

nyulnak. 

A szubsztancialista kultúrafelfogások, amelyek a kul-

túrát „valamiként” fogják fel, tárgyi, intézményi, axioló-

giai és szemiotikai valójában, az empirikus kultúrakutatá-

sok szintjén többnyire ma is a hagyományos szubjektum-

metafizika szemléleti kereteit reprodukálják. Ezzel szem-

ben a kortárs kulturális tapasztalatoknak és értelmező 

vizsgálatuknak számos vonása amellett szól, hogy a kultú-

ra lényege hermeneutikailag tárható fel hitelesebben. Bár 

a gadameri filozófiai hermeneutikán belül nem különíthe-

tő el strukturálisan egy kimunkált kultúrafelfogás, a her-

meneutikai nézőpont alkalmazása közvetve a kultúra 

problémakörének az újragondolását váltja ki egészében is 

és részleteiben is. 

Hermeneutikai megközelítésben a kultúra ‒ az emberi 

lét vonatkozásában ‒ nem valami külsődleges formatív 
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erő, hanem az életfolyamatokat, a viszonyulási módokat, a 

beállítódásokat és magatartásformákat belülről megképző 

hatásösszefüggés, vagyis képzés,18 amely nem egy külsőd-

leges mintát követ, hanem a kiképzettet a gyakorlat nyitott 

phronészisz-szerű folyamatában, az alkalmazás játékában 

alakuló mintaképével hozza/tartja folyamatos kölcsönha-

tásban. A képzés az emberi egyénekben és közösségekben 

önmagát belülről folytonosan (tovább)építő folyamat, 

belső átalakulás, amelynek révén a képzett mindig mássá 

lesz, önmaga teljesebb valójához jut el, létét a hozzátarto-

zó értelmében és igazságában teljesíti ki. A kultúra ta-

pasztalata a modern ember számára egy készen kapott 

létállapot megjelenítéséből fokozatosan minősül át olyan 

alkotási feladattá, amelynek kihívásaival nap mint nap 

szembesülnie kell, olyan egyetemes létállapottá, amelyben 

emberi mivoltát ‒ egyéni és közösségi szinten egyaránt ‒ 

önnön alkotásaként élheti meg és ismerheti fel.19 Az átvál-

tozásnak ebben az erőterében tárul fel a kultúra igazi lé-

nyege is a rá irányuló értelmező reflexió számára, ami 

hermeneutikai nézőpontból nem más, mint a megértés 

módján való emberi létezés univerzuma, szakadatlan em-

beri lét- és értelemtörténési folyamat. 

A hermeneutikai megközelítés tehát egy olyan látás-

módot kínál, amelyben a kultúra elméleti-(ön)reflexív 

vonatkozásban a létező létéhez hozzátartozó értelemössze-

függésként, a létnek az értelem dimenziójában való kiter-

jedéseként, gyakorlati-applikatív vonatkozásban pedig a 

cselekvőhöz hozzátartozó hatásösszefüggésként, a cselek-

vésnek a képzés dimenziójában való kiterjedéseként tárul 

                                                 
18 Hermeneutikai nézőpontból tekintve a képzés a legszorosab-

ban összetartozik a kultúra fogalmával, mivel „azt a sajátos 

módot jelenti, ahogyan az ember a maga természetes adottságait 

és képességeit kiképezi”. ‒ H.-G. Gadamer: i. m. 31. [16.] 
19 Vö. Márkus György: A kultúra: egy fogalom keletkezése és 

tartalma. In Uő: Kultúra és modernitás. T-Twins Kiadó, Buda-

pest [1992]. 41. 
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fel. E két vonatkozás integratív mozzanata a kultúra ese-

tében is a hozzátartozás struktúrája, mint dinamikus és 

spekulatív megalapozó struktúra, amely belülről tartja 

össze és hozza játékba az értelem- és hatásösszefüggése-

ket. 

Más-más oldaláról mutatkozik meg viszont a kultúra 

lényege, ha a kultúrát zártnak tekintik, önmagába forduló-

ként és zárulóként értelmezik és értik meg, s megint más-

ként, ha úgy tekintenek a kultúrára, mint a „köziben”, 

„közöttiben” levés alapvető létmódjára, mint a közöttiség 

közegére. A hermeneutikai megközelítésmód lehetővé 

teszi, hogy a kultúrát valós lényege szerint „interkultúra-

ként”, az értelem- és hatásösszefüggéseknek az „inter”-

ben kifejlő és zajló játékaként gondolhassuk el. 

Az interkultúra alapjául szolgáló szemléletmód megha-

ladja a kultúra szubsztancialista felfogását, a kultúra „va-

lami”-ként való tárgyiasító elgondolását. Az „inter” hori-

zontájban a kultúra valójában interkultúra, vagyis a sajá-

tos, konkrét kultúrák közötti hatásösszefüggésekből ki-

épülő mező, amelyben az egyes kultúrák nemcsak meg-

hosszabbítódnak „a kultúra” átfogó, egyetemes horizontja 

irányába, hanem egymás iránt is megnyílnak a maguk 

konkrét partikularitásában, s ez olyan hatásösszefüggés, 

amelynek történeti mozgása mindig (újra)megformálja és 

értelemmel telíti a konkrét partikularitásukat. Ugyanakkor 

az interkultúra jelentéstartalma pontosításra is szorul: nem 

előzetesen kész kultúrák „közöttiségről” van szó, hanem 

kultúraköziségről, arról, hogy az emberi létezés mindig is 

kultúra közepette találja magát, kulturális kölcsönhatások 

játékában és közegében. Valójában ‒ tapasztalatilag ‒ az 

egyik kultúrától a másikig nem találunk mást, mint kultú-

rát; a kultúrát úgy, mint értelem- és hatásösszefüggést, 

amely a kulturális történés előzetességstruktúráiban gyö-

kerezik, s ugyanakkor túlterjed és túllép az általuk behatá-

rolt horizontokon és megvonható határokon egy, a saját 

kulturális horizontok egymásba játszásaként mindig 



A kommunikáció közegében __________________________  

242 

 

ki(újra)rajzolódó közös horizont irányában. Az, ami egy 

sajátos kultúraként egyszerre terjed ki az emberben és az 

ember körül, valójában az interkulturális mezőben képző-

dik. Mindegyik konkrét kultúra adott kulturális horizon-

tok, értelem- és hatásösszefüggések egymásba játszásának 

egy sajátos konstellációja, s mint ilyen interkulturális 

képződmény. Az egyes konkrét kultúrák nem puszta adott-

ságokként (javak, ismeretek, értékek, normák stb. élette-

len tárházaként) találkoznak és érintkeznek egymással, 

hanem az interkulturális mezőben kirajzolódó horizontok 

játékaként. Egy másik kultúra mindig úgy van jelen egy 

konkrét kultúra életében, mint horizont, melyben érvényre 

jut valamiféle (befogadott vagy visszavert) hatás. Volta-

képpen a partikuláris horizontok találkozása és egymásba 

játszása formálja a közös közeget, amelyben a kultúrák 

megjelennek egymás világában és kommunikálnak egy-

mással. Az interkultúra mint közeg tehát eredendően 

kommunikatív; az interkultúrához szervesen hozzátartozik 

a kultúraközi kommunikáció. 

A fordulatok kölcsönhatása 

Amikor a megértés, kommunikáció és kultúra össze-

függéseiben feltáruló hermeneutikai fordulatot a megértő 

kommunikáció kultúrája szintagmával próbáljuk integratí-

ve megragadni és kifejezni, a fogalmazás- és elgondolás-

mód kikényszerít egy magával hozott kérdést: Mit jelent, 

hogy valaminek van kultúrája? Technikája vagy kultúrá-

ja? A technika megtanulható, elsajátítható. A kultúra vi-

szont nem tanulható meg és nem sajátítható el, mint a 

technika. És a kultúra nem is megtanult, elsajátított tech-

nika. A kultúra egyéni és közösségi dimenzióiban egy-

aránt nem techné-szerű, hanem phronészisz-szerű: a ma-

gam kiképzése egy szemléletre, egy hozzáállásra, egy 

beállítódásra és ennek folyamatos gyakorlására. De a ki-

képzés maga is már gyakorlás, és a gyakorlás továbbkép-

zés, mivel minden újabb tapasztalat újraképezi a szemléle-
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tet, a beállítódást és annak gyakorlását. Ebben formálódik 

folyamatosan az, amit Gadamer Hegel nyomán úgy nevez, 

hogy „általános és közös érzék”,20 ami, mint a felemelke-

dés módja a konkrét egyeditől és sajátostól az általános-

hoz és közöshöz, nem annyira világos felismerés és tuda-

tos belátás, mint inkább „érzék” formáját ölti. Ez nem 

más, mint a közös nézőpont és cselekvésmód érzékelésé-

nek képessége, annak a képessége, hogy tudja érzékelni és 

tekintetbe venni a mások lehetséges szempontjainak a 

jelenlétét a sajátban.21 A képzés tehát nem (csak) egy 

technika elsajátítása értelmében történik, hanem a szónak 

abban az értelmében is, ahogy megvalósul az egyéni ta-

pasztalat megnyílása és felemelkedése a közös általános-

hoz, miközben megérinti, provokálja saját horizontjába 

bevonva mások tapasztalatait is. Az egyén önmagát ké-

pezve gyakorlatilag ezzel együtt közösséget is képez, 

mindazokkal való közösséget és mindazoknak a közössé-

gét, akikkel ebben a gyakorlásban, mint közösben, ‒ mint 

az egyéni horizontok folyamatos egymásba játszásában ‒ 

találkozik. A képzés ily módon az interkultúra kommuni-

                                                 
20 H.-G. Gadamer: i. m. 36. [23.] 
21 A kultúra a másik szempontja érvényrejuttatásának a képes-

sége ‒ mondja Gadamer. ‒ Vö. Hans-Georg Gadamer: Știința și 

societatea. (Trad. Octavian Nicolae ‒ Val. Panaitescu.) In Uő: 

Elogiul teoriei. Moștenirea Europei. Editura Polirom 1999. 66. 

[Hans-Georg Gadamer: Wissenschaft und Öffentlichkeit. In Uő: 

Lob der Theorie. Reden und Aufsätze. Suhrkamp Verlag, Frank-

furt am Main 1983. 85.] Egy másik helyen Gadamer felteszi a 

kérdést: Mi a műveltség valójában? Válaszában Hegelt idézi: 

„Hegel ezt mondja: A műveltség annyi, mint hogy a dolgokat 

tudjuk egy másik álláspont felől tekintetbe venni.” ‒ Hans-

Georg Gadamer: A nyelvek sokfélesége és a világ megértése. 

(Ford. Egyedi András.) Athenaeum. Mi az esztétika? I(1991)1. 

13. [Hans-Georg Gadamer: Die Vielfalt der Sprachen und das 

Verstehen der Welt. GW. Bd. 8. Ästhetik und Poetik I. Kunst 

und Aussage. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1993. 

349.] 
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kációs közegében zajlik, és tartja fenn egyszersmind fo-

lyamatosan a kultúraközi kommunikációt. 

A kultúra lényegét hermeneutikailag elgondolni sem 

tudjuk másképp, mint állandó és odatekintő elmozdulás-

ként a képzéstől az interkultúráig és vissza, az értelme-

zésnek egy nyugvópontra soha nem jutó játékaként, amely 

az egyik értelmezési szempontot a másik felé tolva annak 

az értelemhorizontjában világítja meg és fordítva. 

Ebben a perspektívában tekintve a megértés kultúrája 

képzés és interkultúra folyamatos játékaként bontakozik 

ki és történik. A megértés kultúrája nem kívülről tanult 

szabályok, normák, formák és minták rendszere, hanem a 

megértés képességének a belülről való kiképzése a megér-

tés módján való élés folyamatos gyakorlásában. A megér-

téstörténésben a kultúra egyszerre valósul meg úgy, mint 

képesség és kommunikáció. A kultúra belülről építi ön-

magát az interkultúra kommunikációs közegében, akként 

a folyamatként, ahogyan a résztvevők önmagukat építve 

egymást építik, és egymást építve önmagukat építik, mi-

közben egymást és önmagukat építve magát a kultúrát 

építik.22 Éppúgy, ahogy önmagamról nem választható le a 

hozzám tartozó másik, úgy a kultúra sem választható le a 

másik megértésének a folyamatáról és tapasztalatáról. 

Hozzátartozik, mivel maga ez a megértés válik kultúrává, 

valósul meg kultúraként. A kultúrának nincs ettől függet-

len, önálló léte, entitás-szerű állaga vagy állapota. A meg-

értés kultúrája csak megértőleg, megértésben levőként és 

a megértés gyakorlásaként képezhető ki és „sajátítható 

el”. A kiképződésnek, gyakorlásnak és elsajátításnak az 

                                                 
22 Erre utal Gadamer akkor is, amikor azt mondja, hogy a kultú-

ra mindaz, ami a másikkal való megosztás révén gyarapodik. ‒ 

Vö. Hans-Georg Gadamer: Cultura și cuvântul. (Trad. Octavian 

Nicolae ‒ Val. Panaitescu.) In Uő: Elogiul teoriei. Moștenirea 

Europei. Editura Polirom 1999. 26. [Hans-Georg: Die Kultur 

und das Wort. In Uő: Lob der Theorie. Reden und Aufsätze. 

Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1983. 14.] 
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egész folyamata viszont a kultúraközi kommunikáció 

közegében megy végbe, amely így lényege szerint nem 

lehet más, mint megértő kommunikáció. 

A kultúra interkulturális fordulatában tehát szükség-

képpen egymáshoz tartozóvá válik a megértés és a kom-

munikáció. A megértéssel szembeni kulturális beállítódás 

megváltozását eredményező interkulturális fordulat csakis 

kommunikációs fordulatként valósulhat meg: ahhoz, hogy 

a megértés marginalizált helyzetéből az élet alapjává for-

dulhasson át, a kommunikációnak megértő kommunikáci-

óvá kell válnia. Ez nem történhet másként, mint úgy, hogy 

a kommunikáció maga válik kultúrává: a megértő kom-

munikáció kultúrájává. 
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ABSTRACTS 

Philosophy and communication 

Keywords: medium of communication, communication 

machines, community, Internet, virtualization, hermeneu-

tical gap, efficient communication, understanding com-

munication, philosophy 

The human existential situation of today and opening 

towards the future is usually characterized by two magic 

words: globalization and communication. At the same 

time, human communication is commonly defined as a 

community-building technique. But what is the nature of 

the community formation that is going on within the cur-

rent communication processes? The search for an answer 

to this question touches upon numerous problems which 

are summed up in a question that encompasses the entire 

world of communication from today: what kind of rela-

tionship is being created between successful and efficient 

communication which is technologically founded in the 

context of the new media, on the one hand, and under-

standing communication that manifests the human exis-

tential characteristic, on the other hand? 

 

The possibilities of Science Communication 

Keywords: science communication, research method-

ology, hermeneutics, university, paradigm, common lan-

guage, understanding, recognition 

The study analyses how the hermeneutical opening of 

the empiric sciences helps the realization of science com-

munication as an understandable communication and what 

are the scientific-theoretical, research methodological and 

university organizational conditions of it. 

 

The Problem of Interdisciplinarity  

Keywords: disciplinarity, interdisciplinarity, science, 

hermeneutics, philosophy, in-between sphere 



A kommunikáció közegében __________________________  

262 

 

My paper analyses the manifold meanings and practic-

es of interdisciplinarity, isolating and identifying the ap-

proaches of modernity and postmodernity. Finally, I at-

tempt to interpret interdisciplinarity as a particularly her-

meneutical phenomenon, referring also to its effects on 

the relationship of philosophy and specialized disciplines. 

 

Application as legislation 

Keywords: legal hermeneutics, law, application, legis-

lation, E. Betti, H.-G. Gadamer 

With its starting point in a discussion of the differences 

between the contemporary viewpoints held by E. Betti 

and H.-G. Gadamer, my study is aimed at outlining the 

productive possibilities of Gadamerian philosophical 

hermeneutics with respect to the response relationship 

between legislation and law enforcement. My argument is 

that the hermeneutical process of application, which also 

entails interpretation and understanding, unfolds as actual 

legislation, while influencing every participant of the legal 

situation in a formative and enriching way. In the last part 

of my paper I will address the historical dimensions of the 

process in connection with the Betti‒Gadamer debate 

about the relationship between hermeneutics and legal 

history. 

 

Hermeneutics of the New Media 

Keywords: new media, hermeneutics, communicative 

situation, hermeneutical situation, interpretive attitudes, 

comprehensive communication 

What are the hermeneutical characteristics of the 

communicative situation in new media? Does it show the 

signs of a hermeneutical situation that forwards compre-

hensive communication? 

Interpretive attitudes, interpretive processes and the 

role of the user in completing media processes gain a new 

significance, among the circumstances of a new media 
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and new communication technologies. The multiple direc-

tion of the communication process becomes evident. 

All these reforms our daily experience, as new media 

and communication work as the basic medium of under-

standing ourselves and the world around us. These pro-

cesses of interpretation and self-interpretation carry for-

ward our human existential history. This is where the 

hermeneutical productivity of new media takes place: 

communication in new media is comprehensive commu-

nication. We can say that it is among the circumstances of 

new media that human communication becomes per defi-

nitionem existential. 

 

Reality-Constructing Virtuality 

Keywords: virtuality, reality, new media, mediation, 

information 

New media creates a new experience of reality. The 

space and time of communication becomes an interactive 

medium for the construction of reality within the techno-

logical conditions of new media. Along with the restruc-

turing of the relations between human existence and 

communication technologies, our former cultural experi-

ences of the relationship between reality and virtuality are 

also transformed. From a dimension formerly associated 

with reality, virtuality becomes a reality-constructing fac-

tor. 

My study focuses upon the metaphysical and episte-

mological perspectives opened up by the experiences of 

virtuality, which are formed in the context of new media, 

by their existential aspects and cultural implications, re-

lated to the re-thinking of the relationship between reality 

and virtuality. 
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Simulacrum(a) of difference 

Keywords: sign, difference, simulacrum, criticism, vir-

tuality, reality, appearance 

Starting from the semiotic analysis of the simulacrum 

and the fundamental theses of Jean Baudrillard’s concep-

tion of simulacra, I attempt to explore the most important 

characteristics of the critical orientation towards social 

and cultural conditions, while taking into account the 

conditions for the development of different theoretical 

simulacra and their recent effects on current theoretical 

and life-conduct attitudes. 

 

The Limits of Understanding Each Other’s Words 

Keywords: understanding each other’s words, under-

standing, making something understood, consensus, 

agreement, limit, hermeneutical conversation, language, 

word, linguistic power, application, communication, philo-

sophical hermeneutics 

What happens, in fact, when the participants of a de-

bate attempt to understand each other’s words? What is 

the relationship between understanding, making some-

thing understood, understanding each other’s words, 

agreement, and consensus? Philosophical hermeneutics 

focuses on the topic of understanding. It seems, however, 

that only the analysis of the conditions and limits associ-

ated with understanding each other’s words can lead us to 

the explorative and interpretive “understanding” of the 

process of understanding itself. The study argues that it is 

the phenomenon of understanding each other’s words that 

offers an actual perspective of the linguistic medium and 

communicative dimension of understanding; although it 

does not follow from this that the phenomenon of under-

standing each other’s words could be identified with mak-

ing something understood, and even less so with under-

standing as such. 
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Communicative Efficiency and/or Comprehensive 

Communication: Theses for the Turns 

Keywords: paradigm, model, axiom, interaction, semi-

otics, turn, communicative efficiency, comprehensive 

communication 

My study contains theses related to the three funda-

mental models of the communication process: the mathe-

matical, the interactional, and the semiotic model, in order 

to outline the main directions designated by the restructur-

ing of these models under the influence of the turn sig-

nalled by the axiom “one cannot not communicate”. The 

main objective is to present the conditions of possibility 

and the opportunities of the hermeneutics of communica-

tion resulting from the turn. 

 

The culture of understanding communication 

Keywords: communication, culture, understanding, 

practical attitude, hermeneutics 

Does communication have culture? Is communication 

itself culture or is it just part of culture? According to the 

hermeneutic position represented in the lecture, the cul-

ture of understanding communication builds itself from 

within, from the participants’ cooperation; it’s a practical 

attitude, not a state of mind alteration triggered by theoret-

ical rules. Thus, it can be “acquired” only by practicing 

existence in an understanding way. 
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