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Látni vagy hallani?
paul Ricoeur és a teológia

Rögtön előre kell bocsátanom, hogy Ricoeur nem teológus és nem a katolikus vagy
kálvinista hitvallás apologétája. Szigonían a maga filozófiai gondolkodásának keretében
marad, legmbb gondja az ember, a ma embere. Magára vállalja ugyan a mi korunk
kifinomult, az áttekinthetetlenségig bonyolult tudományának és reflexiójának egész
terhét, de nem hagyja ki a jelen egészébőla keresztény tapasztalást. Sőt,úgy kutat és keres,
hogy a teológusnak bőven adódik: alkalom felismeréseinek és érveinek mödszeres
felhasználására.

A teológia hatékonysaga és használhatósága forog kockán, amikor felépítjük azt mint
nyílt rendszert és körülírjuk mödszerét, amikor hosszas elméleti és pozitív tanulmányok
árán engedjük a fiatal jelöltet, hogy hirdesse a szabadulás igéjét, hogy intsen, buzdítson,
oktasson minden türelemmel és tudománnyal. A teológia jellegével kapcsolatban merül
fel ma a kérdés: látni vagy hallani?

Századunkban a teológia általánosan elismert és sokat idézett mestereinek felfogása
különbözik. "Látni", a szö hagyományos értelmében, arra utal, hogy valami jelen van
tudatunkban. "Hallással" pedig azt fogadjuk be, amit mások beszélnek el. Ami jelenvan, azt
nem kell magyaráZni, arra egyszeruen rámutathatunk, arról csak le kell emelnünk a fátylat.
A teológia mutassa meg tehát Jézus Krisztust az Ó egyházában, vagyis mint a müvész,
varázsolja elénk "claire-obscure" technikával, az egyház fényeinek és ámyainak ki
hasznmásával a Fenséget, aki nemcsak tanításával, szentségeivel, szolgálattevöível, hanem
személyébenvan jelen közöttünk. Az Úr,akinek dicsőségebetölti az eget és a földet, Maga
a lét. Erre a létre tekintve a lét egészére pillantunk, mégpedig a konkrét valóságos
adottságokat világítjuk meg. igy írja már Romano Guardini (Vom Wesen katholischen
Weltansehauung. Bern, 1953, 15.). A keresztény hit nem egy világnézet a többi között,
hanem egyszeruen és megszorítás nélkül "Avilágnézet" - mert hiszen az egyház hite az
élő Krisztus teljességében, amely minden világnéZet-típust meghalad, horizontot nyit az
emberre és a vilagra. A krisztusi kinyilatkoztatás a kezdet: igaz az, amit belőle kiindulva
igaznak talá.lunk... "nem lehet evilágból kiindulva eljutni erre a kilátásra". Vagy
is mindnyájan csakis az Ó teljességéből merítettünk (vö.. Guardini, Die Offenbarung.1hr
Wesen und ihre Formen. Würzburg, 1940. 259-92.). Ezt a felfogást alapelv
ként elfogadva, de nem minden fenntartás és különbségek nélkül, követik Karl Barth,
Hans Urs von Balthasar, sőt bizonyos mértékig a n. Vatikánum résztvevői ("Dei Verbum",
1-8. p.) is.

De hogyan történjék ez a megmutatás, hogyan hull le a fátyol és hogyan nyílik meg az
emberi szem a fény felé? Akik ezt a kérdést felteszik, azok a teológiát mödszeres
értelmezésként fogják fel, mint prófétikus szavakat, amelyeket emberek számára érthető

formában, az ember épülésére mondanak ki. (IKor 14. 1-19). Ez ma annyit jelent, hogy
számolnak korunk fejlett, de elbizonytalanodott szemléletével, Kant és Freud "koperni
kuszi fordulatával", a nyelvanalízisés az egzisztencia filozófiájának gyanúival, Ieleplezései
vel, szkepszísével, - Ilyen teológusokvoltak, más és más, célravezetővagykevésbé helyes
úton-módon RudolfBultmann, Gerhard Ebeling, Paul Tillich, Karl Rahner - és ismét: a II.
VatilWlumnak a papnevelésre vonatkozó dekrétuma ("Optatam Thtius").
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Teológia mint látás: eza fenomenológia módszere. 1eológia mint útmutatás és
értelmezés: ez a hermeneutika,

Paul Ricoeur e kettő különböztetésében és egységében lehet tanulságos a teológia
számára. Életműve már publikációinak számát tekintve is hatalmas: tanulmányai, előadásai
és vaskos, többkötetes monográfiáinak száma megközelíti az ötszázat. Életműve tökéletes
ívet ír le, annak ellenére, hogy sokféle témakört érintve tárja fel az ember világának
ellentmondásait, amelyek megnyitják az utat a transzcendens, az emberi lehetőségeket
túlhaladó Szabadító felé. Olvasói közül nem mindnyájan értik meg: miféle összefüggés van
az akarat fenomenológiája, a rossz problematikája és a metaforikus beszéd - a szövegek
henneneutikája és az Evangéliumok "poézise", az időt és történelmet átformáló, nem
csupán leíró-visszatükröző,hanem eleven-recitáló elbeszélés vizsgálata között, Pedig
Ricoeurt mindig csak egy téma foglalkoztatja, amelyet egészen különféle szempontok
szerint fejt ki. Felkavart viták és kritikák során a gondolkodásától távol esó szerzők

műveiben is elmélyedve mindig visszatér a fótémához: megérteni a teljes embert a maga
teljes világában, történeti szituációjában. Az adottság, a konkrétum kutatása ez. És a
végeredmény: az ember sajátos létmódjának kutatása sohasem zárható le. Éppen ezért
nyitva áll az út a hallgatás, az odahallgatás felé: a filozófia szígorüan őrzött határain belül
maradva előkészít a Szö, a .Parole" befogadására. Ezért van munkájának jelentősége a
teológia szempontjából is.

A fiatal Ricoeur mindenekelőtttiltakozik az ellen, hogy a "rossz" az ember létmódjának
benső tartozéka. Ezért helyezkedik szembe - egy ideig - az egzisztencia bölcselőivel

(Kierkegaard, Jaspers, Heidegger). Úgy véli, hogy az ember "egzisztenciális megvilágí
tása" "ontologizálja", vagyis az emberi létmód sZükségszerűvelejárójává teszi "a rossz"
jelenlétét az ember világában. Ha a rosszat a határhelyzetek közöu találjuk, amelyekkel
mindig is találkoznunk kell (jaspers), vagy a rossz véges mivoltunk következménye
(Heidegger), akkor nincs is sajátos és teljes értelemben vett transzcendencia a mi
számunkra.

De elégtelennek tartja azt a metafizikát is, amely a rossz fenyegető, igéző, kísértő

konkrét jelenlétét világunkban semlegesíti, puszta hiánynak minősíti. Rámutat, hogy
bűnös állapotunkat nem orvosolhatja a Szent Pál-i értelemben vett Törvény, vagyis
valamely tilalmakból álló és emberi létmódunktól meröben idegen, a szabadságot nem
szólító, hanem csupán korlátozó zárt normarendszer. A Törvény maga nem rossz, de
rosszat szül: kizárólag a parancs és tilalom köntösében megjelenő 'franszcendens
"ellenséges és elszomorítö". Magára hagyja, nem segíti a bűnöst, kizárja a szabadság és az
érték hannóniáját. Kiélezi és rögzíti test és lélek etikai dualizmusát: rossz a test, jó a lélek
~ egzisztencia bölcselete megnyithatta volna az utat az árnyaltabb, emberibb és
finomabb érték-felismerés felé, amely egyrészt objektiválható, szabályokba foglalható
ugyan, de objektivitása nem ellenkezik szabadságunkkal (amely a szerezetben teljesedik)
és történetíségünkkel." (Vö.: Karl Jaspers et la philosophie de I'exístence, Paris, Seuil
1947. 217. 349.)

Hogyan közelíti napjaink legégetőbbproblémájának, az értékekválságának megoldását?
Programját alapvető nagy munkájában, az akarat filozófiájában dolgozta ki. (La phíloso
phie de la volonté. I. Le volontaire et l'involontaire, Paris, 1950. Az akaratlagos és az
akaratlan. - II. Finitude et culpabilité. 1. Lhomme faillible. 2. Lasymbolique du mal. Paris,
1960. Végesség és vétkesség. Az esendő ember. A rossz szimbolikája.)

Ebben a munkában éles megkülönböztetéseket tesz: "a rossz" általános és átfogó
jelentésű. Van szándékos, akart rossz, amelyért felelősekvagyunk Isten és ember előtt: a
"bűn" (peche). Van hiba, botlás, hiányosság, tévedés, ami helyzetünkből, adottságainkból
és a múlt bűneibőladódik (la faute). Ebbőlered "vétkességünk", a konkrét ember kínzó,
átokszerűállapota ( culpabilité). A tényleges és egzisztenciálisan átvilágított embervétkes
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és vád aláesik ( coupable). Ez a termínolögía az akarat sokrétűvizsgálatának eredménye.
Az akaratlagos és az akaratunktól független egyaránt emberi mivoltunk komponense: a
szabadság feltétele az "akaratlan", mint lelki alkat, tudatalatti, társadalmi és környezeti
adottságokból szánnazó impulzusok. A rossz gyökere a szenvedély (passion - Ricoeur
szemléletében nem lélektani, hanem ontológiai jelentéssel bír). Ez az "akaratlagos" és az
"akaratlan" konfliktusa, diszharmóniája, a "botlás" kiküszöbölhetetlen oka. Jóakarátunk
rossz következményei bizonyítják ezt és vádolnak érte. A szenvedély mégsem maga a
rossz: hatalmas erővel támad ugyan ránk, de hatalmassá is tehet. Ricoeur nem hajlandó az
emberi test-lélekegység mesterségesviviszekciójára. A tiszta reflexióból, a fenomenoló
giai vizsgálatból kiindulva, szigorúan lépésről lépésre haladva, vezet a rossz, és ennek
korreIátuma: a felülről várt szabadulás, a transzcendencia megvilágítása felé.

Ennek a fáradhatatlanul részletezőkutatásnak egyik legfontosabb tetiilete a nyelv és a
beszéd, a jelentés és megjelölés (sensjréférence) vizsgálata. Ebben keresendőRicoeur
életművénekjelentősége.Ennek egyik legvilágosabb helye: Lamétaphore et le probleme
centrale de l'herméneutique. (In: Revue Philosophique de Louvain, 1972, 93-112.)

Már az akarat filozófiájában megtaláljuk azokat a fázisokat, amelyekben fenomenológiai
mödszer és hermeneutika szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Elsősorban az akarás
"tiszta fenomenológiáját" adja, amit Husserl nyomán "Eidetika" névvel jelöl. Mi a tartalma,
jelentése az "akaratlagos" és "akaratlan" kifejezéseknek önmagukban, amint azt benső

élményeink variálásával összegeZZük, lényegét a tudatból kiolvassuk? Elemzéseinek
alaposságát meg sem közelíthetjük ebben a keretben. A végeredmény: a vétkesség és a
bukásra való hajlam nem foglalható az akaratlagos és. a nem tudatos, ösztönös törekvés
kategóriáiba. Az ilyen, tisztán fenomenológiai vizsgálat tehát nem adhat számot a rossz
jelenlétéről, ami pedig mindennapjaink tapasztalata. A kívánság "hamis végtelensége" és
míndaz, ami ebből sZármazik: gyanakvás, jogtiprás, vádaskodás - mindaz, amit a bölcselő

Ricoeur "szenvedélynek" nevez, idegen az akarat tisztán fenomenológiai rnödszerrel leírt
mivoltától. Azért teszi az mödszertaní lépésként (eidétique) zárójelbe a bukás, a rossz, a
vétkesség tapasztalását, hogymegmutassa: a rossz nem az ember egzisztenciájának, sajátos
létmódjának összetevője. Más szférába tartozik; ennek vizsgálatát nevezi az akarattal
szembeszegü1ő rossz empirikus elemzésének ("Empirique du mal"). A rossz nem az
ösztönös, a tudatalatti, önmagában véve, ellenkezőleg - mint mondottuk -, a test, a világ
feltétele a tiszta akarásnak. Botlások sorozata, vagyis a vétkesség nem maga a "nem
akaratlagos", a lélektan nyelvén a tudatalatti, hanem a tudatos akarás hazugsága,
letagadása és rnentegetése annak, hogy az ösztönös Én egzisztenciánk eleme, idegen a
szabadságtól és mégis hatalmába ejtheti azt. - A filozófia azonban nem zárhatja ki annak
vizsgálatát, ami hétköznapjainkat mérgezí, vagyis az akarat hazugságát, és azt sem, ami
ennek a fertőzöttségnek orvoslásaként emberemlékezetet meghaladva él a mítoszok és
szimbólumok világában: az elveszett ártatlanság sejtelmét és a megváltás utáni vágyat. A
fenomenológia eidetikus mödszere és az empirikus esetleges vizsgálata ilyen mödon
irányítja reflexióját a poézis felé. Ricoeur meggyőződése,hogy a filozófia nem hunyhat
szemet a vallásos hiedelmek és a keresztény hit tapasztalatai előtt. Így hangzik az akarat
filozófiájának végsőösszegezései a tiszta reflexió nem folyamodik mítoszokhoz, szímbölu
mokhoz; nem foglalkozik mással, mint azzal, ami a ráció számára érthető.A rossz azonban
valami érthetetlen, esetleges és mégis jelen van életünkben. A rossz éppen ezért
misztérium, lepecsételt titok marad: "A reflexió tiszta, de figyelmen kívül hagyja a
mindennapok tapasztalatait, ami nem más, mint a szenvedélyekszolgasága. Ezzel szemben
a vallásos tudat megvallja, hogy az akarat szolgaságra van vetve." A fenomenológiai
leírástól különböző tapasztalás ez - ennek megfelelőenmás nyelvezettel beszél róla az
emberiség: "szenny", ~tisztátaIanság", "Isten haragja", "káosz". (La symbolique du mal. 31.
45.65.167.)
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Reflexió és confessio más és más síkon helyezkednek el, különböző vi1agokat tarnakfel.
"Mégsem lehet itt megszakítani a filozófiát, Platónt követve áttérni fantasztikus elbeszélé
sekre, azt mondani: itt végződik az értelmes beszéd, amott kezdődik a mítosz... a
bölcseletnekmindent értelmeznie kell, a vallásos hitet is." Ezzel advavan a feladat Ricoeur
szerint: nem szabad félúton megállni (amit az egzisztencia bölcselőinekszemére vetett)
- a reflektáló, eszmélödö ész feladata nem lehet csupán a tiszta "eidosz" szemlelete és
feltűntetése. a "látás". Vizsgálatának körébe tartozik az akarat lényegétől, a szabadságtól
rneröben különbözö, más világot feltáró és ennek megfelelően más nyelvet beszélő

poézis, a metafora, a szímbölum, a mítoszok - a hitvallás és bfinvallomás, a "confessio
fidei", a "confessio laudis", a "confessio peccatí" beszédmódja.

Az eddigiekbőllátható, hogy a poétika középpönti témája nem a prözátöl megkülön
böztetett versbe szedése a nyelvnek, hanem mindaz, ami a teljes emberi tapasztalásból
születik. A tapasztalás pedig a nyelv és beszéd közegében nyi1v.1nul meg. Az érzékek
benyomásai még nem szolgáltatnak igazi tapasztalást és egyáltalán nem a közvetlen
adottságot ragadják meg, mint a már túlhaladott, de a köztudatban még uralkodó
pozitivizmus véli. Az érzékelés az érzékszervek anatómiai szerkezetétöl függ, amelyek
közvetítik ugyan a valóságot, de nem tehetik közvétlenül jelenvalóvá. Az emberi
tapasztalás nemcsak látás, hallás, tapintás - hanem minden benyomásunk a gondolkodás,
nyelv és beszéd egységébe foglalva. Más szóval: az egész ember tapasztal, nem kéket 
zöldet, nem édeset és keserűt, a beszéd hallgatása sem hangjelek sorozata által kéltett
inger az idegekben. Az ember személyes létmódja (existence, Dasein), a konkrét, mindig
nyitott és szituált lét foglalja össze az érzékek által közvetített töredékeket összetett,
sokszorosan tagolt, artikulált egésszé, amelymindig több, mint a részek összessége. Több,
mert az ember kultúrája és ídöbelísége, időhöz kötött és az időt túlhaladó, a tapasztalati
létbe merülö, ugyanakkor abból kiemelkedő létmódja formálja át a vélt "objektív"
adottságokat "világgá", és megfordítva: ez a világ alakitja és teszi fogékon.nyá az embert a
Transzcendencia iránt. - Ricoeur itt már közelebb kerül az "egzisztencia bölcseletéhez",
de mödszeresen akarja azt felépíteni. A poézis nyelvi közege, a valódi nagyalkotó géniusz
beszéde metaforikus. A metafora nem egyes szavak állítólagos "első jelentésének"
megváltoztatása, új kifejezések behelyettesítése, hanem kölcsönhatás, "interaction" 
világok, szemantikai terek interferenciája. Mint minden beszéd (discours), a poézis ü
szavakból és mondatokból áll. A mondat rámutat valamire, referencíálís, vonatkoztató
funkciója van, és tulajdonít: a konkrét tárgynak sajátságokat, prédíkátumokat, a mondatok
nak tartalmat, tényállásokat feleltet meg. A megállapító-konstatáló nyelvezetnek Gottlob
Frege óta általánosan használt és mindinkább finomított formája a poétikában kiegészítés
re szorul. Kétségtelenül van az élő beszédnek értelme (sens, konnotáció, intenció),
amelynek révén megjelölünk valamit, rámutatunk valamire. Ezen túl azonban az élő

beszéd maga esemény - az esemény megértése pedig értelmezést kíván. Különlegesen
akkorvan erre szükség, ha az esemény, mint üzenet, időbentávoli vagykulturálísan idegen
világokból jut el hozzánk. A metaforikus beszéd pedig a maga egyediségével és
újdonságával az egyszerű sémák finomítását kívánja: hiszen a művészet, a "szép", a "szent"
IángelméinekviIága más világ a hétköznapi gondolkodás számára, bár mindnyájunkbenső
világával rokon és nem egészen idegen egyikünk:tőlsem.

Ricoeur részletekbe menö, türelmes, sohasem untató elemzéssel fejti ki az értelmezés
művészeténekmesterfogásait. (Legutóbbi munkája: Temps et récit. seuil, Paris, 1983-85.,
közel ezer oldal terjedelmú - de talán még jelentősebbek témánk szempontjából a Bibliától
ihletett tanulmányok, mintpl. Herméneutique philosophique et herméneutique biblique. In:
Exegesis. Ed. Fr. Bovon-Gr. Rouiller, 1975. - Parole et symbole. In: Revue de sciences
religieuses, 1975. 142-161. - La Paternité du phantasme au symbole - amelyben az
ösztönösból értelmező mélyIélektannal szembeállítja az újszövetség ideális Atya-képét.)
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A metaforikus beszéd nem csupán szavak bebelyettesitése, amennyiben a megszokott
jelzőtmásik, szokatlanváltja fel. Elsősorban a mondatokban és a mondatok építményében,
a teljes műben lehet a metaforát értelmezni. Ricoeur nem tagadja a hagyományos,
arisztotelészi retorika jelentőségét; a szönokí alakzatok osztályozása lehetséges. (La
métaphore vive. Seuíl, Paris, 1975. 13-60.) Megmutatja azonban, hogy a szimbólumok
szötára megöli a szimbólumot: a taxonomiának határai vannak(uo. 63-86.). - Amikor a
jelentésátvitel formáit rögzítik, a "szó parancsuralmának" engedelmeskednek Nem
kutatják sem azt az új szemléletet, amelyet a teljes mű textúrája, szövedéke (textus!)
határoz meg, sem az alkotó tevékenységet. Pedig nem annyira a végpont, a kész metafora,
mint inkább a szimbolizáció folyamata jellemzi az embert: a szerzö eseményként éli át azt,
amit autonóm szöveggé formál és az olvasó hallgatva megért. Vagyis eseményszerü
szövegértelmezés az a gyökér, amelyből a metafora és szimbólum "értelme" (intenciója,
konnotációja) kivirágZik.

Már a hanyatló antik világban elfajult a szónoklat: színes bőbeszédűség, szóvirágok
halmaza szolgálta a rábeszélés, a meggyőzés mesterségét. A meggyőzésnek ez a taktikája
az, amit a klasszikus retorika nyújtott: Jól beszélni!" - és nem okvetlenül: "Igazat
mondaníl" - új igazságok felé nyitni meg az utat ... A jelentésátvitel mint az ember
mélységeibőleredőcselekvés az, ami Ricoeurt foglalkoztatja. Az arisztotelészi "mimésis",
az imitáció, az utánzás művészete,vagyis a "poétika" szoros kapcsolatban áll a rábeszélés
mesterségével, a retorikaval. De nem dísz és szóvirág a metafora, nem bizonyos
hasonlóságokra épül, különbözö érzékterületek szellemeskedő, gyakran modoros ke
verésére. ez a hétköznapok nyelvének természetes velejárója. Az igazi jelentésátvitel
mindig új, nemcsak szokatlan furcsaság. Ha élő, eleven, akkor a szellem sajátos, alkotó és
újraalkotó művelete: olyan szemléletet sugall, amely nem hasonlóságot talál, hanem
hasonlóságot teremt a különbözőségben.

Ez az alkotó cselekvés nem arra irányul, hogy hatalmába kerítse, lélektani mesterkedés
selleigázza a hallgatókat. Új világot nyit meg - és ezzel együtt egy új életforma szabad
választásának lehetőségét. Emberi létmódunk ( egzisztenciánk) a forrása a poézisnek A
hamisítatlan, hiteles emberségtől elválaszthatatlan a láthatár, a horizont áttörése,
felszakítása, átváltoztatása: új világokat varázsol elénk, hogy mi magunk mintegy újraalkos
suk magunkat. Ezért van mondanivalója minden alkotónak, legyen bár szimbolikus költő,

mesélgetőöreg nénike vagyIsten üdvözítőszándékait feltáró evangélista. De éppen azért,
mert új latömezöt és más, első tekintetre idegen világot tár fel, mindig szükség van az
értelmezésre. A beszéd dialogikus formája feltételezi az együttlétet, a hasonló szituációt,
az eszmecsere közvetlen lehetőségét.A textus ellenben önállósul, a szerzö szándékai és
világa rejtve maradnak. Dialógus és olvasás úgy különböznek, mint a telefonbeszélgetés és
a levél.

Mivel pedig Ricoeur szerint "minden textus': nem csupán az írott szöveg - azért van
szükség hermeneutikára. - A szöveg önállósága, "autonómiája" nem teszi az értelmezést
személytelenné. A hermeneutikai eljárás elkerüli ugyan az önkényes - és többnyire
lehetetlen - "beleélést", "beleérzést", amellyel az értelmező csak önmagát vetíti bele a
rnű rejtelmeibe, de a mesterműnek mindig címzettje van, akit megszólít és felszólít. A
szöveg is élő beszéd (parole), amennyiben olvasója "odahallgat", maga is szereplöje,
cselekvő és szenvedő alanya az alkotásnak. Az értelmezés hasonlít az előadóművész

feladatához: a nagykarmesterek újraalkotják az önmagában holt partitúrát - így kell az
olvasónak "hallani" a szöveget, amikor az visszhangot kelt önmaga belsejében.

Az értelmezés több, mint egytőlOnkkülönbözö alannyal (a szerzővel) való találkozás és
ismerkedés: világok interferenciája megy végbe a teljesebb hermeneutikában, a szavak
mezeje átalakul a kontextus, az egész mű architektúrájában. Az értelmezés több mint
magyaráZat - ez utóbbit rábízhatjuk a történészekre. az életrajzírókra és szocíolögusokra
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- a herméneutés maga is alkot, rekonstruál, nem csupán alanyi. beleérzéssel, hanem
horizontok összeolvadásával és köksönhatásával (HorizontverschmeIzung - mondja H.
G. Gadamer). A nagydrámák vagyregények (ugyanúgy, mint a líra mondanivalója) 
szerzője és címzettie egyaránt részt vesz az alkotásban. A Fregetől származó váz
természetesen érvényes marad a költészetben bennfoglalt immanens tartalomra vonat
koztatva: az elbeszélés, a cselekmény különben érthetetlen volna. Apoézis birodalmában
azonban kiegészítésre szorul. A metaforákból mint legkisebb egységekből felépülő

alkotások, az egységes és sugallatos erejű művek értelmezésében az intenció (konno
táció) a rnű immanens tartalma: mit mond? Mit beszél el? De az extenció (denotáció)
"felhasad": nemcsak "Miről mondja?" - hanem: "Ki mondja?" - és "Kinek szölr"

Az értelmezés ezeket a kérdéseket is felteszi. A nagyirodalmi alkotások, a zene vagya
képzőművészet remekei egyaránt akkor járnak benső tisztu1ásunkkal és újjászületésünk
kel, ha megértjük, hogy a mi világunkba hatol be, a mi láthatárunkat és létünket töri át egy
másik, rokon és mégis idegen világ: "De te fabula narraturl" Önmagunk létének új és
másféle megtervezését kínálja fel.

Ricoeur életműve szintetikus, integráló. Nem tagad, hanem kiegészít és beteljesít.
Elfogadja az angolszász nye1vana1ízis eredményeit és vitái során sem tagadja a francia
strukturalizmus technikájának szerepét, (A német hagyományokkal, saját bevallása
szerint, még nem foglalkozott kellő mértékben). A strukturallzmussal szemben azonban
- amely kíküszöbölí a "jelentést", az "értelmet" mint a szöveg alakító és újat alkotó
tényezőjét és a nyelvet, a kódot mint önszabályozó, autoregulatív rendszert, mintegy
gépezetet vizsgálja - Ricoeur hangsúlyozza a textus üzenetének emberségünket szólító
kreativitását. Az angolszász szerzők túlnyomórészt az alkotás és olvasás végeredményét, a
szimbólumot és metaforát statikus, kész mivoltában írják. le. Ricoeurt ezeken túl magaa
tevékenység, a beszélő, író, olvasó és hallgató ember mozgató ereje, nem a szimbólum,
hanem a szimbolizálás és mindenekfelett a szimbolizáló egzisztencia: az ember és a
jelentésátvitel folyamatának forrása és iránya érdekli. Nagyon is méltányolja - és mint
láttuk, gyakorolja is - a jelenlévő, a látható leírását, a fenomenológia "eidetikus"
módszerét. De ezen túl éberen figyel az idő jelentőségére, amelynek folyamában él,
változik, alakul a szöveg és az olvasó. Azemberi egzisztencia jellemzőjeaz időbeliség. Csak
az embemek van "történeti tudata". De ugyanez áll a szöveg jelentésére is. Ezért értékeli
annyira a Biblia időt, történelmet teremtő Isten-eszméjét. Martin Buber Szentírás
értelmezéséről írja: "Nyomatékosan mutat rá arra a súlyos különbségre, amelyaz ígéretek,
a pusztai vándorlás Istene - és az istenek epifániája között fennáll. A Néven szólítható
vallása szemben áll az idólumok hitével, az Eljövendő vallása a Magát megmutató
(istenség) vallásával. Míg az előbbi történelmet teremt, az utóbbi rögZődikaz istenekkel
benépesített Természet félő tiszteletében. Ezt a történelmet pedig nem annyira minden
dolog változása alapozza meg, mint inkább az a feszültség, amelyet a beteljesülésre
irányuló várakozás szül, A történelem, lényegét tekintve, a történelembe vetett re
ménység. Minden egyes teljesülés úgy nyilatkozik meg, mint megerősítése, záloga,
megújítása az ígéreteknek Az ígéret arra a teljességre utal, amely még előttünkvan, arra a
-még nem jelenvalöra-, amely mindig fesZültségben tartja a történelmet." (Le contlit ...
201-202.)

Ricoeur henneneutikájának tetőpontjaaz a meggyőződés, hogy világok interferenciája
a teljes Lét, a Transzcendencia felé mutat. Aszöveg értelmezésénekszámtalan lehetőségét

vázolja fel a történeti kritika, a nyelvtudomány, az antropológia, a szociológia. Az
értelmezés lehetőségeinekskálájából az újraalkotó olvasó és értelmező maga választ:
ebben a tekintetben az aktuális, személyes értelmezés számára valóban végtelen
lehetőségeknyílnak. Nincsenek szoros értelembenvett szabályai, csakkerete. Olyan, mint
a "fogadás" (pari): kockázatos. Nincs jó vagyrossz fogadas, csaka fogadás indokait lehet jól
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vagyrosszul feltámi. Mindenesetre az a tény, hogy alkotás és újraalkotás, szöveg és mindig
új értelmezés számára nincsenek abszolút határok, már rámutat az emberi cselekvés
transzcendenciájára: mindig új világot akar teremteni a régiból, hogy önmaga is mindig
újjászülessen.

Ricoeur tehát igazi metafizikát is ír. Hatalmas terjedelmú hermeneutikája az ontoló
giába torkollik, ott teljesedik. A megmerevedett retorika válságát a poétika közvetítésével
oldja fel ontológiában. Természetszerűenvetődik fel ugyanis a kérdés: a hallgatóság
megnyerése, megbabonázása, a beszéd nagyhangú ornamentikája az Igazságot szolgálja
vagycsak hatalomra akar szert tenni a hallgatóság felett? Jól beszél!" vagy"Igaza van!" 
ez itt a kérdés. A "Métaphore vive" felveti a metaforikus beszéd, a poézis igazságának
kérdését. Műveinekmetafizikai értéke ott bontakozik ki egész mélységében, amikor a
metafora sokértelmúségének (polysémie) tételét kiterjeszti a beszéd igazságértékének
vizsgálatára. A beszéd jelölete (reference, deszignáció) itt is .felhasad", megkettőződik::
igaz és nem igaz. Igaz metaforikusan - de nem igaz a közönséges és naiv hétköznapi
szóhasználatban. (A román és germán nyelvek szerencséje, bölcseleti szempontból, hogy
a tulajdonítás a copuIával történik: "est", "estin" stb. és így a grammatika hívja fel a
figyelmet arra a szócskára, amelyet más nyelvek csak bennfoglaltan tartalmaznak, mint a
mi anyanyelvünk. ) Ha a metaforikus kifejezésmód az emberi egzisztencia legmélyebb
rétegeibőlered, akkor a jelentésátvitel az ember világának valóságát tárja fel. Igaz, hogy "a
táj szomorü", hogy "a természet templom", hogy az Ur Jézus Krisztus "Isten Báránya". Ha
azonban nem akarunk a nyelv primitív metafizikájának csapdájába esni, akkor észre kell
venni ebben a metaforikus igazságban elrejtett paradoxont: a nem igazat az igazban.
Vagyis semmiféle emberi szö nem képes a szavakban elidegenedett valóságot kifejezni.
Ismét csak egy út kíruUkozik a paradoxon feloldására: az értelmezés, a hermeneutika 
teológiánkban: a Szent Pál-í pröfétíkus beszéd - emberre szabott, töredékes nyelvet
használ. Most tükör által látunk, rejtvényekben beszélünk.

Ennek a filozófiai értelmezéstannak a jelentősége a teológia számára abban áll, hogy a
felvilágosodás óta bírált, és a kereszténységben egyre inkább a középpontba helyezett
"revelatio" eszméjének egy nagyon termékeny modelljét kínálja fel. A kinyilatkoztatás
magva és valósága maga az emberi egzisztenciát és emberi beszédmódot magára vett
isteni Logosz. Az frásban is megalázza magát és felveszi a szolga alakját. Az következik
ebből, hogy isteni mivoltához csak az értelmezés kanyargós útjain jutunk el. A hívő szem
meglátja a Doxa, az isteni dicsőségragyogását az Eukarisztiában, a papságban, Assisi Szent
Ferencben és Teréz anyában. De hogyan láttatjuk meg a vakoskodókkal? Isten mivolta
mindig, örökkön örökké a látás és nem látás, a beszéd és hallgatás kettősségébennyilvánul
meg. A Deus Revelatus számunkra mindig Deus absconditus marad. Mert ki látta az Úr
gondolatait? Ki hatolhatott be Isten bölcsességének mélységébe? - Amikor tehát a
teológia a tanítói tisztség útmutatásával szavakba foglalja a tanítást, amikor állít,
egyszerslIlir.t tagadnia is kell: nem jelölhető meg olyan hasonlóság a Teremtő és a
teremtmény között, hogy egyszersmind még nagyobb különbséget ne kellene megállapí
tanunk. (Vö. IV. Lateráni zsinat DS 602.).

Az emberi beszéd mindig csak közeledik az Igazsághoz: Veritas semper maior! Még
inkább az emberi szavakban megalázkodó isteni Logosz: mindig új lehetőségeket nyit az
"újraírásra", a krisztusi világ újjáalkotására, szavakban és cselekvésünkben. Az Isten fiatal:
Deus novior omnium.

A teológia mint fenomenológia nem lehetetlen, a nagy és szent életű teológusoknak
sikeríilhet ez a sugallatos erejű "rámutatás". A többieknek kötelessége, hogy a hermeneu
tika útját kövessék. Bontsák atomjaira minden türelemmel és tudománnyal "az angyalok
nyelvét", amely nem retorikai handabandázás, hanem elragadtatott, inkább Istennek szölö
hálaadás, mint embereknek szánt explikáció.
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Az értelmezés módszeréről elég alapos útmutatásokat adott a tanító egyháZ. (Dei
Verbum 3. f) Ne felejtsük el, hogy az élő tanítás, vétkes mivoltunkból való szabadulásunk
reménye csak az Egészből kiindulva hirdethető: ez a teológiai hagyományban az »analogia
fidei" módszertani elve. És értsük meg az »idők jeleit", azt a világot, azt a horizontot,
amelyben ma testvéreink élnek és amelynek keretében a ma tudománya gondolkodik.
Gyanakvás, önfejűség, nosztalgikus kilengések, a régi ember hatalomra törése, hazug
retorikája és teátrális hatásvadászat helyett gondoljuk el azt a világot, amely az Isteni Szö és
emberi küszködés közreműködésével az Evangélium hirdetése által megszülethetik.

A Krisztus-esemény, a krisztusi »oeuvre" szent poézise ez. Nem a képzelet játéka, nem
evilági illúziók a világ megjavításáról. Igazi "poézis", alkotó cselekvés, amely bensőnk

formálásával hat az anyagra, a társadalomra, az életre.

PAUL RICOEUR

Ideológia és utópia*

Az alábbiakban az ideológia fogalmának három - egyformán jogos - alkalmazási
lehetőséget szeretném szemügyre venni; a három alkalmazási lehetőség három 
különbözö mélységű - szint megfelelője.

Az első a torz tükörképként. ködösítésként felfogott ideológiáé. Az »ideológiának" itt
abból a jelentéséból fogok kiindulni, amely még az 1843-1844-es Gazdaságfilozóftai
kéziratok idején, a fiatal Marx nem egy munkája, illetve főleg A német ideológia révén
terjedt el. Érdemes megjegyezni, hogy Marx magát a szót igen tiszteletreméltó filozófu
soktól kölcsönözte; ezek a filozófusok, akik ideol6gusnak nevezték magukat, Condíllac
nak voltak a szellemi örökösei. Ők az eszmék, az eszmeáramlatok elemzését értették a
kifejezésen. Ezeket az ártalmatlan ideológusokat Napóleon vádolta meg azzal, hogy
aláássák a társadalmi rendet, mintegy ezzel a váddal teremtve meg a szö rosszalló
jelentését. [...] Jellemző, hogy a fiatal Marx épp egymetaforával próbálta megvilágítani,
hogy őszerinte mi is az ideológia. Marx a sötétkamrában látható fordított tükörkép
metaforáját használta erre a célra. Az ideológia első funkciója eszerint nem más, mint hogy
fordított tükörképét mutassa fel avalóságnak.Hogypontosan mit jelent ez a metafora? Tény,
hogy Marx egyszerre alkalmazza egy szűkebb meg egy tágabb jelentésben. A szűkebb

jelentés Feuerbachtól származik,és nem más, mint a vallásnakködösítésként, a valóság torz
tükörképeként való felfogása. Feuerbach ugyanis nem kevesebbet állít A kereszténység
lényege című művében, mint hogy a vallásban az ember-szubjektumhoz tartozó tulajdon
ságok úgyvetítódnek ki a képzeletbeli isten-szubjektumra, hogy az ember-szubjektum isteni
tulajdonságai az isten-szubjektum emberi tulajdonságaivá válnak. Marx felfedezte, hogy ez a
megfordítás a modellje minden ideológiai természetű megfordításnak. Ebben az értelem
ben modell Feuerbach valláskritikája, olyan paradigma, amelynek alapján értelmezni lehet a

• Először 1976-ban jelent meg a New York-i Pbi/osopbical Exchange címú folyóiratban. Frandául
1983-ban látott napvilágot a Cabiers du CPOcíműprotestáns szemle 49/50. számában. Az írást Ricoeur
a Du texte il l'action (Párizs, Le Seuil, 1986) címú kötetébe is felvette.
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