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Irányzatok a mai 
tudományhermeneutikában*

Kiss Olga

Az, hogy a her me neu ti ká  nak bár mi fé le kö ze van a ter mé szet tu do má nyos te vé keny ség
hez, tá vol ról sem tri vi á lis. Mind Már kus György „Mi ért nincs her me neu ti ká ja a ter mé
szettudományoknak?”címűcikke(Márkus1987),mindatémarendszeresújrafelveté
se(lásdpl.Kisiel1974:124–135;1997:329–341;Heelan1989)erreutal.Ahermeneu
tika korábbi történetét röviden áttekintve nem találunk olyan felfogásra, melyből
nyilvánvalóanésegyértelműenadódna,mitisértsünkatermészettudományokherme
neutikájaalatt,sezthogyankellművelni.
Ahermeneutikaeredetilegegyfajtaszabálygyűjteménytjelentett,melyhozzásegít

az át ha gyo má nyo zott szö ve gek – már el ve szett – ere de ti ér tel mé nek fel tá rá sá hoz. A her
meneutikaezutánkétágonfejlődött.Azegyikabibliaiexegézis,mintakinyilatkoz
ta tás ér tel me zé se, a má sik pe dig a hu ma nis ta fi lo ló gia, mint a klasszi kus iro dal mi 
művek eredeti értelmének kutatása. (Hozzájuk társult harmadikként a reneszánsz
jo gi her me neu tika, mint a ró mai jog tör vé nye i nek ér tel me zé se, konk rét hely ze tek re 
valóalkalmazásánakművészete.)Schleiermachera19.századbanazelőbbikétszál
összefűzésévelolyanáltalánoshermeneutikakidolgozásáttűztekicélul,melyfügget
lenattól,hogymelyterületrealkalmazzák.Aszerzőtésazolvasótegyfajtadialógus
résztvevőinektekintette,melybenaszerzőarratörekszik,hogymegosszagondolatait
azolvasóval(akiegyrésztazértértiaszerzőgondolatait,mertértianyelvet,másrészt
pedig azért, mert ér ti a szi tu á ci ót). Az az nem csu pán a nyelv, ha nem a kö zös em be ri 
természetéstapasztalat(azonosszituáció)iskellamegértéshez.Schleiermacherher
me neu ti ká ját ki szé le sít ve Dilthey ki dol goz ta a tör té ne lem és a hu mán tu do má nyok 
általánosmegismerésimódszerét,mely,úgyvélte,éppúgyobjektívtudástteszlehető
vé,mintatermészettudományosmódszer–bárlényegilegkülönbözikattól.Módszer
tanaazonalapult,hogyahumántudományokbanazembereket,viselkedésüket,kije
len té se i ket kell meg ér te ni. A meg ér tés itt nem a ter mé szet tu do mány ok hi po té zis al ko
tóéskontrolláltkísérletekkelellenőrzőmódszerétjelenti.Enneknyománkülönböz
tettemegahumántudományokmegértőmódszerétatermészettudományokmagya
rázómódszerétől.
Ilyenelőzményekutánegyáltalánnemvilágos,miközeislehetneatermészettudo

mányoknakamáregyszerelkülönítetthermeneutikaimódszerhez.Nemisaromanti 

*EzútonszeretnékköszönetetmondaniazOTKAnakatámogatásért,melyetaT025 406pályázatkere
tébenetanulmánymegírásáhoznyújtott.
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 ka mód szer ta ni her me neu ti ká jára hi vat koz nak azok, akik a ter mé szet tu do mány ok 
effaj ta vizs gá la tát je len leg ér tel mes fel adat nak tart ják, ha nem a her me neu tika 20. 
századifejleményeire,azún.filozófiaihermeneutikára–elsősorbanaHeideggeráltal
ki dol go zott, majd Gadamer és Ricoeur ál tal to vább vitt fe no me no ló gi ai her me neu ti ká
ra,emellettHusserlésMerleauPontyfenomenológiájára,kisebbrészbenpedigazún.
kritikai hermeneutikára (Apel és Habermas). Az itt említett filozófusok majdnem
mindegyikeelfogadta,hogyatudományracionálisanmegalapozottszigorú,módszeres
te vé keny ség, mely nek cél ja a bi zo nyí tott (vagy bi zo nyí tot tan bi zo nyít ha tó), igaz is me
retekfelépítése.Ahermeneutikalegtöbbethivatkozottszerzője,HeideggerLét és idő 
címűmunkájábanarrahívja fela figyelmet,hogyamegértésegyfajtaelőzetes tudás
vagyhelyzetérzékenységterébenjönlétre.Eznemcsupánamegismerőelőzetesfogal
mi kész le tét vagy nyel vét je len ti, ha nem az ál ta la hasz nált esz kö zök „mi re va ló”ságára, 
ahétköznapicélokhozésrutinokhozvalóviszonyulásáraisvonatkozik.Ebbenavilág
banacselekvőmegismerőtudásatehátfüggnifogmindezektől,azaztökéletlen,véges
és történeti lesz.Hogyan is lehetneezzel amegközelítéssel azobjektív tudományos
tudástvizsgálni,melynekcéljaéppenazezenkötöttségektőlvalómegszabadulás?
Gadamerahermeneutikauniverzalitásáthangsúlyozza,amennyibenaznemcsupán

az át ha gyo má nyo zott szö ve gek meg ér té sé nek és ér tel me zé sé nek, ha nem min den faj ta 
megismerésnekazalapszerkezetéttárjafel.Számáraahermeneutika„annakavalódi
tapasztalatnakazelmélete,melyetgondolkodásnaknevezünk”.Nemazinterpretáció
ál ta lá nos mód sze re it és el mé le tét je len te né ez, ha nem an nak a fel tá rá sát, ami a meg
értésvalamennyimódjábanközös.Ennekközpontimozzanatapedigaz,hogymindig
egy–tágértelembenvett–hagyományonbelültörténik.Anyelv,akultúra,a(többek
köztgondolkodási)szokások,normák,szabályok,előítéletek,avárakozásoknemeli
minálhatószerepetjátszanakbenne.Alapjanemamegismeréstárgyánakelidegenítő
módszeresvizsgálata,hanemadialógusmegértőésmegértendőközött.Akérdésés
válaszdialektikája,melybenvilágossátehetőkésellenőrizhetőkelőzetesvárakozása
ink,reflektálatlanelőítéleteink.Amegértésfolyamatasoránazértelmezőrálátásaa
helyzetegészéreegyfajtahorizontotképez,melynekelőterébenazegyesproblémák
felvetődnek.Ehorizontnakmárazeredetifogalmábanbennerejlik,hogyamegisme
réselőrehaladásasoránelmozdul,változik.Arészletekmegértésevisszahatazegész
meg ér té sé re – s ez zel „zá rul” az a her me neu tikai kör, me lyet ezért va ló já ban nem is 
kör nek kel le ne ne vez ni, hi szen az egész nek az a meg ér té se, ami hez így vissza(il let ve 
el) ju tunk, már nem azo nos az ere de ti vel. Mind ez nem iga zán áll össz hang ban a tu do
mányról alkotott klasszikus elképzelésekkel. Hogyan lesz mindezekből végül mégis
tu do mányher me neu tika?
Mintlátnifogjuk,afeladatnemlehetetlen.Ahhozazonban,hogybármiféleelőre

lépéstörténhessenezenatéren,tudományképünkmegújulásáravoltszükség.Ahatva
nas években az új tudományfilozófusok, köztük Popper, Kuhn, Hanson, Toulmin,
Lakatos,PolányiésHessealapjaibanváltoztattákmegatudományrólalkotottelkép
ze lé se in ket. Az óta Feyerabend, a szociálkonstruktivisták, a poszt mo dern és az ant ro
pológiaimegközelítésmárteljesenújhelyzetetteremtettezenatéren.Az,ahogyanaz
elmúltévtizedekeredményeinyománmalátjukatudományt,radikálisankülönbözik
azötvenévvelezelőttitől.Ahermeneutikaimegközelítés–nohamaga isahatvanas
évekszülötte–igazánezenfelismerésektalajánkezdettkibontakozni.Atudományher
me neu tikai szö ve gek ér ve lés mód ja ezért szá mos pon ton hi vat ko zik ezen ered mé nyek
re,vagyéppenkifejezettenrájuképül.
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Ami kor meg pró bál juk szét vá lasz ta ni a mai tu do mányher me neu tika gon do la ti szá la
it, azt tapasztaljuk, hogy noha a klasszikusok (Husserl, Heidegger,MerleauPonty,
Gadamer),melyekreaterületkutatóipublikációikbanhivatkoznak,meglehetősenzárt
kört alkotnak, ahogy gon do la ta ik és meg kö ze lí tés mód juk a ter mé szet tu do mány ok her
meneutikaivizsgálatábanszerepetkap,meglehetősennyitottéssokszínű.Erreasok
féleségrefokuszálvanyújtunkrövidbevezetőtatudományhermeneutikajelenlegifőbb
irány za tainak kö ré be.

Az út tö rők

A tu do mányher me neu tika nem kri ti kai ab ban az ér te lem ben, hogy bí rál ná a tu dó sok 
gyakorlatát, feltételezvén, hogy ő jobban tudja, mit kell tenni (azaz nem normatív
tudománymetodológia). Kri ti kai azon ban ab ban az ér te lem ben, hogy fel hív ja a fi gyel
met a tudományos vizsgálódások szituáltságára, arra az egyszerűnek látszó tényre,
hogy a tu dós is em ber. Az ál ta la lét re ho zott tu dás vi sel ni fog ja emberi mivoltának 
következményeit,méghaeztőmaganehezenistudjaszámbavenni–nemlévénkülső
megfigyelőipont,melyrőlrátekintvemagamagáraobjektívállításokattudnamegfogal
mazniazáltalavizsgáltmegfigyelőiönmagáról.
Eztemeliki–Heideggernyomán–JosephJ.Kockelmans(PennsylvaniaStateUni

versity)is,akiszerintafilozófiafeladataazemberlétmódjánakelemzésébőlkiinduló,
a lét értelmére irányuló kritikai reflexió (Kockelmans 1993). A tudományfilozófia
ennekmegfelelőenszámáranemalogikai,episztemológiaiésmódszertanimegközelí
téstjelenti,hanemazemberitapasztalatrairányulókritikaireflexiót.Azonelőfeltevé
sekmegértését,melyekbőlatudósokazáltalukválasztottkutatásiterületjelenségeit
szemlélik.Aklasszikustudományés ismeretelméletamegismerőszubjektumotúgy
teszisajátkutatásaitárgyává,mintamirekívülről–egyfüggetlennézőpontból–tekint
ve al kot hat vé le ményt. A tu do mány her me neu tikai meg kö ze lí té sé ben azon ban a meg
ismerőembertnemmintkívülrőlvizsgálhatóobjektumottekintjük,hanemúgy,ahogy
azmagamagát tapasztalja: azaz világbanvalólétként,melynekeredendő létmódjaa
megismerés.Nemazismeretelmélethezvagyatudományfilozófiáhozkellfordulnunk
te hát, hogy meg tud juk, mi az igaz is me ret, a tu dás vagy a bi zo nyos ság, ha nem ép pen 
ellenkezőleg:atudományfilozófiánakkellazittlétanalitikájáhozfordulniaezekmeg
ér té sé ért. 
Kockelmansatermészettudományokalapvetőontológiaielőfeltevéseinekértelmé

vel fog lal ko zik. A her me neu tikai meg kö ze lí tés lé nye ge szá má ra a min den tu do má nyos 
tevékenységmélyénrejtőzőobjektiválótematizációfeltárása.Akövetkezőképpenépí
ti fel a prob le ma ti kát: a tu do má nyos el mé let nem más, mint az ada tok bi zo nyos el vek 
szerintilehetségesértelmezése.Ezekazelvekontológiaiak,módszertaniak,logikaiak
ésepisztemológiaiak,segyrészüketcsupántörténetivagypragmatikaialaponfogadják
el.Atudományoskutatástlehetővétévőelméletikeretek–axiómák,alapfeltevésekés
ki kö té sek – azon ban meg ha tá roz zák, hogy mi ként fog juk fel a té nye ket. A ter mé szet
tudományoktárgyatehátnemegyszerűenatermészet,ahogymagábanáll,hanemaz
emberésatermészetközöttiviszonyokhálózata.Ebbőlazakülönösállításszármazik,
hogy a ter mé szet, ahogy szá munk ra ada tik, mind ig lé nye gi leg tör té ne ti. Kockelmans 
szá má ra a her me neu tikai meg kö ze lí tés cél ja an nak a mód nak a pon tos meg ra ga dá sa, 
amikéntatudósokkutatásaiktárgyáváteszikatermészetet.Ennekrészleteittörténeti
esettanulmányokfeladatafeltárni,melyeketígyfilozófiájaszükségképpenikiegészítő
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inekkelltekinteni.Kockelmansazelsőkközöttfoglalkozotttörténetipéldákonkeresz
tülannakmegmutatásával,hogyatudomány,lényegeszerint,értelmezőtevékenység.
Kepler,TychodeBrache,Newton,Einstein,MaxwellésHeisenbergmunkáinakelem
zéséveleztazértelmezőfolyamatotigyekezettpontosabbanfeltárni(pl.Kockelmans
1997a,1997b).Ígyezekazesettanulmányokegyrésztatudományhermeneutikaállítá
sa i nak il luszt rá ci ói, ugyan ak kor egy ben to váb bi ki fej té sei és pon to sí tá sai is. Az el vont 
összefüggésekakonkrétpéldánkeresztülkapnakértelmetésbontakoznakkiigazánaz
ol va só szá má ra.
Azilyenjellegűvizsgálódásokeredményeabbaniskülönbözikaklasszikusmegkö

zelítéstől,hogytisztábanvansajáttörténetiszituáltságávalis.Afilozófiais–hangsú
lyoz za Kockelmans – lé nye gi leg mind ig tör té ne ti. Min den fi lo zó fus nak gon dol ko dá sa 
autenticitásánakszükségesfeltételekéntfigyelembekellvenniesajáttörténetihelyze
tét. A je len le gi tu do mány fi lo zó fi ai plu ra liz mus vé le mé nye sze rint azt a fel ada tot je len
ti,hogyakülönbözőperspektívákatalegalapvetőbbontológiaikérdés,azazajelentés
ésazigazságkérdésefelőlgondoljukújra.Ezmagábanfoglaljaazolyankérdéseket,
mintmitjelentemberneklenni,miértművelikazemberekatudományt,hogyanviszo
nyul nak az el mé le ti tu do má nyos te vé keny sé gek az em ber életének egyéb aspek tu sai
hoz. Az azon ban, hogy egy faj ta szin té zis re tö rek szik, nem je len ti a fi lo zó fus szá má ra, 
hogy elérhetné a végső igazságot, aproblémákmindenki számára kényszerítő erejű
megoldását.Ezzelaztfeltételeznénk,hogyazőálláspontjakívülállatörténetiségenés
avégességen.Nempusztánatudomány vagyfilozófiatörténetiszituációrólvanazon
ban itt szó.Anézőpontul választotthermeneutikai fenomenológiaalapvetőállítása,
hogy a ta pasz ta lat, mely a tu do mány fi lo zó fi ai meg kö ze lí tés alap ja, nem tisz tán te o re ti
kusésreflexívkapcsolatazérzékelhetővilággal.Sokkalinkábbarrólanehézségekkel
ter hes fo lya mat ról van szó, amit hét köz na pi ér te lem ben is ta pasz ta lat nak tar tunk: az 
életmegpróbáltatásairól.Afilozófia–sígyatudományfilozófia–személyeslesz,őriz
ve az ez zel já ró eset le ges sé ge ket is.
PatrickHeelan(GeorgetownUniversity,Washington) teológiaiés fizikai tanulmá

nyai mel lett a hat va nas évek ben kez dett tudományher me neu tikai és fe no me no ló gi ai 
cikkeketpublikálni.Kutatásaifelöleltékakvantummechanika,Heisenbergésazelemi
ré szecs kék fi zi ká ja, a re a liz mus és ob jek ti vi tás prob lé má ja a fi zi ká ban, a tér ér zé ke lés és 
azérzékelésbenrejlőértelmezés,akísérletezés fenomenológiájaésaz instrumentális
közvetítés hermeneutikája, Husserl és Heidegger tudományfilozófiája témaköröket
(Heelan1991).MígKockelmansazobjektiváló tematizációban rejlőértelmező tevé
kenységettartottalényegileghermeneutikainak,addigHeelanhermeneutikainaktekint
bár mi fé le olyan cse lek vést, mely el moz dít ja a szub jek tum és az ob jek tum köz ti ha tár vo
nalat(Heelan1997:271–298).Kiválópéldaerreaz,amikoregyismeretlenjelsorozat
előttállvaannakértelmétkutatjuk.Előszörmégmagukatajeleketvizsgáljuk,ésanyel
vetszeretnénkmegérteni,melyeníródtak.Amikorajeleketmármegfejtettükésértjük
anyelvet,ezátkerülaszubjektumoldalára,satárgyoldaláncsupánaszavakjelentése
marad,ésazzal foglalkozunk,hogyazokmirőlszólnak.Hasonló jelenség játszódik le
ak kor is, ami kor hang sze ren ta nu lunk ját sza ni, pró bál ko zunk az au tó ve ze tés sel, vagy 
éppennyelvettanulunk.Figyelmünkfókusza,amirekoncentrálunk,előszörmégnema
muzsika,avezetésélményevagyakifejezéstökéletessége.Mégmegkellküzdenünka
közeggel, mielőtt eljutnánk ahhoz, ami a közvetítés tulajdonképpeni célja. Amikor
azonbanezbekövetkezik,márnemjelentproblémátahangokelőcsalogatásaahegedű
ből, vagy a sebességváltó, a pedálok és a kormány együttes kezelése, miközben
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amindeniránybólfelénktartóforgalomrafigyelünk,ésnemfoglalkozunkbeszédköz
ben a ra go zás sal vagy az ige alak ok egyez te té sé vel, mert már mind ez ter mé sze tes mó don 
megy.Ezzelmindezekátkerültekaszubjektumoldalára.Azelmozdulásugyanakkora
má sik irány ba is be kö vet kez het. Rejt vény fej tés köz ben sok szor nem gon dol ko dunk 
azon,megoldhatóeazegyáltalán.Haazonbanmakacsproblémávaltalálkozunk,elgon
dolkodhatunkazon,helyesenértjüke,jóladtákefeléshasonlók.Ezzelarejtvénypara
méterei,amegfejtéslehetségesmódjaiátkerültekavizsgáltobjektumoldalára.
DehollépfelatudományostevékenységsoránezazelmozdulásHeelanfelfogásá

ban?Kicsit távolabbról kell indulnunk, hogy válaszolni tudjunk e kérdésre.Heelan
ab ból in dul ki, hogy a tu do mány alap ja a (köz ve tett vagy köz vet len) meg fi gye lés. A 
husserli fenomenológiaéletvilágkoncepciójáhozvisszanyúlva–saztmegújítva–azt
ál lít ja, hogy e meg fi gye lé sek a tu dós kö zös ség élet vi lá gá ban zaj la nak le, s a re fe ren cia
csoportotjelentőtudományosközösség(leíró,tudományos)nyelvénmegfogalmazott
állításokbanfejeződnekki.Ezekazállításokteháthozzájukszólnak,sazőéletviláguk
tényeiről tesznek kijelentéseket. Ezen állítások lehetőségfeltételét jelentik azok a
tu do má nyos kép zés so rán el sa já tí tott is me re tek, le ve ze té sek, szá mí tá sok és vá ra ko zá sok, 
melyekamegfigyeléstmegelőzik,magukazonbannemvesznekrésztazérvelésben.(A
kép zés so rán ter mé sze te sen fel lép a fent em lí tett el moz du lás, je len pil la nat ban azon
bannemezaz,amitkeresünk.)Elevezetések,számításokéselvárásokatudósszub
jektívintenciójáhoztartoznak,éscsakakkorválnakexplicitmódonrészévéavizsgáló
dásnak,havalamiváratlantörténik.Amígazonbannincsszükségellenőrzésre,addiga
jelenségtapasztalatánakhátterébenvannak,annakhorizontjátképezik.Ezahorizont
nemadottabbanazértelemben,hogyatudóssal„veleszületne”.Megkellkonstruálnia
aképzésesorán,elsajátítvaszakterületeközöstapasztalatát.Miközbenazonbantanul
jaekonstrukciót,máradottságkéntkerülveleszembe.Nemtetszéseszerintkonstru
ál ja, ha nem ta ná ra i tól, tu dós tár sa i tól ta nul ja meg, ho gyan kell lát ni, mér ni, mo del
lez ni. A prio rileszszámára,azazolyasmi,amimindentapasztalatotmegelőz.(Törté
ne ti leg te kint ve ter mé sze te sen vi lá gos, hogy ez szá mos tu dós ta pasz ta la ta i nak a 
posteriori ered mé nye ként jön lét re. Itt azon ban most azt a fo lya ma tot vizs gál juk – mint
egy tu do mány tör té ne ti pil la nat fel vé tel ként –, ami kor a tu dós vizs gá la ta i hoz fog.)
Amikornemahétköznapitapasztalatokkörébenmozgunk–hangsúlyozzaHeelan–,

azelméletmondjameg,mitlátunkésláthatunkegyáltalán.Ígyatudományoselméletek
és a nyelv a vizs gá ló dás ho ri zont já nak meg al ko tá sá val azt is meg ha tá roz za, mi fé le 
tapasztalatokat szerezhetünk ebben a térben. A megfigyelési eszközök úgy vesznek
résztebbenafolyamatban,hogylehetővéteszikahermeneutikaieltolódástaszubjek
tumobjektumhatárvonalban.Példáulegyeszközbevezetésekormégproblémátjelent
hetannakkidolgozása,hogypontosanhogyanisműködik,ésmiremilyenhibahatárral
hasz nál ha tó. Ami kor azon ban ezek is me re té ben már fel hasz nál ják a meg fi gye lé sek ben, 
aszubjektumoldalánveszrésztafolyamatban.Ugyanakkoramásikiránybaistörténhet
eltolódás.Példáulafizikaimérésekbenrésztvevőeszközökmagukisrésztveszneka
lezajlófolyamatokban,ígyafizikusamérésrévénbeleavatkozhatafolyamatokba.Ezt
fel is mer ve a fi zi kus el kez di vizs gál ni az esz közt ma gát (il let ve a hasz ná la tá nak fel tét ele
it),sígyamérőeszközaszubjektumoldalárólavizsgáltobjektumokoldalárakerülhet.
AkísérletezőtudománynakehermeneutikaiaspektusárautalnakHeelanfelfogásá

banaKuhnáltal leírt tudományos forradalmak.Ezekbenahermeneutikai folyamat
for rá sa le het bár mely ano má lia, mely ki tar tó an fruszt rál ja a tu dó so kat, és meg kö ze lí
tésmódjaikfelülvizsgálatáraösztönziőket.Azilyenjellegűproblémákmegoldásakor
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bekövetkező(vagymondhatni,amegoldáshozszükséges),Kuhnáltalelemzettkisés
nagy for ra dal mak ban le zaj ló lá tás mód vál tást tartjaHeelanhermeneutikai szempont
bólrelevánsnak.Ezekbenahermeneutikaikörműködésétfigyelhetjükmeg.Atárgy
előzetesbirtokbavétele,előzetesfogalmikészletünkéslátásmódunkrészleteiilyenkor
megkérdőjeleződhetnekésfelbomolhatnak.Ahogyakutatássoránarészletekváratla
nulújmódonrendeződnekegésszé,ezazegészafogalmak,anyelvésazelméletátala
kításábanformálódhatmeg.Afelfedezésígymindigazelőzetestudásmintalapszük
ségessége,elfogadásaésesetlegesalkalmatlanságaköztifeszültségbenbontakozikki.
Történetiproblémaiskövetkezikmindezekből.AmikorpéldáulHeelanamegisme

réshármas tagolású előstruktúrájátGalilei felfedezésének esetében elemzi (Heelan
1994,1997),annakafelvetéséhezjutel,hogy–mivelaGalileiszámáraadottnyelv,
tapasztalat,látásmódnemazonosaszámunkraadottal–mikéntítéljükmegautentici
tá sát, il let ve ho gyan vi szo nyít suk sa ját je len le gi tu dá sunk hoz. A tör té ne ti meg is me rés, 
leírásésértékelésisviszonylagossá,azazsajátéletvilágunktólisfüggővéválik.Heelan
azonbanerrőlapontrólmégsemarelativizmusirányábalép.Ahermeneutikairealiz
mus,amitképvisel,azonalapul,hogyazérzékelésontológiaiértelembenelsődleges.
Gondoljunkpéldáularra,ahogyHeisenbergelemezteahőmérsékletmérésénekfolya
ma tát A rész és az egész (1975)c.munkájában.Akvantummechanikaproblémaköréhez
hasonlítvaaztemeltekibenne,hogyezisegykölcsönhatásifolyamatamérőműszerés
amérendőanyagközött.Heelanmármostezzelszemben–ateoretikusösszefüggést
nemvitatva–azellenkezőoldalrahelyeziahangsúlyt.Arra,hogyahőméréskormég
sem úgy tekintünk a folyamatra,  mint egy bizonytalan kölcsönhatási folyamatra a
mérőműszerésamérendőanyagközött.Amennyibenstandardizálteszközökethasz
nálunk,ezeneszközökre–Heelanhasonlatávalélve–úgytekintünk,mintabetűkreés
anyelvreazolvasássorán.Ezekaszubjektumobjektumválasztóvonalnakaszubjek
tumfelőlirészéreesnek,samitmérünk,azceteris paribus objektív, vagyis vál to zat lan 
körülményekközöttugyanerreamérésieredményrejutnánk.
AmérésfolyamatánakfenomenológiaielemzéseHusserlnekatapasztalatitárgyak

élet vi lág be li noétikusnoématikus elem zé sé re és a va ri á ció cso por tok ban meg mu tat ko
zó invariancia elvére, valamint MerleauPontynak az instrumentálisan közvetített
tapasztalatelemzéséretámaszkodik.Akérdésmármost–ismerveHeelanhermeneu
tika fel fo gá sát – az lesz, hogy va jon min den mé rés el moz dít jae a szub jek tumob jek tum 
választóvonalat? Ha igen, akkor ez az elemzés általánosan érvényes lesz minden
mérésre;haazonbannem,akkorleszaméréseknekegybehatároltköre–azok,ame
lyek fel fe de zés sel jár nak –, me lyek nem csu pán fe no me no ló gi a i lag, de her me neu
tikailagiselemezhetők.Heelanálláspontjaebbenakérdésbenisegyértelmű.Magaa
mérőműszerleolvasásaishermeneutikai.Éppúgy,mintazolvasás,máreleveértelme
zést, lehetséges tudományos olvasatok közötti választást tartalmaz (Heelan1982:
77–78).
TheodoreKisiel(NorthernIllinoisUniversity,DeKolb)vizsgálódásaihasonlókuta

tásiiránytjelölnekki,mintaHeelanáltalkutatott„felfedezéshermeneutikájánaklogi
kája”.Kisielazúj tudományfilozófia–Popper,Toulmin,Hanson,KuhnésPolányi–
ered mé nyei alap ján ab ból in dul ki, hogy a tu do mány lé nye ge nem annyi ra a kész ered
ményeklogikaistruktúrájában–ahogyaztalogikaipozitivistákvélték–,hanemsokkal
inkábbakutatásfolyamatábanés„logikájában”keresendő(Kisiel1971).Vizsgálódása
i nak kö zép pont já ban te hát e fo lya mat di na mi ká ja, az is me re tek és az ál ta luk ha tá rolt 
ismeretlen közötti feszültség teremtő ereje áll. Az a tényleges folyamat, melynek 
révénatudományfejlődik–nempusztánazismeretekegyszerűhalmozásával,hanem
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1EmegközelítésselállszembenKockelmansellenvetése,hogyismétszétszakítjaafelfedezésésaziga
zoláskontextusát.Atudomány lényegenema felfedezés folyamata,hanemaHeideggeráltalmár feltárt
objektiválótematizáció(Kockelmans1993).Azamód,ahogyanatudományvizsgálódásaikörétmeghatá
roz za és ku ta tá si tárggyá te szi. Kisiel válasza erre az, hogy így ép pen a tu do mány nak ah hoz a technicizáló 
felfogásához jutunk,amitHeideggerbírált, smellyel szembenama ismertprovokatívmegállapítást tette,
hogy„atudománynemgondolkodik”(Kisiel1995).
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a tu do má nyos pa ra dig mák át ala ku lá sá nak for má já ban is. A her me neu tika – mely itt 
rejtettjelentésekértelmezéséreirányul–Kisielnélisaheideggeriontológiafelőlérten
dő:azemberiegzisztenciaalapvetőaporiájábankeresendő.UgyanakkorKisielszerint
atudomány,amennyibenpusztánrejtvényfejtés,azazpéldáulaparadigmaáltalelőre
meghatározottállandók(együtthatók)kiméréséreirányul,vagyolyanegyébtevékeny
sé ge ket je lent, me lyek nem fog lal ják ma guk ban a fel fe de zés moz za na tát, annyi ban nem 
hermeneutikai.Azőfelfogásábanatudományonbelülihermeneutikaifolyamatafelfe
dezés,azelrejtettfeltárása,asokszorkisemmondottelőfeltevésekértelménekkutatá
sasazafáradozás,melyaparadigmamegújításárairányul.Ahermeneutikaivizsgáló
dás iga zi te re pe te hát a konst ruk tív rá kér de zés a tu do mány ál tal fenn tar tott ha gyo mány 
ér tel mé re.1
Kisieltehátatudományosfelfedezéshermeneutikájátkutatja.Nemalogikáját,mert

vé le mé nye sze rint nem lé te zik a fel fe de zés nek ál ta lá nos lo gi ká ja, mely nek se gít sé gé vel 
új ismeretekhez juthatnánk.Aheurisztika semmódszer abbanaz értelemben, hogy
szabályainakkövetésévelmindenirracionálismozzanatotmellőzvejuthatnánkelafel
fe de zés hez. A fel fe de zés fo lya ma ta ugya nak kor nem is tel je sen ir ra ci o ná lis, nem a 
semmibőlvalóteremtés.Haegyáltalánértelmesazakifejezés,hogyafelfedezéslogi
ká ja, ak kor an nak Kisiel fel fo gá sá ban a kér dés és vá lasz her me neu tikai lo gi ká ját kell 
jelentenie.Ezarraatermékenyfeszültségrekérdezrá,melyafennállóelméletiközeg
és a tu do má nyos prob lé ma kö zött jelentkezik. A ki in du ló pont a prob lé ma, s a her me
neutikaaztkeresi,milyenindokaivannak(lehetnek)akutatónakegyhipotéziserőtel
jesebbkutatásáravagyéppenfigyelmenkívülhagyására.Milyenutakatteszlehetővéa
megoldásraazelmélet,melyelőttaparadigmaláthatóváválik,sazelőzetesfogalmi
ság,melybenproblémakéntmegfogalmazódik.Példáulmilyenexplicitaxiómákéselő
fel te vé sek vagy mi lyen imp li cit sza bá lyok van nak, me lyek re rá le het kér dez ni. Me lyek 
azokaplauzíbilishipotézisek,melyekkellőenígéretesnektűnnek.Ezutóbbibanmind
azonáltalfontosszerepetjátszikvalamifélehallgatólagos(gyakorlati)tudásis.Ezsok
szornemisfejezhetőkifogalmilagpontosan,mintpéldáulegyérzés,hogytalánerre
ér de mes ke res ni a meg ol dást, vagy a szen ve dély, mellyel a tudós az ál ta la vá lasz tott 
utatkövetiakörülményeknyomásaellenéreis,amígaténylegesfelfedezésigelnem
jut.Ezabensőviszonyulásnemfeltétlenülirracionális,nohaakülsőszemlélőolykor
semmiféleindokátnemlátja,satudóssemtudkielégítőenésszerűmagyarázattalszol
gálni.Avalójábanmégnemtudottolyanelőzetes„tudása”,azelőrehaladás„jelei”,a
sejtésigazságábavetettmeggyőződésolyanelemeiennekafolyamatnak,melyetbárki
tapasztalhataproblémamegoldássorán,mégisnehézlenneegzaktulértékelniőket.Ez
azon ban nem ok ar ra, hogy a tu do má nyos te vé keny ség vizs gá la tá ból tel je sen ki hagy juk 
eztazigazánnagyjelentőségűkonstruktívfolyamatot.Ahermeneutika,melyazelrej
tett je len té sek ér tel me zé sé re irá nyul, ép pen ezen a pon ton le het al ter na tí vá ja a ra ci o
nálismetodológiának,melyamárfelismertésésszerűenmegragadhatóelemekrende
zé sé re irá nyul.
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Új irá nyok

MígKockelmansésHeelanafenomenológiaihagyományfelőlvetifelakérdést,Kisiel
pe dig a her me neu tikai és tu do mány el mé le ti tra dí ció egye sí té sé re tö rek szik, Don Ihde 
(StateUniversityofNewYork,StonyBrook)afenomenáliséletvilágtapasztalatából
kiindulva közelíti megmagát a filozófiát (Ihde 1977). Számára a fenomenológia a
kísérletezésselkezdődik,satapasztalatiösszefüggésekmegragadásárakínálalkalmas
nyelvetésmódszertahusserlideskriptívanalízis.Ahhoz,hogymegértsük,mitmonda
fenomenológiaatudományról,előbbmegkelltanulnunkazáltalaadottmódonlátnia
világot.Ezamegközelítésegyedivé teszi Ihdestílusát is,hiszena tudományfilozófia
irántérdeklődőgyanútlanolvasótnemvetibeleafenomenológiaiterminustechnicu
soklabirintusába,haneméppenhogyvezérfonalatnyújtabennevalótájékozódáshoz
enyelvgyakorlati vonatkozásainak feltárásával.NemHusserl,HeideggervagyMer
leauPonty filozófiájának immanenséshatástörténetielemzését, vagyéppenproblé
macentrumainak feltárását tartja elsődleges feladatának. Ihde számára ezek nem
egyszerűenelvontelméletek,melyeketmagukbanvizsgál.Afenomenológialátásmó
dot,nyelvetésmódszertkínál,sígyműködésközbenmutatjamegigazitermészetét.
Afenomenológiaivizsgálódásbanazinterpretációkétstratégiájátkülönböztetimeg.

AHeideggerésRicoeurnevéhezköthetőhermeneutikaistratégiaanyelvrehelyezia
hangsúlyt.(IhdeezenapontonakésőiWittgensteinnyelvfelfogásárautal,amennyiben
a per cep ció a her me neu tikai stra té gia ese té ben nyelv já té kok ból me rít és azok for má ját 
ölti.)AmásiktermészetesenaHusserláltalképviselttranszcendentálisstratégia,mely
anoétikusirányulásbanfunkcionál,alátásbanrejlőaktívmozzanatotésaszubjektum
értelemadószerepéthangsúlyozza.Ihdeigyekszikmindkétmegközelítésthasznosítani.
Számáraahermeneutikaazértelmezőtevékenységgelazonos,ígyatudományher

meneutikaimegközelítéseatudományospraxisbanrejlőértelmezőaktivitásfeltárását
jelenti. Nem pusztán a nyelv segítségével történő értelmezés tekintetében. Ihde fő
té zi se ép pen az, hogy lé te zik a tu do mány ál tal ki fej lesz tett sa já tos vi zu á lis her me neu
tika, mely az írás hoz ha son ló an funk ci o nál a dol gok lát ha tó vá (lát szó vá) té te lé nek 
legkülönbözőbbdimenzióiban(Ihde1998).Atudományhermeneutikatehátazttárja
fel,mikéntműveliatudománya„dolgokhermeneutikáját”azáltal,ahogyanatudomá
nyos vizsgálódás tárgyává teszi őket. A klasszi kus szövegközpontú hermeneutika
helyett tehátaHeideggerrelkezdődőgya kor la ti hermeneutika (Ihde1997:369–381)
leszkiindulópontja.Azugyanis,hogymirőlszólnakatudományosszövegek,nemdönt
hetőelpusztánezek vizsgálatával.Megértésükhöz ismernikell azt a világot, amiről
szólnak,képesnekkell lenniúgylátniadolgokat,ahogyatudósoklátják.Azadatok
gyűjtéséhezhasználtműszerekésanyagokpedig fontosértelmező szerepet töltenek
be,azazegybenahermeneutikaeszközei is. (Esajátosságuka technikakidolgozása
utánháttérbeszorul,scsakakkorkerülújraelő,amikorvalamilyenváratlanesemény,
hibavagyproblémaadódik.)Tanulnikell,hogyamikroszkópban láthatómegfestett
alakzatokmikisvalójában,hogymitjelentenekegyhőfényképszíneivagyegy„egysze
rű”röntgenfelvételrészletei.Ahermeneutikaitevékenységtehátatudományospraxis
központieleme.Ihdetudományhermeneutikájaennekelemzéséttűzikicélul.
Szintén a praxisról szólnak, ámegy kicsitmás aspektusbólRobertCrease (szintén

SUNY,StonyBrook)írásai(pl.Crease1993).Őpárhuzamotvonaz(pl.színházi)elő
adáshermeneutikájaésafizikaikísérletekleírásaésbemutatásaközött.Többnyirefel
tételezzük,hogyegyszerű,közvetlenkapcsolatvanatudományosszövegéstárgyaközött.
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 replika 123

Crease(1996)arrahívjafelafigyelmünket,hogyalaboratóriumikísérleteknemegysze
rűenazeleveott lévőentitásokközöttiaktusokmegfigyelései,hanemnagymértékben
függnekatesztelnikívántvagyamérésekhátteréülszolgálóelméletektől.Azígyprodu
kált jelenségeket tehátezenelméleteksegítségévelkészültelőadásoknaktekinthetjük,
melyekbenaszöveg(azelmélet)ésazeseménynemtriviálisösszefüggésbenállnakegy
mással.Természetesenazelőadásalapjaaszöveg.Ámahogyajószínházielőadásban
szerepetkaparendezőésaszínészekkreativitásaéppúgy,mintakor,melybenazelő
adásmegszületik,úgyajókísérletisigényliakísérletezőkreativitásátésazt,hogyhozzá
szól jon azok hoz a prob lé mák hoz, me lyek a tu dós kö zös sé get az adott pil la nat ban fog lal
koz tat ják. A tu do mány fi lo zó fia olyan klasszi kus kér dé se i nek tisz tá zá sá hoz, mint ami lyen 
például azobjektivitás, az előadás ilyen értelműelsőbbségét is figyelembekell venni.
Egyegymondatbanszólnékmégazokrólazirányokról,melyekmárérzékelhetően

je len van nak a színképben, ám vagy még nem vál tak a kö zös ku ta tás in teg ráns ré szé vé, 
vagy még messze nem olyan ki dol go zott ság gal, mint az ed dig em lí tet tek. A kri ti kai 
hermeneutikaoldalárólérdemesmegemlíteniKarlOttoApelírásait(pl.Apel1999),
akiatudománytörténetiségében,azidőbelitávolságkezelésébenvetifelahermeneu
tikaszerepét.Egészeneltérőirányból,azanalitikusfilozófiafelőlközelítaproblémá
hozDagfinnFollesdal(pl.Føllesdal1979:319–336)és DimitriGinev(pl.Ginev1997),
akikatudományosracionalitáskontextusábanbeszélnekelméletalkotásról,saherme
neutikaitazanalitikusmegközelítésalternatívájánaktekintik.MartinEgerelsősorban
a szociál konst ruk ti viz mus hoz va ló vi szo nyá ban ér tel me zi a tudományher me neu ti kát 
(pl. Eger 1997: 343–367), Joseph Rouse pedig a tudomány politikai filozófiájának
kidolgozásával(Rouse1987)tetteismertténevéteterületművelőjeként.
Végére hagytam azokat a kutatási irányokat,melyek talán a legnagyobb eséllyel

te szik is mert té a her me neu tikai meg kö ze lí tést a tu dó sok kö ré ben, mert jó val köz vet le
nebbülkapcsolódnakmunkájukhoz.Maalegismertebbezenirányokközülaherme
neutikaalkalmazásaamesterségesintelligenciakutatásban(Dreyfus,Winograd,Alker,
Lehnert,Schneider,Flores,Duffy,Mallery).Akognitívtudományszámosújötlettel
gyarapodottnekiköszönhetően,másokpedigazetológiábanvagyéppenakörnyezet
kutatásbanhasznosítják(Fehér,KissésRopolyi1999).2
Nemállszándékomban–snemistartanámhelyénvalónak–igazságtételrevállalkoz

niemegközelítésmódokközül.Csupánarrahívnámfelafigyelmet,hogynohaatárgyés
a hi vat ko zás alap já ul szol gá ló klasszi kus szö ve gek kö zö sek, az ál lás pont ok di ver gál nak. 
Vannaktermészetesenközöspontok,mintpéldáulatörténetiség,ahermeneutikaikör
működése,azintencionalitás,apercepcióhermeneutikaifenomenológiaimegközelíté
se,azinstrumentálisközvetítettségjelentőségéneksazegzisztenciaontológiaielsőbbsé
génekhangsúlyozása.Ugyanakkoraztis látnikell,hogyakülönbözőálláspontoknem
definiálnakegyetlenközöskutatásiprogramot(lásdmégCrease1997:261).Leginkább
talánparadigmárólbeszélhetnénk,amennyibenHeideggerfilozófiája(elsősorbanaLét 
és idő)kutatásihagyománytalkotóelmélettéválteterületen.Atudományhermeneutika
egyeszászlóvivőiazonbaneltérőkutatásiirányokatjelölnekkieterületenbelül.
Ahogyabevezetőbenemlítettújtudományfilozófiákkörülivitáksemjutottakmég

masemnyugvópontra,úgyatudományhermeneutikaértelmeésérvényességeisvita
tott.Hívei–köztükjómagamis–úgyvélik,ahermeneutikaimegközelítésatudomá
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nyosmegismeréslényegesaspektusairahívjafelafigyelmet.Olyanújfogalmakatvezet
be a tudományelméletbe, melyek addig feltáratlan összefüggéseket ragadnak meg.
Nemoldmegtermészetesenmindenproblémát,deérdekeséskutatásraérdemeskér
déseketvetfel,melyekmiatttalánmégatúlbonyolultnaktűnőnyelvezetenismegéri
átküzdeniemagátazolvasónak.
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