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A STRUKTURALIZMUS IR~iNYVONALAI

~S A KERESZTÉNY ,-GONDOLKODÁS

A strukturalizmus jelenleg fölöttébb divatos :fIi.lozófiai irányzat Francia
országban, de más nyugati országaikban is élénk visszhangra talál, Nálunk iÍS
több ismertető cikk jelent meg róla. Mindez indokolttá teszi azt .az .érdeklő
dést, amely a keresztény gondolkodás részéről szintén megmutatkozik. A je
len tanulmány ennek a nálunk is megnyilvánuló érdeklődésnek szeretne Ina

gyárázattal szolgálni, válaszolva a fölvetődő kérdésekre, főleg arra, hogy mi
is ez a strukturalizmus, és milyen fogadtatásra számíthat a keresztény gon
dollkodás részéről?

A strukturalizmus tehát divat. Ezt több tanulmány írója hangoztatja.
Hozzá tehetem azt is, hogy egy kicsit "párizsi divat". A szélesebb intellek
tuális réteg, amelynek körében népszerű, [ava részében maga is tudatában
van ennek, és így könyveli el. "Illik" isrnernd, ás a társaságban "illik" róla di i
csérő, vagy elmarasztaló véleményt formálni. Mlnt szellemi újdonság való
sággal "slágerré" lett a nyugati eszmeáramlatok között. Annyira megy ez a
népszerűség, és annyira veszélyezteti a tudományos igénnyél megfogalmazott
gondolatokat, hogy ezt már a strukturalizmus egyik Iegjelentösebb. képvise
lője, Lévi-Strauss maga is megsokallja, éppen mert ismeri a divat pszicho
lógiáját. Végtére is nem volna jó, ha a párizsi kalapokkal egy nívón lenne
népszerű, és süllyedne a feledésbe egy filozófiai irányzat.

A strukturalizmus eszméi több figyelmet érdemelnek az ilyen társasági
vélemény-nyilvánításoknál, s a több figyelemmel egyúttal kiritrikusabb,
rnérlegelőbb vélemény-formálést is.

Ha egy eszmeáramlatiról vagy egy filozófiai rendszerről fogalmat alm
runk alkotni, megvizsgáljuk eredetet, keressük gyökereit, főbb jellemvoná
saít, megvizsgáljuk más szcmléletmódoktól való különbözését, és természete
sen nem hagyjuk figyelmen kívül szándékát, törekvéseit. Míndjárt le kell
azonban szögeznem, hogy a strukturalizmus nem filozófiai rendszer, még
csak nem is ,egy meghatározott közös módszer, hanern - mínt a strukturalista
Roland Barihes megállapítja - inkább szemléletmód, nagyjából közös szem
pontokkal, hasonló törekvésekkel s néhány közös "elvV'el". Egységes filozófiá
ról tehát nem beszélhetünk. Ismét Barthest idézem : "... a strukturalizmus
egysége - mondja -, 'anélkül, hogy valaha is megszületett volna, felbomlott";
továbbá: "az eltérések igen [elentékenyek", - Mi az mármost, ami közös a
szétágazó irányokban? Meet a strukturalizmus a nyelvészetből kiindulva sze
repet kap az etnológiában, a pszichológíában, a szociológíában és főként az
irodalom-kritikáJban, sőt már-már a válágnézet igényével lép föl azok szemé
ben, akik kevéssé tudják megítélni, hogy ezt mennyire nem lehet remélni tőle.

Mfben található meg tehát a struktursdízmus lényege, és megtalálhtó-e
egyáltalában? Rónay György tanulmánya nyomán (Új Irás, '1967: 6.) - némi
változtatással - három elvben, vagy pontosabban három jól fö1:i.smerhető

szándékpan lehetne ezeket a közös vonásokat összefoglalni: egységesség, egy
idejűség, egzakt tudományosság. Ezekkel kapcsolatban, bevallom, szívesebben
használnám a "szándék" szót. Az "elv" fogalma ugyanis valahogy szigorúbb
nak, zártabbnak tűnik, és csak tágabb értelemben alkalmazható az említett
közös vonásokra. A "szándék" kötetlenebb fogalom, s talán közelebb án Barthes
megállapításáhoe, akli szerínt a strukturalizmus valamennyí típusának közös
vonása az, hogy "a nyelvészet módszereíre appellál" (Valóság, 1967. 11. 93. o.),
s minden kulturális tényt a nyelv tárgyaként, jelentésrendszerkénf vizsgál.



Az egységesség szándéka

A strukturalizmus ikdindulópol1ltját a. nyelv organikus értelmezése adja
meg. A közvetlen kezdeményezés ebben a tekintetben Ferdinand de Saussure
svájci egyetemi tanár nevéhez fűződik, akire a nyelvi strukturalisták sokat
hivatkoznak. Saussure ugyan még nem enüítia "struktúra" szót, de ő fogal
mazza meg azt a nyelvészeti elvet, amely mintegy magját képezi a későbbi

strukturalista elméleteknek (Cours de linguistique generale, 1916). Eszerint a
nyelvet úgy kell rtekiillJtenllink, mint egységes rendszert. amely önmagában is
zárt egészet képez, amelyenneik követkeatében egyídejűségében és kölcsönös
összefüggéseiben vizsgálható. A nyelv nem egyszerűen a szavak összege, nem
csupán aíaktalen matéria, de nem is állagi valami. "A nyelv nem szubsztancía,
hanem forma" -mondja Saussure, - A "struktúra" szó később jelenik meg,
főleg Troubezkoy írásaiban, aiki a nyelvi rendszerek "strukJtúra-mrvényeit"
többször említi. Ugyanő magyarázza meg közérthető formában, hogya struk
turalízmus voltaképpen ellenhatás az elmúlt századok atomisztikus szemléle
tére, amely a nyelvben is a részekre, az elemekre helyezi a hangsúlyt, mint
ahogyan a fizikában, a looológiában, a lélektanban és a szocíológiában is a ré
szeket tartotta előbbrevalónak, szemben az egésszel. A nyelvészeti struktura
lizmus tehát csupán azt a korszerű revíziót akarja megvalósítaní, amit a fi
zika, a biológia, a lélektan (Gestaltpsychologie) és a szocíológía már megíndí
tott a jelen század első felében. Ennek a revíziónak az a lényege, hogy az
egészben való szemléletet elébe helyezi az atomizáló szemléletnek.

A továbbiakban a prágai strukturalisták (főként Jakobson és Troubezkoy)
elsősorban a nyelvnek mint egységes gondolatközlő eszköznek a szerepét pró
bálják megvilágítani, illetve az irodalomtudományra alkalmazni. Ennek foly
rtatása!ként Koppennágában Hjelmisev már a geometriai formákkal rokonítja
a nyelv struktúráját. A nyelvi elemeket olyan meghatározott kategória kere
tébenvízsgalja, melynek megvannaka sajátos kombinációs lehetöségeí, mint
a kártyajá,télmak vagy a sakknak. Valamennyiüknél visszatér tehát, sőt fo
kezatcsan konkretizálódik az a meglátás, amely ezerint a nyelv nem a szavak
rendszertelen halmaza, hanem egységes rendszer; olyan struktúra, amelyen
belül a hangok és a fogalmak, a jelek és a jelentések kölcsönös ősszefüggésben

vannak egymással, vagyis sajátos nyelvi egységet képeznek.

Az egyidejűség szándéka

A másik jellemző szemléleti mód a jelenségek egyidejűsége,ún. szinkronja.
Sanssure-nél már szerepel ez a szó ma is elfogadott jelentésével. A nyelvé
szeti gyökér tehát ebben a vonatkozésban is kétségtelen, De mi az értelme?
-- Az egyidejűség - úgy tűnik - a jelenségek történeti beágyazottságának
ellenhatásaként - vagy legalábbis kiegészítéseként - kivánja megvalósítani
azt a jellegzetesen steukturahsta szemléletet. amely eltekint a fejlődés rnozac
natainak figyelembe vételétől. Az eredetileg nyelvészeti vonatkozású fogalom
- elsősorban Lévi-Strauss műveiben - szélesebb körű etnológiai alkalmazást
nyer, sőt igazában itt bizonyul Sikeres (bár sokat krrtízált) szernléletmódnak.
Eredetileg a nyelv rendszerének olyan szempontú tanulmányozását jelentette,
amely nem az eredetre és a kiaLakulásra, hanem a nyelv meghatározott, kész
adottságaira van tekdnJtettel, elsősorbarr ezt méltatva figyelemre. A nyelvet
tehát eszerint úgy kell vizsgálni, mint tárgyat a maga jelenidejűségében, azaz
"szinkronban". Igy kerül szembe az egyidejűség (színkrónía) a változó-idejű
ség (diakrónia) fogalmával, és így nyer elsőbbséget, sokat vitatott primátust
a történelmi fejlődés szempontjaíval szemben, például az ősnépnek kultúráját
és antropológíaí alkatát fö1térképezmi szándékozó strukturalista megközelítés
nél. Lévi-Strauss nevéhez fűződiill;: ez a megközelítési mód, aki a strukturalista
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nyelvészettől kapott indításait igyekszik kamatúztatm (New Yorkban Jakobsont
halJ1gar1Jta) .

Claude Lévi-StraussrM érdemes megemlíteni, hogy neve igen sokat szere
pel a strukturalizmusról szóló tanulmányokban. úgyemlítik őt, mínt a struk
turalizrnus népszerűsítőjét, mint az egzisztencializrrrus utáni filozófiai "új hul
lám" föllendítőjét. Mindezt azonban nem programbeszédekkel, hanem inkább
tudományos tekintélyével képviseli. 1958-'ban alapítják meg számára a College
de Franoe-ban a társadalmi' antropológia tánszékét. Fő műveiben kifejti a
strukturalista antropológia elméletét. alkalmazva e módszert szaktudományos
rnunkásságának eredményeire. (A primitív gondolkodás és A totemizmus ma,
1962; A nyers és a megfőzött, 1965; A méztől a hamuig, 1967). Ezt az antrö
pológiát crészletesen ismerteti Agh Attila a Valóság 1967. 11. számában, meg
világítva a szerző etnoíógiaí strukturalízmusát, e szemlelet eltérését a rnarxista
társadalom- és mítosz-értelmezéstől, megtoldva ismertetését néhány alapvető

kritíkai észrevétellel is. Ugyanez a számszemelvényeiket is kÖZJÖI Lévi-Strauss
A primitív gondolkodás című könyvéből. Mivel azonban kevesen jutnak hozzá,
hogy a strukturalizmus kérdésének több tanulmányban is utána nézzenek,
azért röviden kitérek arra a szempontra, amit legfontosabbnak és legjellem
zőbbnek látok: magára .az egyidejűségi szemleletre.

Lévi-Strauss antropológiai kérdésföltevése a következő: lehet-e egyáltalán
a mai primitív népek történeti múltját rekonstruálni? Értelmezhető-e a primi
tíveik világa egy meghatározott történeírná fejlődés mozzanataként? - A válasz
elgondolkoztató. A szerzö úgy látja, hogy alapvető különbség mutatkozík a pri
mitív népek és a történelmi fejlődés sodrában élő népek között. A prímítív
kultúrák sok tekintetben állóvizekhez hasonlíthatók, míg a civilizált népek
történelmi alakulása, kifejlődése folyóvizhez hasonlít ("hideg" és "meleg" tör
téneilem). Innen adódik a történész és az etnológus (vagy etnográfus) külőn

böző szemléletmódja. A történész eszmék, események, törekvéseik stílusok vagy
éppen divatok változó alakulását figyelheti meg. Az etnográfus legföljebb arra
törekedhet, hogy "a jelenlegi formák történeti előzményeit" rekonstruálja,
A történelemre ugyanis eszerint az időbeli egymásutániság "diakróniája" ér
vényes. A primitív népek esetében azonban igazi történelmi fejlődésről alig
beszélhet a kutató, Éppen ezért itt a nyelvészeti eredetű egyidejűség, a szin
krónia szemléletmódja érvényesül inkább, v:agyis a ma élő prímitívek antro
pológiai jellemzői a strukturalizmussal ragadhaték meg a szerző szerínt leg
hitelesebben. A struktura igy etnológiailag nem ,egyéb -- jegyzi meg F. Ge
yerhofer -, mínt "befagyott történelem" (gefrarene Geschichte). A megrögzí
tődötrt formák a primitív ember egész kultúrájára, így gondolkodására is jel
lemzők. Ezért mondja Lévi-Strauss: "A bennszülött gondolkodást az időtlen

ség [elíemzi". Ezért hangsúlyozza a föntebb említett különbséget: "A törté
nész előtt folyamatok vannak, az etnográfus előtt strukturák. A történész be...
számol a fejlődésről és az átalakulásról. Az etnográfus azt veszi észre, hogy
a régi népeknél bizonyos stagnálásról van szó" (A primitív gondolkodás).

Igy konkretizálódik s halad előre a strukturalista szemlélet "a rokonsági
struktúraktól a rítusokon keresztül a mitiikus gondolkodás strulktúrád felé",
Érdekes ezzel kapcsolatban az lis, amit Lévi-Strauss a primitív népek mítoszaí
val kapcsolatban mond, bár állításai bizonyos vonatkozásban ,erősen megkér
dőjelezhetők. (Erre majd még kitérek.) Meggyőzően mutat rá 'viszont a míto
szok időtlenségére. A mai primitív népek mítoszai - értelmezése szerírrt ~
úgy nyúlnak vissza az őSIÍ múltba, hogy lényeges fejlődést nem' mutatnak,
Jellemző erre, hogy az egymástól elszakadt ősnépek olyan közös mítoszoikkail
rendelkeznek, amelyek csak csekély eltérést mutatnak (pl. más madár szere
pel az egyiIkben, mínt a másikban). Azt mondhatnánk, hogy-bízonyos télr-idő

beli stagnálás jele ez. De általánosságban is kimondhatónak Mtszik, hogy a
hit kultuszformáí, a szokások, a rokonsági kapcsolatok, az öltözködés- és be-
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szédforiTI.ák stb. sokkalta hiagyományhűbbek, sokkal inkább alkotnak egy
séges és maradandó jelleget, struktúrát, mint a történelmi fejlődés ütemében
élő népeik megfelelő kulturálís jellemzői. A színkrónia nyelvészetből átplántált
szempontja tehát -'- megfelelő keretek között - al:kalmazhatónak mutatkozík
az etnoíógtában is.

Az egzakt tudományosság szándéka

A strukturalista írások nem hagynak kétséget afelől, hogy, itt valami kü
Iönös - nemritikán különc - törekvés kísérletezik, és ez a közös vonás a
kcantitati» tudományosság szándéka. A matematikai logikának észrevehetősze
repe van ebben. F. Geyerhefer Wittgenstein hatására rnutat rá. Agh Attila
színtén megemlíti, hogy ez a strukturalista stílus voltaképpen az "egzaktságra
és formahzálhatóságra - esetleg matematízálásra és kibemetízálásra, gépi
adatfeldolgozásra - való törekvés". S ha már iH is kiváncsiaik vagyunk arra,
milyen irányzattal szemben próbálgatja szárnyait ez a módszer, úgy megta
Iálhatjuk a választ az egzísztenoialízmusban. Az egzisztencialista szemlelet
ugyanis erősen kiemeli a gondolkodó egyéniség szerepét, szubjektív hangoltsá
gát (vö. ,,1étélmény", "é1etérzés"). Ezzel szemben a strukturalizmus személyte
leníteni igyekszik vizsgálatának tárgyait, Günther ScllÍ'J)1} is határozottan utal
erre, amikor tanulmányában elemzi az egzisztencialisták és a strukturalisták
között feszülő ellentétet (Stimmen der Zeit, 1968 okt.). Sartre az egyre erősödő

ellenféllel szemben azzal érvel, h.ogy ha ez az új irányzat mint "páns1ruktura
lizmus" Viilágnézetté válik, a matematikai absztrakciók nevében megsemmi
süléssel ienyegert[ az élő egyéniséget, sőt az "igazi filozófus" típusát is, aki él

struktúrákat a tett nevében hivatott túlhaladni.
De lássuk, miről is vian szó, Ha rendszerezni próbálom a strukturalista

szernlélet és a strukturalista tudománydk kapcsolatát, talán nem hat mcster
kéltnek, ha az egzakt matematákai logika legszembetűnőbb megnyilvánulását
éppen az irodalom-tudományban találom, minthcgy az irodalom mutatkozik a
legkevésbé mennyiségi jellegűnek. Persze ez nem jelenti azt, hogy például
Lévi-Strauss etnológiája mellőzi ezt a furcsa egzaktságot, Egy jr-Ilemző mon
data így hangzik: " ... a dátum ... egyetlen pillanat a sorozatban, d2 él dl után
következik És megelőzi d3-1at, ebből a szempontból a dátum csupán a sorszám
függvénye" (A primitív gondolkodás). .

Mindemellett mégis az írodalom-krittka mutatja föl a legszembetűnőbb

példákat. Külőnősen az ún. "új kritika" alkalmazza szívesen az egzakt tudo
mányos módszert. Magáról az "új kritikáról" csak annyit, hogy az irodalm;
művet Iüggetlendteni törekszik élménybeli (és 'társadalmi) hátterétől, és tisz
tán szóstruktúra mlvoltában vizsgálja azt, mint .,nyelvi képződraényt", mint
"stíluskomplexuSlt". Talán a l'art pour l'art elvének bizonyos visszatérése is
sejth.ető ebben, bár mindez a "mű autonómiája" eimén mutatkozík be. Ezért
az irodalimi strukturalizmus szívesen hivatkozik Gcethere, aki azt vallotta,
hogy a művészetnek "megv,annak a saját törvényei". Az irodalmi mű l' szem
Iélet előtt "formák viszonyainak szervezete", "elemek összefüggésednek bizo
nyos rendszere" (Barthes), amely mögött fölösleges keresni az élmény ki
bontakozásának lélektani hátteret. Úgy tűnik, hogy az absztrakt művészet

nyomában egy absztrakt kratikaí irányzat is szót kér itt, sőt a jelek szerint
vezető szerepet akar kivívni, éppen az egzakt tudományosság nevében.

A !kvantitatív szemlelet gyökerei egészen a múlt századig nyúlnak. A
nyelvi pozitivizmus már régebben észrevette, hogy például Shakespeare drá
máinak időrendi egymásutánja a szóstruktúrák kvantitatív változásaival pár
huzamos, Minél későbbi egy dráma, annál dínamikusabb, annál többször adja
át egy soron belül a szót egyik szereplő a másiknak. Ez az arány a VI. Hen
ríkben (1590?) 1%, A viharban (161l?) már 85%. Ilyen módon vélték meg-
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különböztethetőnek az egyes irodalmi műfajokat is, tisztán kvantitatíve, pél
dául a kijelentő mondatok számarányának egzakt mérésével. (vö. Hankiss
Elemér: Kvantítatív módszerek az irodalomtudományban. Valóság, 1968. 7).

Persze nem szükségképpen a matematíkaí formák alkalmazása célozza ezt
az egzaktságot, Maga az a szemlélet, hogy a kritikus úgy tekint a műre, mint
egy szaktudós a kristály-képződményekre. A krítíkus szebája megtelik a la
boratóriumok levegőjével. A' mű sterdlizáht objektummá válik, szavak sze
mélytelen vegyületévé. Barthes és az "új kritika" képviselői úgy érzik. hogy
a krrtika elmaradt a múvektől, míntha be kellene hozni hátrányát értékelés
médjának kellő modernizálásával. Mintha az "ihlet" és az "élményhárbtér" ku
tatása menthetetlenűl ódivatú s anakronisztikus lenne. Ha a költemény szó
kombináció, akkor a kritikai vizsgálat alig nélkülözheti a matematikát, sőt

a Jdbernetikát. .
Az "új kr.itíka" képviselői azért nem vetik el ennyire a súlyket. Barthes

például megelégszik egyelőre azzal, hogy a klasszikus és a modern költészet
strukturalista megkülönböztetését rögzíti, valóban szellemes módon, A klasz
szikus költészetben - mondja - "a kiformáltgondolat szüli a szót", míg a
modern költészetben a gondolat mintegy a. szavakkal együtt születík,' sőt bi
zonyos tekintetben ,,8 szavak jóvoltából". Ennek megfelelően a klasszikus
irodalmi szemlelet szívesen fogl,alkozik az alkotó belső vtlágának, a mű szü
letesének szempontjaival. Jellemző például ez a cím: "N(íg az élmény költe
ménnyé válik". A strukturalísta szemléletű "új kritíka" viszont a versre (vagy
általában a műre) úgy tekint, mdnt nyelvi objektumra, mint a szavakba me
revedeut élmény megkövült formáira. Nem azt kérdezi, hogy a költő "mire
gondolt", amikor a verset írta ("Gondolta a fene" - mondta egyszer állítólag
Arany János). A kritiikust itt csupán az érdekli, hogy milyen jelentésrétegek
vannak lerögzítve a szavak kombinációján alapuló struktúrában. (A "jeIetll
téssel bíró struktúra'' fogalmát kűlönősen Lucien Goldmann emeli ki.) Mindez
független attól, hogy mire gondolt, vagy míre nem gondolt a mű alkotója.

Szándék és valóság

Azemlített három fő törekvésben a strukturalizmus lényeges vonásai raj
zolódnak ki, amennyíben ez a rendelkezésre álló forrásokból megítélhető. De
vajon utoléri-e a valósága szándékot] Nem téved-e a strukturalizmus olyan
utakra, amelyek jogos kritikát váltanak ki? Günther Schiwy nem alaptalanul
állítja, hogy az egzis0tencialis,ták és a marxisták mellett a keresztény gondol
kodás képviselői is több lényeges ponton szembe fordulnak a strukturalizmussal.
Ezzeil kapcsolatban a következő krítíkaí szempontokat említeném meg, anél-
kül, hogyrészle<tes elemzesbe bocsátkoznék: '

1. Ami az egyetemes strukturalizmust illeti mirrt világnézeti szándékot,
ezt aligha lehet komolyan venni. Az abszolutizálás ismert, sőt már megszokótt
próbálkozása ez, ameilyrőlgyanítható, hogy idő múltával ISzerényebbé válik.
A kiáradt folyó előbb-utóbb visszatér szabályos medrébe.

2. Az egységességben, organikus egészkérst való szemleletről el kell is
merni, hogy poeízív vonás. A valóságban azonban sajnos több tekintethen
megreked az absztrakciók alig ellenőrizhető magaslatán. S ha a nyelvészetiben
ért is el kétségbevonhatatlan eredményeket, maga a strukturalizmus nem ju
tott el odáig, hogy egységes eszmerendszer módjára, igazistruktúraként értel
rnezhessük. Sőt - ha hihetünk ROlland Barthesnek -- a strukturalizmus ettől

az ideáltól egyre inkáibb eltávolodik. A differenciálódó irányzatokat egyre vé
konyabb köldökzsinór köti a közös elméleti alaphoz. Máris olyan arányú szét
hullás vette kezdetét, amely lassanként alig tart meg mást, mint a közös nevet.
A strukturalizmus tehát ebben a tekintetben rossz pedagógusnak bizonyul,
minthogy maga nem képes megvalósítani azt, amit hirdet. Felkapott, neves
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orvosként mutatJkOZlik be előttünk, aki azonban képtelen meggyógyítani - ön
magát. .

3. Az egyf:dejűség szempontja színtén termékeny kiegészítője lehet a tör
téneti szemlélet "diakróniájának", elsősorban a primitív népek kulturálís alka
tának vizsgálatánál. Maga a keresztény valóság - földi dimenzióiban - lé
nyegénél fogva "történeti", tehát ebben a tekintetben idegen a strukturaliz
mus szemléletmódjától, "dliakróniáVla]" kőzelíthető meg eísősorban, mint erre
Schíwy is rámutat (vö. "üdvösség-történet"). Ettől függetlenül Lévi-Strauss
szemléletmódja a primitivekkel kapcsolatban is joggal hívja ki az ellenszegülő

kritikát, amikor a vázlatosan ismertetett elmélet konkrét alkalmazásánál egyre
jobban belebonyolódik az öncélú fogalmi játékba. Mert a jó elmélet a ténye
ket hivatott szoígální, s a tapasztalással szemben nem ái[[í:tihatja önmagát elő

térbe, Lévi-Strauss gondolatvilágában azonban az elmélet egy bízonyos pon
ton észrevehetően öncélúvá válik, érezhető mesterkéltséggel keresli az "új
szerű", a "meglepő" értelmezési formákat. Jellemző példája ennek sajátos
mítosz-értelmezése, amelyben matematikai perrnutációra és zeneikari parti
túrára utal, Az elmélet itt már mlintegy önmagában hordja értelmét, és nem
csodálható, ha ellentmondó vonásokat mutat,

Lévi-Strauss kifejezetten vallja, hogy "ahennszülött gondolkodás is logi
kus, ugyanolyan értelemben, mint a ITÍJ.énk".· Visszautasítja tehát azt a régebbi
nézetet, amely szerint a prámitívek gondolkodása "érzelmi" lenne. Ub"Yalll1akkor
azonban mégis sajátos "zenei. logika" módján próbálja értelmezni ezt a gondol
kodásmódot, utalva még a wagneri operákra is. Másfelől pedig elismeri a ci
vilizáld ember és a primitívernber gondolkodásának közös logikai alapjait,
ugyanakkor mesterséges tílalomtákat állít megismerésünk elé, amilkor körül
bástyázza az ősi mítoszokat a megközelíthetetlen tdtokzatossággal, Több bíráló
véleménye szerínt új' mílto'Sztcsinál ezzel a mítoszok értelmezéséből. Pedig
ilyen esetekben a kutató értelem óvatossága legalábbis nyitva hagyja a kérdést.

4. Végül az egzakt tudományosság szándéka az előbbiekhez hasonlóan szin
tén tiszteletreméító törekvés. Am jóval többet ígér, mint amennyit valójában
adni tud. Azt ugyan senki sem tagadhatja, hogy a strukturalista szemlelet ér
tékes, új szemporrtokat nyújt az irodalom-kritdkának, de nem foglalhatja el
egyedüli illetékeeséggeí az drodelom-keitíka helyét. Nem pótolhatja ugyanis
azt, amit csupán kiegészíteni hivatott. Mert nem képes egyetlen kulcesal a mű
belső termelibe hatolni, hogy az alkotások többoldalú megközelítést igénylő,

teljesebb megértését a magáénak mondhassa, Sőt Paul Ricoeurrel megkérdez
hetjük: " ... voltaképpen mit értünk meg, ha a struktúrát megértjük?" S Ró
nay Györggyel válaszolhatunk is: " ... a strukturák megértése nem míndíg
jdentli a .dolog' megértését".

Sik Sándor maga is tanúskodik arról, hogy a (nyilván strukturalista ih
letű) irodalom-tudomány milyen hasznos segítséget nyújthat még a Szentlirás
megértésében is. "Az irodalom-tudomány kimutatta - írja -, hogy milyen
jellemzők egy-egy íróra l~öbbször használt szavai, Nos, Szent Pál levelében
164-mer fordul elő ez a kli,1Jétel: ,in Christo'" (Vigilia, 1954 dec. 621.). Hasznos
kiegészítés lehet tehát, de nem egyedül illetékes szemléletmód. Mert - mint
Rónay György megjegyZJi - "a költészet, a rnűalkotás nem puszta, jelek vi
szonyrendszerén alapuló kombináló-kategorizáló tevékenység, hanem alkotás,
az alkotóerő fevékenysége is".

Egyébként ebben a vonatkozásban sincs híjával az önellentmondásnak a
strukturaldzmus. A szővegek objektávttásét, zárt autonómiáját hangsúlyozza, s
közben egyes képviselőinél nyílt filozófiali eszmefuttatásokat enged meg ma
gánalk "tudat-viibrálásról" meg az "emberi tudat alapkategőriáíról", ami nyil
ván az alkotásit megelőző lélektani mozzanatok szempontja, ezért a maga "elő

ídejüségével'' egyáltalában nincs "szinkronban" a művel.
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