
(PÉTERFALVY ANDRAS)

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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