
hivő ember nem ismeri az észbontó, durva kételyek kínjait. Akarata, ha meg
adta magát a Szeretetnek, biztonságban tudja magát. De rnindez nem mentí
meg az érzelmek belső, irracionális vonaglásainak lehetőségeitől, a tehetetlen
ség gyötrelmeitől. Tökéletesen tragikus az érzelem-élménye, de ugyanakkor re
ményteljes az élet [avallása. Az élet zajában is folyton hallja a hangot, amely
az úttalan sötétségből, az emberi igazságtalanságokkal való küzdelmében is fe
léje zeng: "Én vagyok az út, az igazság és az élet". Vagy, ahogyan a tragédiák
nyelvén, eredetiben hangzik: "Ego eimí hé hódos kai hé alétheia kal hé zóé".

Ezzel nem záródik le érzésem szerint a tragédia erővonalainak szuggesztív
ereje és izgalmas problémája. Krisztus - tarzusi Pál tanítása szerint - tovább
él Egyházában, mint az ő teljes testében. A mísztíkus test tagjai, egyedi bolyon
gásaikban ugyanazokon az érzelmi árnyzónákon kénytelenek leélni zarándok éle
tüket, mint a Fő maga.

Az egyháztörténelem kiemelkedő keresztény embertípusai, mint egy-egy tör
ténelmí korszak csúcspontjai tovább kalauzolnak minket a tragikum fent vázolt
útvesztőin. Hadd legyen mindez egy majdan megírandó új tanulmány tárgya."

• A tanulmány teológiai szempontból való szaklektorálását dr. Temesi József balatonke
nesei plébános végezte: ezt a szerzö ezúton is köszöni.

NÉGYSZEMKÖZT PAUL RICOEURREL
Paul Ricoeur (ejtsd rikör) napjaink egyik legjelentősebb keresztény gondol

kodója, a dél-franciaországi Valence-ban született 1913-ban. Korai munkásságát
a fenomenológia határozta meg. Husserl fő művének szövegmagyarázó fordítását
egy náci fogolytábor rabjaként készítette el. Az egzisztencializmus tetőpontján,

a negyvenes évek végén összeveti a hivő Gabriel Marcel és az agnosztikus Karl
Jaspers egzisztencia-filozófiáját. 1956-ban lesz a Sorbonne tanára. Előbb Iilozófia
történetet, később értelmezéselméletet (herméneutíkát), majd nyelvfilozófiát ta
nít.

Az ötvenes évektől építi fel akaratfilozófiáját. Akarati és a nem akarati
(1950); Végesség és bűntudat; 1. A tévedő ember; II. A rossz szimbolikája (1960).
Ebben az alapvető munkájában írja: Szírnbólumnak nevezek mínden olyan je
l.entés-struktúrát, amelyben egy eredeti, szó szeríntí, közvetlen jelentés megjelöl
egy másik, jelképes, közvetett értelmet, Am ezt a másodlagos értelmet, csak az
elsőn keresztül ragadhatjuk meg. A rossz legősibb szimbóluma, abeszennyeződés

sohasem jelentett csupán egy foltot, mint ahogy a tisztátlanság sem utal csak
a piszokra. A beszennyeződés, a bűn, a bűntudat szimbolikájában vitathatatlanul
telfedezzük a bensövé tevés előrehaladását. A szímbólumok megértéséhez te
hát két út vezet. A regressziós út, amely anagy [elképelotől az archaikus szím
bólumokhoz tér vissza. Es az ellenkező előjelű progresszív út, amely az alapvető

szimbólumoktól vezet el a nagy jelképek soráíg, és amelynek végén ott találjuk
a minden figurális elemétől megfosztott istenképet: Az vagyok, Aki vagyok.

A freudi pszichoanalízisnek szentelt híres munkája, Az értelmezésről (1965),
valamint a tanulmánykötetek: Történelem és igazság (1964), Az értelmezések
konfliktusa (1969) és az Élő metafora (1975) című nagy nyelvfilozófiai mű jelzik
a sokoldalú, problémagazdag bölcseleti reflexiót.

Ricoeur középtermetű, őszes hajú férfi, aki szemüvege mögül bizalommal
tekint a világra. A haladás mellett elkötelezett értelmiségi. Az ökumenizmus
szellemétől áthatott, hitvalló református, Már járt Magyarországon. és az or
szág szellemi életét érdeklődessel kísérí. Ezért munkásságáról szíves örömmel
nyilatkozik a Vigiliának.

A filozófiáróI. - Kérdés: A filozófia létjogosultságát két és félezer éves törté
nete során már sokan kétségbevonták. Am hitele talán sohasem volt olyan ala
csony, mint manapság. Ugyanakkor, paradox módon, korunk elvárja II filozófus
tól, hogy alapvető nehézségeire helytálló eligazítást adjon. Mielőtt azonban a
filozófia természetéről és feladatáról beszélnénk, egy személyes kérdés. Ön mí
ért lett filozófus?
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Ricoeur: Engem erre a lépésre az irodalmi tanulmányaim sikertelensége
késztetett. Jól emlékszem, hogy amikor irodalmi tanulmányokba kezdtem, ta
náraim írásaimra mindíg azt jegyezték oda: .túlságosan filozofikus'. Egy másik
ok. Kitűnő filozófiatanárom volt, aki különben egyaránt követte a tomista és
freudi eszméket. Ö kötötte lelkemre, hogy a zavarba hozó kérdések elől nem
szabad kitérni. Én pedig bizonyos félelmet éreztem a bölcselettel szemben. Fél
tem, hogy a filozófiával elveszítem a hitet. Féltem önmagamat megkérdőre

lezni. Aztán arra az álláspontra jutottam: intellektuális becsületesség kérdése,
hogy minderről a helyszínen győződjem meg. Azt kell tehát mondanom, hogy
valamennyi könyvem megírását olyan akadály váltotta ki, amiről' éreztem, hogy
nem lehet kikerülni, sem körüljárnl, amivel szembe kell nézni. Összegezve:
maradékként minden munkám maga mögött hagyott egy kérdést, amelyre lé
lekvesztés terhe mellett válaszolni kellett; emlékként pedig e kijátszhatatlan kér
déssel való szembefordulás szorongó érzését.

Kérdés: "A filozófia reflexió, önmagunkra való reflektálás." ElJt a meghatá
rozást tartotta a klasszikus bölcselet. Marx egy másikat hangoztatott: a filozófia
feladata a világ megváltoztatása. Ön mít vállal el az első, mít fogad el a másik
definícióból ?

Ricoeur: Nagyon örülök a kérdésnek. Mindenekelőtt küzdelmet folytatok a
reflexiós bölcselet bizonyos elképzelései ellen, amelyek a Descartes-i hagyomány
nyomán úgy vélik, hogy ha önmagamba mélyedek, ha visszatérek önmagamhoz,
akkor ott megtalálom az igazságot. Ezzel szemben, ami engem elkötelezett an
nak a bölcseletnek az oldalán, amit hermeneutíkának hívnak, az pontosan az
a gondolat, hogy saját egzisztenciám értelmét nem önmagamban lelem meg,
hanem a kultúrában elterjedt jelek míndegyíkéből kapom. Következésképpen,
hogy megtehessern a nagy kitérőt, a történelem és az emberi tapasztalatok ál
tal a kultúrtörténelmünkben fölhalmozott valamennyi jel kitérőjét: ki kell lép
nem önmagamból. Egyedül az értelem kisajátításán keresztül tudom önmagam
megértését kibontakoztatni. Más szóval nincs ön-intuíció, önmagunk közvetlen
megismerése, hanem meg kell tennünk a külvílágí kerülőt. Ha mármost így
kitágítom a filozófiai reflexió fogalmát; akkor ez sokkal kevésbé tűnik a gya
korlat (a praxis) ellentétpárjának. Amit talán nem fogadnék el Marx 11. Feuer
bach-tézisének híres kijelentéséből. hogy "A filozófusok eddig a világot értel
mezték, most meg kell azt változtatní", az a változtatás és az értelmezés ellen
tétbe állítása: Aminek valószínűleg Marxnál megvolt a maga értelme, hiszen szá-'
mára a filozófusok, akik a világot értelmezték. pontosan a belső reflexió, a
tudat gondolkodot voltak. Az értelmezés és a változtatás között tehát itt való
ban ellentét állt fenn. Ha viszont az értelmezés e felfogását kítágítom, mégpe
dig az egész emberi történelem tárházára, akkor értelmezés és változtatás többé
nem választható szét. Mert végül is nem tudok változtatni anélkül, hogy ne
értelmezzek, más szóval, hogy ne gyűjtsem egybe azt az értelmet, ami mögöttem
a múltnak jutobt osztályrészül. De nem lehetséges az sem, hogy a változtatás
akarata nélkül pusztán értelmezzék, mert ez viszont olyan emlékezés (memoría)
lenne, amiből teljesen hiányoznék a felszabadítás szándéka. Ezért vallom azt,
hogy az értelmezésben ragaszkodnunk kell mind a hagyomány újbóli számba
vételéhez, mind ahhoz, hogya hagyomány, a változás, tehát az emberek felsza
badításának szándékában egy reményre való nyitás legyen. Szerintem semmi sem
olyan káros, mint a változtatás-értelmezés szembeállítás. Történjék ez akár az
értelmezés előnyére, olyan meggondolásból, amit egyszeruen a múlt utáni nosz
taigiának jellemeznék, akár a változtatás javára, de a hagyomány összegyűjté

sének bázisa nélkül, aminek következtében a jövő technokráciájába, vagy üres
utópiába eshetünk.

Kérdés: Ön első írását a figyelem fenomenológíájának szentelte. Azóta sem
szűnt meg a mások gondolataira ügyelni. Am a filozófiatörténelem kommentá
lása nem vezet-e meghaladott eszmék steril ismétléséhez? Különben is, meg
érthetünk-e jobban egy szöveget, mínt maga a szerző?

Ricoeur: Az előbbiek nyomán, azt hiszem, kérdésére a következőket vála
szolhatom. Először is úgy vélem, hogy nincs filozófia, amely ne az elődök, a
nagy filozófusok műve feletti meditáció lenne. A bölcselet a .nagy filozófusok
gondolatvilágában létezik. Következésképpen nem lehet a filozófiát a semmiből

kezdeni. Az útvonalat, ami a görögöktől n;wjainkig vezet, valóban végig kell
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járnunk. Hiszen a nagy filozófusok életműve az, ahol a kérdéseket föllelhet
jük. Am feltétlen szükséges, hogy filozófiatörténetet ne történészként, hanem
filozófusként csináljunk. Vagyis azt vegyük tekintetbe, amiről a filozófusok
gondolkoztak. Márpedig mít jelent arról gondolkozní, amiről a filozófia nagyjai
gondolkoztak? Annyit tesz, hogy bizonyos mértékben ugyanazt a dolgot fogjuk
fel, de máshogyan. Nos, itt találkozom azzal, amit az ön kérdése érintett: azzal
abeképzeltséggel, arrogancíával, amely úgy véli, hogy amit mások magukban
végiggondoltak, azt mí jobban felfoghatjuk. Részemről ,semmiképpen sem hiszem,
hogy .jobban' tudunk gondolkozni, de gondolkozhatunk máshogyan. Ami azt je
lenti, hogy figyelmünket ugyanarra a dologra fogjuk összpontosítani. de más
kulturális helyzetben. Nem szabad azonban ismétlésekbe esnünk. Minden értel
mezés alkotó értelmezés, mivel az a feladata, hogyaktuálissá tegye azt, ami
egy bizonyos gazdasági, polítíkaí, szellemi helyzetben fogalommá lett. E fogal
mat kell, de új történelmi helyzetben, újra átgondolni. Ebben az esetben lesz
aztán az értelmezés egyszerre ismétlés és alkotás.

Homo animaI symbolicus. - Kérdés: A hermeneutika, az értelmezéselméleti ku-
.tatások tették fel Önnek a szimbólumok kérdését? ~

Ricoeur: Reflexióírn legelején egyáltalán nem gondoltam a szimbólum kér
désére, de a rossz problematikája, ami nagyon lekötött, odavezetett. A rossz prob
lematikája pedig azért foglalkoztatott, mert az akarat kérdését tanulmányoztam,
és eközben szó szerint belebotlottam abba az akadályba, miszerint egy tiszta
gondolkodás számára a rosszról való bárminemű felfogás teljesen áthatolha,tat
lan. A mítoszokban a rossz mindig szimbólumokon keresztül nevezte meg magát,
mégpedig olyan nyelvi kifejezésekben, mint a beszennyeződés, a vétek, a szé
gyenérzet. Első meglepetésünk tehát akkor támadt, amikor felfedeztük, hogy
a rossz tapasztalata nem közelíthető meg máshogyan, bármilyen is legyen ez a
rossz - elszenvedett, vagy elkövetett, morális vagy fizikai szenvedés - mint szim
bolikus kifejezésekkel. Azaz olyan kifejezésekkel, amelyek valamilyen szó sze-

" rinti jelentést hordoznak (ilyen például a folt, elhajlás, eltévelyedés stb.), de
amelyek számunkra ráadásul egy másik közvetett jelentést is megjelölnek. Am
ezt oly módon teszik, hogy a másodlagos, figurális jelentést csak az elsőn ke
resztül tudjuk megragadni. Itt tettem föl magamnak a kérdést, hogy vajon csak
kivételes esettel van-e itt dolgunk, vagy ellenkezőleg egy olyan paradigmával,
amely azoknak a lényegbevágó dolgoknak a modellje, amelyek magukat min
dig közvetve, szímbolikus módon nyilvánították ki. Nos, ez a feltevés aztán ar
ra indított, hogy a nagy szimbólumok értelmi gazdagságának feltárásához 
legyen bár szó a rossz görög, babilóniai, héber vagy keresztény szimbólumai
ról - kidolgozzak egy gondolati, elemző eszközt.

Kérdés: "A dolgok kételye után beléptünk a tudat kételyébe." Marx,
Nietzsche, Freud, a valláskritika legnevesebb képviselői, a ,hamis tudatot' akar
ták leleplezni. A "gyanú ezen előharcosaival" Ön hogyan találkozott?

Ricoeur: A rossz szimbolíkáján végzett munkám után azzal a felismeréssel
találtam magam szembesítve, hogyaszimbólumoknak két fajtája van. Egyes
szímbólumok regresszív jellemvonásokat tartalmaznak, olyanokat, amik hátravisz
nek bennünket a gyermekkor komplexurna felé. Míg mások, olyan prospektív
értékeket hordoznak, amelyek a szabadulást jelzik. Ez adta a gondolatot, hogy
valószínűleg valamennyi nagy szímbólum ilyen kettős arculatú, Egyrészt saját
archaizmusomat ábrázolja, másrészt tudatja velem a szabadulás útját. Ezek a
szímbólumokról tett reflexiók azután kííndulásul szelgáltak egy tágabb, korunk
kulturálís helyzetét felbecsüló reflexióhoz. Jelenleg ugyanis az említett két szím
bolikus szintet szétválasztó korszakban élünk. Mivel olyan kritikai eszközzel
rendelkezünk: ami a klasszikus bölcselet korában, mondjuk Hegelíg, nem lé
tezett. Ez az eszköz az illúziók kritikája. ' Úgy vélem, modernségünk . vonása,
hogy ez a kritikai eszköz a maga hármas formájában rendelkezésünkre áll.
Mégpedig Marxnál az ideológiák kritikája; Freudnál az illúziók kritikája és
annak a kritikája, amit Nietzsche az engedelmességre szorított, rabszolga aka
ratnak nevezett. Nos, úgy hiszem, teljesen új feladat előtt állunk. A mí dol
gunk nem csupán összegyűjteni a múltat, ahogyan azt' Hegel értette, hanem
bátran szembenézni mindkét olvasatial, a régivel és az újjal, vagyis vállalni
ar.t. amit én az értelmezések konfliktusának neveztem. Ez pedig már egy ízig
vérig modern szituáció.
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A valláskritikáról. Ket·dés. "Kezdetben, a félelem szülte az isteneket"
rnondja az amik vers. A modern pozitivisták sem hangoztatnak mást. Freud szá
mára, tudjuk, a vallás: illúzió. Márpedig az illúzió olyan képzet, aminek sem
rnitéíe vatóság sem felel meg. De vajon van-e valami újdonság a régi és az
új valláskritikák között?

Ricoeur : Bizonyos, hogy a szimbúlumok felbomlásának mindig is létezett
egy felvilágosult (Autklarung) folyamata. Am ez a kritika megmaradt elszige
teiödve a marginális gondolkodóknál és nem öltötte magára szélesen terjedő

kulturális [eíenseg dimenzioját. Azt hiszem, Nietzsche hívta fel a figyelmünket
arra, amit ő nihuizmusnak nevezett. Arról a jelenségről van szó, ami meghalad
ja az egyének hivesenek vagy nem hívésének tényét is. Mint mondja: "kultu
rális és történelmi esemény az, hogy a magasabb rendű értékek Ieértéktelenül
nek." Nos, a magasabb rendű értekek értekvesztése. ami áthatja a mí kultú
ránkat, számunkra olyan kihívás, amellyel szembe kell néznünk. Annál is in
kább, mert mí vagyunk az elsők, akik a nihilizmussal mint nagyszabású kultu
rális jelenséggel szembesültünk.

Kérdés: Ön sokat foglalkozik az ideológtakrítdkával. Tudjuk, hogy Marx
számára, Feuerbach nyomán, az ideológia igazi típusa: a vallás. De vajon csak
a vallás hajlik ídeologíára ? Beszélhetünk-e még ott vallásról, ahol csak ideo
lógiai funkció van?

Ricoeur: Az a kritikai elemzés, amit Marx a vallással kapcsolatban végzett,
úgy gondolom, nem csupán a vallás esetében, hanem számos más esetben is ér
vényes. Azt mondanám, hogy minden íntellektuálís, morális, esztétikai, politi
kai, lelki tényező képes ideológiaként működni. Először oly mértékben, ahogyan
elfedi előlünk a valót. Másodszor, amikor egy tényező olyan törvények szerint
működik, amelyek rejtve maradnak azok előtt, akik ezt a valóságot hirdetik.
Végül, mert érdekeket véd, ellenáll a kritikának. Manapság ezt az ideológiai
funkelót inkább a tudomány és a technika tölti be. Megjegyzem, hogy mint
rendszer a marxizmus is működhet idéológiaként, ha elveszti kr itikai erejét, ha
megszűník élő elemző eszköze lenni annak, hogy a dolgokat olyanoknak lássuk,
amilyenek. Vagyis ha úgy működik, ahogy Marx a vallás funkcióját leírta. Te
hát bármely emberi valóság működhet ideológiaként. Ugyanakkor - ez lesz
az, előbbiek ellenpontja - működhet nem ideológiaként is. Feltéve, hogy meg
tudjuk szabadítani a vallást, az esztétikát, a politikát, a tudományt, vagy a
technikát ettől a funkciótól. Ezért vélem, hogy az ideológiakritika csupán ne
gatív oldala a valóságok újraértékelésének, ama nagy emberi alkotásokénak,
amelyeket az ideológiai funkciók elfedtek. Ebben az értelemben az ideológia
kritikát a .gyanú herrrieneutikájához' csatolnám. Am ez mindig csak ellenszol
gáltatása egy másik hermeneutikának, amely viszont az értelem visszahódításáé.

V~lás. Ateizmus. Hit. - Kérdés: Ön azt írja: "A hit nem kiáltás, hanem in
telligencia". Nagy feLtűnést keltett az a tanulmánya, amelynek a Religion,
Atheism and Faith cimet adta. Megkérdezhetern miért tette az ateizmust a val
lás és a hit közé?

Ricoeur : A vallás kifejezést korlátozó értelemben vettem. Hasonlóan ahhoz,
ami beszélgetésünkben korábban ideológia néven szerepelt, A vallás ebben az
ideológiai keretben, két egymást kiegészítő módon működik. Egyfelől tiltás,
mástelől vigasztalás. A vallásnak erre a két ideológiai működésére alkalmaztam
aztán a nietzschei és freudi valláskritikát. (Más helyütt és más ideológiai pers
pektívában alkalmazhatnánk a marxista kritikát.) .Számornra azonban éppen ez
az út, ami a hit igazi funkciójának a felszabadításához vezet. Ami se nem
előíró, se nem vigasztaló funkció. Az előírás az akarathoz szól, azt akarja alá
vetni. De én azt tartom, hogy a hit nyitottság, képzelőerőnknek egy új világra
való kinyílása. Ezért nagyon szeretnérn, szemben az akarat herrneneutikájával,
ami vagy huszonöt éve foglalkoztatott, kifejteni, rníben áll a képzeletvilág her
meneutíkája, avégből, hogy felfedezzük az alkotó magot. Részletesen tanulmá
nyoztam a vallási nyelv bizonyos számú formáját, a példabeszédeket, a közmon
dásokat, a zsoltárok nyelvét, hogy megmutassam: ezek a nyelvi formációk lé
nyegüknél fogva ahhoz a képességünkhöz szólnak, amellyel képzeletvilágunkat
egy új létre tágíthatjuk. Számomra ez a hit: nyitottság az egzisztencia és az
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értelem ajánlatára. A hit mint vigasztalás, szerintem, rövidzárlatot okoz a ke
resztény igehirdetésben, és ez nem más, mint a Gondviselés sztoíkus eszméje.
Ezáltal létezik a hit gyermekes regressziója a veszéllyel szemben való olta
lomkeresés felé. Holott a hit, véleményem szerint, ennek az ellenkezője: a ve
szélyt álló képesség, Az, amit Nietzsche a minden védelmen és biztositékon kí
vülí ,merész kísérletnek' nevezett. .Ezért vagyok mindíg Iogékony az Ószövetség
bölcsességére, úgy, ahogy azt a legkockázatosabb formájában, Jób könyvében
megtalálhatjuk. Jób saját szenvedéseinek felpanaszolására semmiféle választ sem
kap. De ugyanakkor teljesen nyitott arra a kozmikus távlatra. amelybe siral
ma is belefoglaltátott. Itt teljesen más dologról van szó, mínt bebiztosítottnak,
oltalmazottnak, vigasztaltnak lenni. Ez bátorság ahhoz, hogy létünk veszélyeivel
a remény jegyében dacoljunk. A remény, ami személy szerínt nekünk e vi
lágban semmi előnyt, kiváltságot sem ígér, de sokkal tágabb értelemre nyit
bennünket, mint azt a saját oltalmam utáni vágy teszi.

Mire való a struktúralizmus? - Kérdés: A strukturalízmus először a nyelvészet
ben jelentkezett, azt állítva, hogya nyelv pusztán a külőnbségekre épített jel
rendszer. A ,struktúra' rriÚS7.Ó itt utal egy rendszer alkotóelemeinek korlátozott
számú kombinációjára. A strukturális kifejezés pedig a rendszerbeliség szmon i
májává lett. Innen a tézis, hogy míndennemű változás, a rendszer állapotának
van alárendelve. Az állapotbeltség. a szünkrónía elsődleges a történelemmel, a
diakroniával szemben. Ezt a gondolatot Lévi-Strauss azután bevezette az em
bertudományokba. A strukturalizmust ma már felhasználták a szentírástudo
mánytól a művészetkrítíkáig. Mi Önnek erről az álláspontja?

Ricoeur : Részemről mindig különbséget teszek strukturális módszer és struk
turális ideológia között. Az előbbi tudományos vizsgálat, az utóbbi néha egy
szerűen divat, vagy a legjobb esetben meghatározott filozófia. Ha a struktura
lizmust, mint módszert tekintem, akkor páratlan munkaeszközzel van dolgunk,
ami megszabadíthat bennünket a XIX. század hisztorícizmusától. Lévén az alap
jában véve nihilista. A strukturalizmus annyiban anti-nihilista eszköz, ameny
nyiben mentesít bennünket a' szöveggel szembeni kérdések bizonyos típusától.
Honnan jön ez a szöveg? Kérdés, amely a szöveget az eredeteken keresztül pró
bálja megérteni. Nos, ez a kérdésfeltevés vég nélküli megfutamodás a szövegkí
vülíségbe, a korábbi szövegek felé... Mintha a forrásokat jobban megérthet
nénk, mint magát aszöveget ! A strukturalizmus végre visszavezet magához a
szöveghez, hogy azt törtenetén kívül, mint valami időtlen tárgyat, tanulmányoz
zuk. Gondolkozzunk azon, mi módon funkcionál a szöveg, mík a belső tagoló
dásí törvényei stb. Ezért magában a szövegben kell tartózkodnunk. Úgy vélem,
ez rendkívül nagy előnyt jelent azzal a kibúvóval szemben, amely a szövegek
mögé a forrásokhoz vezet, majd a források forrásához, és így tovább... ami a
hisztoricizmus jellemző betegsége. A strukturalizmus azonban betegségge fajul
hat, amikor tudományos módszerből filozófiába csap át, azt állítva, hogy a
szövegek nem rendelkeznek szerzővel, nincs mondanivalójuk, senkihez sem in
téződnek, és így a szövegből egyszerűen abszolútumot csinál. Ezen a ponton kell
szerintem az értelmezési, a hermeneutikai funkciót a. strukturális módszerhez
kapcsolní. Mégpedig oly formában, hogy ez utóbbi csak állomás legyen a szö
végek értelmi birtokbavételének sokkal tágasabb folyamatában. Ekképpen a
strukturalizmus elengedhetetlen mozzanata lesz annak, hogy önmagunkat a szö
veggel,mint szöveggel találjuk szemben, míután szabaddá tett egy sereg, a szer
ző életrajzára. a történelmi körülményekre vonatkozó kérdéstől. Ezt nevezném
a strukturalizmus felszabadító működésének. Am ezután az utat a másik irányba
kell megtennünk. Keresnünk kell, hogy a szöveg mi módon szembesít a világgal,
ami a szövegek világa. Itt és most, milyen kérdéseket tesz nekünk fel ez a
szövegvilág ? Ez a kisajátítás mozzanata. Ez az a pillanat, amikor az olvasó a
szöveggel vitába lép. Itt van az a pont, amikor elhagyjuk a strukturális mód
szert, hogy átlépjünk az olvasó-szöveg viszony egzisztenciális problématikájába.
Pontosan ez az - az egzisztenciális viszony -, amit a strukturális módszer el
akarna törölni. Holott a strukturális állomás csak egy cikkelye annak a rend
kívül komplex folyamatnak, amely a szövegtől míhozzánk, az olvasökig terjed,
mégpedig azon az állomáson keresztül, amit én szövegvílágnak nevezek.

Kérdés: Ön jelenleg az ,élő szó' filozófiáján dolgozik. Ha jól értettem, leg-
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utolsó könyve a Metaforáról már elórebocsátja, hogy ez a nyelvfilozófia nem a
szójelet, nem a nyelvi rendszert, a színtaxíst, hanem a mondást, a ,diszkurt'
teszi meg vizsgálódásának tárgyává?

Ricoeur : A .díszkur' (=a beszéd-aktus) terminusának említésével eszmeese
rénkbe egy technikai elem is került. Ez a kifejezés szorosan kapcsolódik a fran
cia lingvisztika Iegújabb történetéhez, ezért talán érdemes bemutatni. A Iing
v'sztíka különösen a nyelvi jelek kapcsolata, a jelek kornbinatoríkája körül ala
kult ki. Ez az, amit szemiotikának neveztek el. Én azt próbáltam megmutatni,
hogy a vallási nyelvet, mint a költői nyelv egy különleges esetét, nem lehet
séges ilyen leszűkített alapon föltárni. Épp ezért újra meg kellett találnunk azt
a nyelvelemet, amelyet a {elek egyszerű kombinatoríkájára semmiféle módon
sem lehet visszavezetni. Ez pedig az élő beszéd. A diszkur egészen más nyelv
egységen alapszik, mint a szójel. A beszéd alapja a mondat. Mivelhogy a mön
datban az, aki beszél, elkötelezi magát egy valóság iránt, amit igyekszik akár
leírni, akár megváltoztatní. Itt kel életre a nyelv. Míg a nyelvi jelek teljesen
szükségszerű struktúrákon nyugszanak, addig a mondatok formálása a nyelv ál
landó megújulását ábrázolja. Azt tartom, hogy a nyelv két alapra támaszkodik.
Egyrészt a szerkezeti korlátokra, . és ez képezi a szemiotika tárgyát. Másrészt
viszont a megújulasi képességre, ami az új mondatok produkciójában nyilvánul
meg. Ez a képesség a szemantika tárgya. A metafora azért kötötte le figyel
memet, mert olyan határesettel van dolgunk, ahol meglephetjük azt a megúju
lásí folyamatot, ami a nyelven belül állandóan munkában áll. Megmondhatorn
például, hogyanyanyelvemben hány hangegység. fonéma létezik, de nem tu
dom megmondani, hogy saját nyelvemen hány mondatot fognak kimondani. Hadd
fejezzem be a német nyelvfilozófus, Humboldt szavával: "A diszkur, a beszélés
a véges eszközök végtelen használata".

PAUL RICOEUR gondolataiból

A filozófia azért etikai előrehaladás, mert az elidegenedésből a szabadság
hoz és a boldogsághoz vezet.

Marx, Nietzsche, Freud a gyanakvás nagy mesterei, nem az Istenről szól
nak, hanem az emberek isteneiről. Am ezekkel az istenekkel mi sohasem tu
dunk végezni.

Mindenki ismeri a Vidám Tudomány-ból a híres esztelenség mondást: "Is
ten meghalt"; de az a kérdés, hogy milyen isten haU meg; azután ki· ölte meg,
ha valóban gyilkosság következménye ez a halál; végül miféle tekintélyhez tar
tozik a szó, amely ezt a halált ünnepélyesen kihirdette.

A szimbólum elgondolkoztat.

FOLlJp BELA

ROSKOvANYI AqOSTON
Régi alapítású plébániák, esperesi székhelyek könyvtáraiban szerény, filzött

kiadásban, hosszú sorban megtalálhatók Roskoványi püspök milvei. Rohanó ko
runk talán fel sem figyelne a vaskos múlt századi kötetekre, ha bár éve nem
történik egy jelentős esemény. Bánk József egri érsek 1971 májusában, amikor
a Codex Revíziós Bizottság meghívásából Rómában tartózkodott, felajánlotta a
Szeritatyának Roskoványi Agoston váci püspökelődjének tízkötetes múvét. Címe:
"Coelibatus et Breviarium" (Pestini, 1861....,.1881).

Lexikonok és névtárak csak röviden, par soros életrajzzal és műveinek fel
sorolásával emlékeznek meg Roskoványi püspökről. Karcsu Antal Arzén váci
gvardián kortársi feljegyzései a szűkszavúak. A V:ávi Egyházmegyei Almanach
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