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„ÉPÜLETEK OLVASÁSA”∗
A KÉPZİMŐVÉSZETI ALKOTÁSOK MEGÉRTÉSE

PÉTER MÓNIKA∗

(Kivonat) Tanulmányomban a képzımővészeti alkotások megértésének folyamatát hermeneutikai
nézıpontból, ezen belül Hans-Georg Gadamer megértés-koncepciója felıl közelítem meg. Eszerint egy
festmény, egy épület megértése nem merülhet ki az ikonográfiai értelmezésben, valamint az építészeti
stílussajátosságok leírásában. Sokkal inkább egy atmoszféra az, amit mindnyájan megértünk, amikor is a
látvány „szinte áramütésként ér bennünket”. Éppen ezért a mőalkotások megértésének problematikáját a
kérdés-válasz logikája felıl közelíti meg. Ennek viszonylatában felmerül annak kérdése, hogy miként képes
egy mőalkotás befogadóját megértésre szólítani? Hogyan értelmezhetjük Gadamer azon kijelentését, hogy a
képzımővészeti alkotásokat, akárcsak az irodalmi mőveket, meg kell tanulnunk olvasni? Az így elgondolt
megértési szituációban milyen befogadói magatartással is szembesülünk? Tanulmányomban ezekre a
kérdésekre keresve a választ, arra kívánok rámutatni, hogy a mőalkotás olyan autonóm egység, amely az ıt
szemlélı szubjektum számára mindig képes érvényes üzenetet hordozni.
Kulcsszavak: képzımővészet, épületek, megértés, hermeneutika, kérdés-válasz logika, elidızés, „nálalét”,
olvasás.
Vizsgálati szempontok:
A hermeneutikai érelemben vett megértés.
A megértés kérdés-válasz struktúrája.
Befogadói magatartás.
„Épületek olvasása”.
∗

Egy mőalkotással való találkozásunkkor – fıként, ha azt idıbeli távolság választja el tılünk –
megfogalmazódhat bennünk a kérdés, hogy vajon van-e még érvényes mondanivalója a számunkra, s ha igen
hogyan is kell értenünk magát a mővet, mit akar üzenni, milyen szimbolikus, latens utalásokat tartalmazhat?
Mindemellett ugyanakkor gyakran még a „helyesen értem-e?”, „adekvát-e értelmezésem?” dilemmáival is
szembesülünk. Úgy vélem, hogy a hermeneutikai megértés-koncepció válaszlehetıséget nyújt a fenti
dilemmákra. Ezért tanulmányomban a képzımővészeti alkotások, ezen belül az épületek megértési
folyamatát hermeneutikai nézıpontból, a gadameri megértés-koncepció felıl közelítem meg. Arra kívánok
rámutatni, hogy hermeneutikai nézıpontból megközelítve a mőalkotások nem lezárt értelemkonstrukciók,
maga a mőalkotás, a kép, az épület nem csupán csak színek, formák, vonalak stb. összjátéka, hanem olyan
egyedi kompozíció, érzéki és értelmi jelentéshordozó, amely minden kor számára érvényes mondanivalóval
szolgál. Ezért megértésükkor nem a már ismert értelmezések elsajátítására kell törekednünk, hiszen ez
hermeneutikai szempontból igen „szegény nyereség” lenne, hanem úgy kell megértenünk a mővet, mint
hozzánk intézett kérdést, valamint saját kérdéseinkre adott választ.
∗

A dolgozat megírásához szükséges anyagi támogatást a Humánerıforrás-fejlesztési Operatív Program
2007–2013 és az Európai Szociális Alap biztosította a POSDRU/107/1.5/S/76841 projekt „A doktori
tanulmányok idıszerősége: nemzetköziség és interdiszciplinaritás” keretébıl.
∗
A szerzı: Péter Mónika 1984-ben született Bánffyhunyadon. A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem magyarnéprajz szakán, majd az Irodalom és társadalom mesterképzıjén államvizsgázott. Jelenleg a Kritikai argumentáció és
filozófiai rekonstrukció doktori iskola hallgatója.
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Gadamer a Szó és kép – „így igaz, így létezı”1 címő tanulmányában épp arra hívja fel a figyelmet, hogy
egy mőalkotásnak, idıbeli távolsága ellenére, mindig megvan az a képessége, hogy jelenlevıvé,
üzenethordozóvá váljon. „Azt sem kell tudnunk, egy-egy alkotás a múlt milyen messzeségébıl és
idegenségébıl lép elénk. Megvan az a képessége, hogy jelenlevıvé váljék, és akkor nem mint valami
idegenre csodálkozunk rá, hanem bővkörébe von – még ha ehhez elıször sok idegenséget kell is
legyıznünk.”2 A befogadó célja nem lehet az, hogy olyan szemmel tekintsen a mőalkotásra, mint azt
keletkezésének korában tették, hiszen – ahogyan Gadamer fogalmaz – ezt még a legátfogóbb és
legrészletesebb történeti képzés sem teszi lehetıvé. Gadamer szerint ugyanis a valódi mőalkotás nem
ragadható meg méréssel, azon információk mennyiségével, amelyeket útleírásokból, újságokból
megkaphatunk, hiszen a mővészi érték, az, ami a mőalkotást kitünteti, mindezen információk halmazával
nem mérhetı le. „A mővészet sokkal inkább saját jelenlevıségével és egyidejőségével határozza meg
magát,”3 éppen ebben áll mővészi mivolta. Ennek viszonylatában felmerül annak kérdése, hogy egy
mőalkotás a különbözı korok embere számára miként is szolgálhat érvényes mondanivalóval, hogyan
szólíthatja meg befogadóját?
Gadamer mind embertársaink, mind pedig a hagyomány, a mőalkotások megértési folyamatát a dialógus,
a beszélgetés problematikája felıl gondolja el. Ebbıl kifolyólag tanulmányom elsı felében a mőalkotások
megértési folyamatának kérdés-válasz struktúráját értelmezem, ugyanakkor arra kívánok rámutatni, hogy az
így elgondolt megértési szituációban a megértı szubjektumot milyen értelmezıi magatartás is jellemzi, ezen
belül pedig a gadameri „odahallgatás”, „elidızés”, nálalét” valamint „együttjátszás” fogalmait emelem ki. A
tanulmány második felében pedig az épületek mint célszerő mőalkotások megértésének lehetıségeit, azaz az
„épületek olvasását” vizsgálom.
A hermeneutikai koncepcióban a megértés mindig több, mint egy kész értelemnek a megragadása,
befogadása, valójában mindig a másnak, az ismeretlennek a kérdésességével kezdıdik. Így a mőalkotás
megértése szintén a befogadójához intézet kérdéssel, megszólítással indul. Ahhoz, hogy a befogadó
válaszolni tudjon a neki feltett kérdésre, ı magának is el kell kezdenie a kérdezést.4 Azaz azt a kérdést
igyekszünk rekonstruálni, amelyre a bennünket megszólító mőalkotás lenne a válasz. Gadamer ezt így
fogalmazza meg: „Tehát aki érteni akar, annak kérdezve vissza kell mennie a mondottak mögé. Válaszként
kell megértenie ıket egy kérdés felıl, melyre válaszolok. De ha így visszamegyünk a mondottak mögé,
szükségképp a mondottakon túlra kérdezünk.”5 Egy értelem-összefüggést tehát csakis akkor érthetünk meg,
ha a megfelelı kérdéshorizontra szert teszünk. Egy ilyen kérdéshorizont ugyanakkor a kérdésre adott
válaszon túlmenıen, mindig más lehetséges válaszokat is átfog. Mindez épp arra utal, hogy maga az értelemösszefüggés mindig túlterjed azon az aktuális válaszon, amelyen a neki feltett kérdésre éppen adni lehet. Egy
kérdéshorizontban ezáltal egyben mindig megnyílik a továbbkérdezés lehetısége is.6
A megértés folyamata tehát mindig a dialógusba kerüléssel kezdıdik, azzal, hogy a megértendı mintegy
kérdést intéz partneréhez, befogadójához, ezzel pedig mintegy párbeszélgetésbe vonja azt. E megértési
szituáció kapcsán Gadamer kidolgozza mind embertársainkkal, mind pedig a mőalkotással folytatott dialógus
elméletét.
Elıször is arra hívja fel a figyelmet, hogy az igazi beszélgetés, így a mőalkotással folytatott párbeszéd
sem függ egyik vagy a másik partner akaratától, hiszen az igazi beszélgetés nem az, amit folytatni akarunk,
hanem amibe bele „kerülünk”, bele „bonyolódunk”7. A beszélgetésben szó szót követ, fordulatok
következnek be, mindennek pedig van egy irányításjellege, azonban ebben az irányításban a beszélgetık nem
irányítók, hanem sokkal inkább a beszélgetés által irányítottak. Ugyanis az igazi dialógusban senki sem
tudhatja, hogy „mi jön ki” a beszélgetésbıl, maga a szótértés vagy annak kudarca a beszélgetıpartnerekkel
megesı történés, miközben „mi történünk benne és általa”. Eszerint a beszélgetés mindig elsıdleges a
beszélıkhöz képest, ugyanakkor saját szellemiséggel rendelkezik. A beszélgetés tehát nem más mint egy
önmagában kimerülı mozgás.
Megérteni azt, amit a másik mond, nem azt jelenti, hogy „belehelyezkedem a másikba”, hanem a
megértés nem más mint a dologgal kapcsolatban megegyezésre jutni, hiszen „minden megértés és minden
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szót értés egy dolgot tart szem elıtt, mely elénk van állítva. Ahogy beszélgetıpartnerünkkel szót értünk egy
dologgal kapcsolatban, úgy érti meg az interpretátor azt a dolgot, melyet a szöveg mond neki.”8
A beszélgetés tehát nem más mint a szót értés folyamata, éppen ezért az igazi beszélgetéshez
hozzátartozik a másik fele való megnyílás, „odahallgatás”, azaz engedjük, hogy szempontjai érvényre
jussanak. „A beszélgetésben történı szót értés [Verständigung im Gespräch] magában foglalja, hogy a
partnerek készek a megértésre, s igyekeznek önmagukkal szemben is elismertetni és érvényre juttatni az
idegenszerőt és az ellentéteset.”9 A megértınek tehát fogékonynak kell lennie e megjelenı másság iránt, „az
ilyen fogékonyságnak azonban nem elıfeltétele sem a tárgyi »semlegesség«, sem önmagunk kikapcsolása,
hanem magában foglalja saját elızetes véleményeink és elıítélteink vállalását.”10 Amennyiben a partnerek
készek a megértésre, igyekeznek elismerni az idegenszerőt és az ellenkezıt, tehát kitartva saját érveik
mellett, valamint az ellenérveket mérlegelve, szempontjaik kicserélése során eljuthatnak a közös nyelvig,
azaz a közös véleményig.
A beszélgetés folyamatában végbemenı megértés tehát nem saját álláspontunknak az érvényre juttatása,
hanem épp annak kockára tevése, ezáltal mintegy kérdésessé válik annak legitimitása. Ez magába foglalja
azt, hogy az idegent, a másik véleményét valamilyen viszonyba állítom saját véleményem egészével. Hiszen
a kommunikáció nem azt jelenti, hogy „megragadni, felfogni, leigázni és rendelkezésünk alá vonni, hanem
egy olyan közös világban való részesedést jelent, amelyben megértjük egymást.”11 Nyitottnak lenni ebben az
értelemben azt jelenti, hagyom, hogy a másik megszólítson engem, én pedig e megszólításra az
„odahallgatás” gesztusával válaszolok.
Ez az „odahallgatás” azonban több, mint a hangok fizikai rezgésének érzékelése, amit esetleg a
mindennapokban hallhatunk, több mivel az olvasó arra törekszik, hogy megértse a neki mondottakat. Az
olvasónak az írottakra, a megmutatottra kell reflektálnia, azt „kell hallgatnia” nem pedig a szöveg
beszélıjére gondolnia.
A mőalkotás miután megszólította befogadóját, az pedig erre a megszólításra az „odahallgatás”
gesztusával válaszolt, arra ösztönzi azt, hogy mintegy „elidızzön” nála. Ez az „elidızés” nem az idı
elvesztegetése, hanem sokkal inkább egy „várakozásteli és megtartó” idızés, amely hagyja, hogy a mővészet
mővére mintegy fény derüljön. „A lét, amely idız, olyan, mint egy intenzív, változatos beszélgetés, ami
nincs idıhatárok közé szorítva, hanem tart, amíg be nem fejezıdik.”12 Ez a mőalkotás szemlélése, a vele való
elidızı beszélgetés nem merül ki annak nézésében, hanem ezt jelenti, hogy „mindenestül nála vagyunk, azaz
a tevékenység és a valóság legmagasabb formája”.13
A szemlélı, a nézı mibenléte épp ebben a „nálalét”-ben teljesedik ki, hiszen „a nézı léte az, amit a
»nálalét« [Dabeisein] határoz meg.”14 A nálalét viszont több, mint egy jelen levı dologgal való puszta
együttes jelenlét. A gadameri koncepcióban „nálalét” részvételt jelent. Az, aki ott volt valaminél, „egészében
tudja, hogy tulajdonképpen hogy volt. A nálalét csak származékos értelemben jelenti aztán a szubjektív
magatartás egyik módját, a »dolognál-létet« is. A szemlélés tehát a részvétel egyik módja.”15 A mőalkotás
mintegy saját bővkörébe von minket, arra ösztönöz, hogy csakis rá figyeljünk, átadjuk magunkat a saját
játékának. Az ilyen „nálalét” – mondja Gadamer – olyan, mint az önfeledség [Selbtsvergessenheit], „s a nézı
lényege abban áll, hogy önfeledten átadja magát valamely látványnak. Az önfeledség azonban itt egyáltalán
nem fosztó állapot, mert a dolog felé fordulásból ered, mely a nézı saját pozitív teljesítménye.”16
Valaminek az elolvasása, szemlélése, megértése nem olyan feladat, „mintha végig kellene futnunk egy
távot, hogy végül elérjük a célt”17, hanem azt jelenti, hogy mindenestül „nála vagyunk”, elmélyülünk benne,
s ennek eredményeképpen mintegy megszületik az „így van” felismerése. A mőalkotás létét az
„egyidejőség” jellemzi, éppen ebben áll a „nálalét” lényege is. Hiszen ami megmutatkozik nekünk,
bármennyire távoli eredető legyen is, „megmutatkozásában teljes jelenlétre tesz szert.”18 Gadamer szerint
éppen ebben áll a mőalkotás tapasztalata. E tapasztalat nem azt jelenti, hogy valamire szert teszünk, hanem
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inkább „valami kiderül számunkra, ha jól értjük a dolgot”. A mőalkotás ez odahallgató, elidızı, nála maradó
magatartásban mintegy megmutatkozik, feltárul a számunkra.
Amennyiben teljesen „nála vagyunk” a mőalkotás képes arra, hogy a felmerülı nehézségeken is
túllendítsen, s mintegy kibomoljon, megmutassa önmagát, hiszen „a mő növekvı bővölettel kerít hatalmába,
amely kitart, és az átmeneti zavarokon is túllendül, mert egyre inkább kibomlik az egész összehangoltsága,
és ez ráhangolódást követel.”19 A mőalkotás tapasztalata nem az elrejtettségbıl való felszínre hozás, hanem
ez a valami mindig rejtızködve benne van a mőben. „Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy valamit
beleolvasunk vagy beleteszünk a mőalkotásba, ami nincs benne. Inkább kiolvassuk belıle, ami benne van, és
így ez elıjön számunkra.”20
A gadameri koncepcióban egy mőalkotás megértése nem reprodukció, hanem mindig is produktív
cselekvés. Hiszen a mőalkotás megjelenésérıl, „látszás”-áról is épp azt állítja, hogy az lényege szerint
mindig változó, „a mővészet csodájaként a szép egyedülálló módon elıtőnik, hallással vagy látással.”21 Ami
a mőalkotásból elıjön olyasmi, amit még soha senki sem látott így. Gadamer azt állítja, hogy ez még a portré
esetében is így van, ha ismerjük is az ábrázolt személy mégis úgy érzzük, hogy „így még sohasem láttuk”.22
Ahhoz, hogy a mőalkotás feltárulkozzon számunkra, azaz ahhoz, hogy megértsük azt, „együtt kell
játszanunk vele”, át kell adnunk magunkat a mővészet játékának, hiszen „ami a mővészet játékaként
mutatkozik meg a nézınek, nem merül ki a pillanat puszta elragadottságában, hanem a továbbtartás igényét
és egy igény továbbtartását foglalja magában.”23 Aki csak puszta kíváncsiságból leli örömét egy
mőalkotásban, arra az jellemzı, hogy semmi köze sincs a kíváncsiság tárgyához, nincs benne semmi, „amire
valóban vissza tudna térni, és amiben koncentrálódhatna”, mert a látvány izgalma csakis az újdonság, „az
absztrakt másság formai minıségén alapul”.
Amikor a mővészet tapasztalatával kapcsolatban a játékról beszélünk „nem az alkotó vagy az élvezı
viselkedését s fıleg nem a lelkiállapotát értjük, s egyáltalán nem egy szubjektivitás szabadságát jelenti, mely
a játékban tevékenykedik, hanem magának a mőalkotásnak a létmódját,”24 hiszen a mőalkotás befogadójától
mindig megköveteli az együttjátszást.
Gadamer a játék fogalmának értelmezésekor épp arra mutat rá, hogy a játék-játékos viszony nem írható le
egyfajta objektum-szubjektum viszony révén, mivel a játék sohasem választható el annak játékosától, hiszen
a játék nem a játékossal szembenálló puszta tárgy. „A játék igazi szubjektuma (...) nem a játékos, hanem a
játék. A játék az, ami a játékost hatalmába kényszeríti, ami behálózza a játékba, ami ıt játékban tartja.”25
A játéknak ugyanakkor elsıbbsége van a játékos tudatával szemben. Gadamer épp arra hívja fel a
figyelmet, hogy a nyelvi fordulatok, mint például valami „játszódik”, „játékban van” kifejezések, szintén arra
utalnak, hogy a játék tényleges szubjektuma maga a játék, nem pedig a játékosok, hanem a játszók révén
csupán csak megmutatkozik. A játékos belevonódik, feloldódik a játékban, azaz részesedik belıle, s ez által
mintegy ı maga is megváltozik, hiszen „a játék vonja be a játszót a maga birodalmába és tölti el a maga
szellemével.”26 Ugyanakkor a játszó a játékot mindvégig önmaga fölött álló valóságként tapasztalja, hiszen
„a játék izgalma, lebilincselı hatása épp abban áll, hogy a játék fölébe kerekedik a játékosoknak.”27
A játék ugyanakkor mindig együttjátszást igényel, olyannyira, hogy ez alól még a játék nézıje sem tudja
kivonni magát. A játék kommunikatív tevékenység abban az értelemben, hogy nem ismeri a távolságot a
játékos és a nézı között. Gadamer azt mondja, hogy „a nézı nyilvánvalóan nem csupán megfigyelı, aki csak
nézi, hogy mi történik, hanem a játékban »résztvevıként« része a játéknak.”28
Gadamer szerint ugyanígy tapasztaljuk magát a mőalkotást is. Ugyanis a mőalkotás tapasztalatában is a
mővészet tulajdonképpeni „szubjektuma” nem más, mint maga a mőalkotás, amelynek létmódja szintén a
bemutatásban áll. Éppen e vonatkozásban áll a játékkal való rokonságának egyik legfıbb bizonyítéka.29
Hiszen a mőalkotás, amely lényege szerint bemutatás, mintegy a befogadó felett álló valóság, amely magával
ragadja a szemlélıdı szubjektumot.
19
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Ugyanakkor a mővészet tapasztalata szintén a befogadó együttjátszását feltételezi: „Ha a
megszólítottságot a mő azonossága idézi elı, akkor a mőalkotások igazi befogadása, igazi tapasztalata
mindig is csak annak számára létezik, aki »együttjátszik«, azaz tevékenysége révén valamilyen saját
teljesítményt nyújt.”30 Ez a szemlélıdı együttjátszó ugyanakkor hozzátartozik a játékhoz. Hiszen, ha
valójában megtörténik a mőalkotás tapasztalata, akkor e folyamatban mi magunk is mássá válunk. Gadamer
a múzeumban tett látogatást hozza fel példaként, ugyanis a múzeumot nem ugyanazzal az életérzéssel
hagyjuk el, mint amellyel beléptünk oda, hiszen ha valóban részesültünk a mőalkotás tapasztalatában, akkor
a világ mintegy megváltozik, fényesebbé, könnyebbé válik.31
Csakis annál a szemlélınél beszélhetünk valódi megértésrıl, aki képes „együtt játszani” a mőalkotással.
A mővészet „játékában” sincs elkülönülés az alkotás és az alkotást tapasztaló között, hanem egyfajta
kommunikatív viszony valósul meg. „A mőalkotás igazi léte abban áll, hogy tapasztalattá válik, mely
megváltoztatja a tapasztalót. A mővészet tapasztalatának a »szubjektuma«, az, ami megmarad és
megırzıdik, nem annak a szubjektivitása, aki tapasztalja, hanem maga a mőalkotás.”32 A mőalkotás,
akárcsak a játék, nem tárgy, amely szemben áll a megértı szubjektummal, hanem épp ellenkezıleg, játék és
a mőalkotás megtapasztalása csakis ott lehetséges, ahol nem a „szubjektivitás magáértvalósága” határolja
körül a tematikus horizontot, hanem e szubjektum képes feloldódni ebben az együttjátszási folyamatban.33
Mindezek kapcsán elmondhatjuk tehát, hogy a mőalkotás tapasztalata a megszólítottság érzetével
kezdıdik, a befogadó szubjektum pedig erre a megszólítottságra az „odahallgatás” gesztusával válaszol. A
mőalkotás e kommunikatív viszonyba annyira belevonja szemlélıjét, hogy az mintegy képes „elidızni”,
„nála lenni”, sıt „együttjátszani” vele. A mőalkotás miután megértette önmagát, funkcióját mintegy betöltve
nem szőnik meg létezni, hanem tovább él, s ez által minden kor számára képes érvényes üzenetet hordozni,
éppen ebben áll mővészi mivolta.
A tanulmány további részében arra szeretnék rámutatni, hogy e kommunikatív, „odahallgató”, „elidızı”,
„nála maradó” megértıi viszony miként valósulhat meg az épületek mint mőalkotások befogadásában.
Gadamer a Szó és kép – „így igaz, így létezı” címő tanulmányában arra hívja fel a figyelmet, hogy az
építészet, épület mivel egy bizonyos célt szolgál, ugyanakkor az ember tevékeny éltében jól meghatározott
helye van, aligha lehet a szabad mővészet terméke. Viszont egy palotát, templomot, vásárcsarnokot vagy
pályaudvari épületet mégis építészeti emléknek tekintünk, ez pedig azért lehetséges, mert mindezek az
épületek is felébresztik az „emlékezetet és az elgondoltat”. S „bár nemcsak a szemlélet számára van jelen,
hanem egy bizonyos célt is szolgál, de mégis mőalkotás”34 – mondja Gadamer. S mint ilyen megköveteli,
hogy ne csupán csak mint egy jól körülhatárolt funkciót betöltı objektumra, hanem egyben mint mőalkotásra
is tekintsünk, s éppen ebben áll az „épületek olvasásá”-nak problematikája.
E koncepcióját Gadamer részletesen az Épületek és képek olvasása címő tanulmányában fejti ki, amikor is
a képzımővészeti alkotások megértését is az olvasás aktusához kapcsolja. Elsı ránézésre már maga a
tanulmány címe is ellentmondásosnak tőnhet hiszen három különbözı medialitású szó kerül egymás mellé.
Két olyan mővészeti területet kapcsol az olvasás aktusához, amelyeket hagyományosan nem szokás az
olvasás felıl vizsgálni.35 Mindez abból adódik, hogy a gadameri koncepcióban az olvasás fogalmának egy
kitágított jelentéskörével találkozunk, koncepciójában „»az olvasás« valójában prototípus egy olyan
követelmény érdekében, amelyet mőalkotások, éppígy a képzımővészeti alkotások minden szemlélete
kapcsán támasztanak.”36 Gadamer tézise szerint ugyanis az „interpretálás nem más, mint olvasás”, ennek
értelmében pedig az olvasás a nem szövegszerő mővészi alkotások, mint a képzımővészeti, építészeti mővek
interpretációjának is az alapjává válik.
Gadamer szerint tehát a képzımővészeti alkotásokat, akárcsak az irodalmi mőveket, is olvasnunk kell. „A
képzımővészeti alkotásra is vonatkozik, hogy meg kell tanulnunk látni – ez nem a valaki elıtt ott álló
szemléletes egészre vetett naiv pillantásban már megértettet jelenti –, azaz a mővet mint egy kérdésre adott
választ tapasztaljuk. »Olvasnunk«, sıt mindaddig betőzgetnünk kell, amíg el nem tudjuk olvasni. Az
építményre éppúgy érvényes, hogy »olvasnunk« kell azt. Vagyis ne csak úgy nézzünk rá, mint egy
fényképreprodukcióra, hanem járjuk körbe, járjuk be azért, hogy ezzel lépésrıl lépésre mintegy felépítsük
magunkban.”37 A képet, az épületet akárcsak az írást „olvassuk” abban az értelemben, hogy amikor annak
30
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belsejébe lépünk, akárcsak egy szöveget mintegy el kezdjük „kibetőzni”, elidızve szemléljük azt. Ez olvasás
során pedig úgy kell felépíteni a látottakat, hogy szinte szóról szóra képként olvassuk azt, e felépítés végén
pedig olyan képpé áll össze, amelyben jelen van a vele felcsendülı jelentés is.38
Ahhoz, hogy egy épületet mint célszerő és egyben mővészi produktumot megérthessünk közvetlen kell
szemlélnünk azt. Gadamer épp ara hívja fel a figyelmet, hogy egy épületet nem lehet a róla készült
fényképsorozat alapján megérteni, hiszen ez „meghamisítva festıi hatást vált ki”. Mindez pedig téves
ismertséghez vezet, ezenfelül csalódást is eredményezhet, amikor az ember egy épületet „többé nem a
festıiség hamis látszatában lát” már. E csalódást én sokkal inkább produktív, pozitív élményként írnám le,
hiszen az épülettel való közvetlen találkozás, az az érzés, élmény, amit akkor érzünk, amikor annak mintegy
hatóterébe lépünk, egyetlen fénykép reprodukció sem képes kiváltani. Az ilyen közvetett tapasztalat
Gadamer szerint azonos azzal a tapasztalattal, amikor is valaki egy irodalmi mővet annak lírása alapján, nem
pedig azt elolvasva ismeri meg. „Így van ez az építészeti alkotás célszerőségével. Mőalkotásként elıjön
belıle az, ha mintegy a használat közben elıtőnik, mint minden szépség. Így van ez, ha a célszerő folyosóin
járunk, akár egy templom terében, akár egy lépcsıházban, egyszerre megigézve megmerevedünk.”39 Nem
elég egy épület „festıi reprodukcióját” szemlélni, mivel mint célszerő mőalkotás megköveteli a befogadóval
való közvetlen találkozást, ahhoz hogy megértsük a szó szoros értelmében bele kell lépnünk, és mintegy
„olvasnunk” kell azt.
Gadamer tanulmányában két példát emel ki a Szent Gallen-i katedrális és Giorgioné Vihar40 címő
festményét. Gadamer szerint a katedrális sajátos térhatása épp abból fakad, „hogy az egyik hosszhajó egy
igen masszív építéső négyezettel együtt valamint a kórus egy sajátságosan feszültségteli és nagyszabású
formaegységben kapcsolódik össze.”41 Gadamer szerint épp a hajó és a négyezet problémája az a nagy
építészeti kérdés, amire a nyugati templomépítészetnek évszázadokon keresztül keresnie kellett a választ.
Erre a kérdésre pedig épp maga a templom válaszol, s „ez a válasz mintegy még egyszer egységbe fogja –
mint egy végsı összefoglalás – a hajó és a centrális épületrész közötti feszültséget, azonban úgy, hogy a tér
annak számára, aki áthalad rajta, formailag hirtelen úgy megváltozik, mintha kétféleképpen lehetne
olvasni.”42 Amikor belépünk a templom terébe azt a feszültséget, mintegy válaszként tapasztaljuk. Az ekkor
nyert tapasztalat, Gadamer szerint, jól példázza azt, hogy voltaképpen mi is az interpretáció. „Amit a
mővészettörténész az építészettörténeti és stílustörténeti tudásából mozgósít, végül csak egy olyan valaminek
az értelmezéséhez vezet, amit mindnyájan érzünk, és valósággal a testünkön át értünk meg, amikor e
keresztboltozat alatt haladunk.”43
A megértés, amint azt az elızıekben láthattuk, olyan értelmezıi magatartást feltételez, amelynek egyik
legfıbb sajátossága a mőalkotásnál való „elidızés”. Ez „elidızı” befogadás közben az egyén megszőnik
kívülálló szemlélı lenni, hanem sokkal inkább mintegy belép a mőalkotás, az azzal folytatott dialógus terébe.
Az építészeti mőalkotások esetében e belépés a szó szoros értelmében is értendı, hiszen a katedrálisba
belépve már nem tudjuk sem az épületet, sem pedig magunkat kívülállóként szemlélni. Miközben elkezdjük
bejárni magunkat is a különbözı építészeti térhatások függvényében tapasztaljuk meg. Éppen ezért az
épületek által nyújtott esztétikai tapasztalat az önmagunk megtapasztalásának egy sajátos esete.
Összegzésképp elmondhatjuk tehát, hogy hermeneutikai nézıpontból megközelítve nem beszélhetünk egy
végsı, nyelvbe foglalt értelemrıl, hanem sokkal inkább a megértendı dolog felıli állandó
értelemkonstrukcióról. Gadamer azt mondja, hogy a mőalkotás nem más, mint „energeia”44, azaz célját
mintegy önmagában rejti. Ezért képes egyidejőleg, egy idıben annyi belıle megértendı célzó beszédet
felfedni, éppen ezért igényel „elidızı nálalétet”. A mőalkotás mint sokrétő értelemhordozó van jelen, éppen
ezért soha sem „egy-értelmő”, hanem örök idıkre jelen levı.45 Mőalkotás mivolta éppen abban áll, hogy
funkcióját betöltve nem szünteti meg önmagát, hanem tovább él, „sıt inkább azt mondhatnánk, hogy a
mővészet valami szilárdba zárja bele az értelmet, úgyhogy az nem tud elfolyni vagy elszivárogni, hanem a
képzıdmény strukturáltságában rögzıdik és ırzıdik meg.”46
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