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Abstract:
An investigation into the problem of time discloses the postmodern subject’s
markedly changed attitude to time. It also prompts the question of the
relationship between the Christian philosophical/theological concept of time
and the implicit and often pre-reflective assumptions of earlier ages. What is at
stake is the possibility of re-articulating the content of our Christian faith along
the lines of a new post-modern understanding of time.
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1. AZ IDŐ HATALMA

A lendületes thriller főszereplője, miután úgy gondolja, hogy nem szolgáltattak
neki igazságot a családját kegyetlenül meggyilkoló bűnözőkkel szemben, az egész
világ(rend) ellen bosszút esküszik. Tervének része, hogy hagyja magát elfogni, így
a börtönből minden gyanú felett keverheti a lapokat, oszthatja a maga önbírás-
kodó igazságát. Alkukat ajánl a nyomozóknak, például egy elegáns ebédért cse-
rébe a gyilkosokat védő, általa bűnhődésre ítélt ügyvéd életét. Az ebéd csak né-
hány perces késéssel érkezik, az ügyvéd meghal, és a nyomozók döbbenten fedezik
fel: „kihívójuk” úgy időzített, hogy pontosan ezen a pár percen múlott az áldo-
zata élete. A forgatókönyvíró zseniális ötlete egy pillanatra megérezteti az idő ha-
talmát, és így egy pillanatra – akarva-akaratlanul – filozófussá avatja a nézőt.
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Bármennyire érdekfeszítő, szofisztikált, intelligens volt is a korábbi filozófu-
sok több évezrednyi meditációja és eszmecseréje az időről, az egész nagyjából
megmaradt a teoretikusok belterjes ügyének: leginkább a ‘külső vagy belső’,
‘szubjektív vagy objektív’ dilemma artikulálását és feloldását tartotta méltó fela-
datának az idővel kapcsolatban a filozófus. Ma viszont (köszönhetően éppen a
filmiparnak, vagy olyan modern és népszerű tudományágaknak, mint a szocio-
lógia, a közgazdaságtan és a politológia)1 az időkérdés olyan mozzanatai kerül-
nek kibontásra, amelyek szélesebb rétegek figyelmét felkelthetik, amelyeket bárki
megérthet és a saját tapasztalata által visszaigazoltnak tekinthet. Ki gondolta
volna például, hogy a hordozható könyv és a hordozható óra feltalálása,2 később
az iparosodás,3 napjainkban pedig a mobiltelefon használata4 megváltoztatta az
ember időélményét is? (Innentől, ezen tények fényében, szinte magától tudja
folytatni az Olvasó a felsorolást további, az időtapasztalatot is markánsan meg-
jelölő technikai vívmányokkal: a tetszőleges lejátszási sebességű mozgóképpel,
vagy az utazás és a kommunikáció távolságokat és időeltolódásokat áthidaló esz-
közeivel, a repülőgéppel, a rádióval-televízióval, az internettel.) A szociológiát, a
politológiát és végül a filozófiát, amikor a technikai fejlődés időtapasztalatra gya-
korolt hatását tételezi és elemzi, végső soron ugyanaz érdekli, mint amikor ant-
ropológiai-társadalmi dinamikák, például a késő-középkor óta tartó (és legalább -
is részben vallási-teológiai előzményekre visszavezethető) individualizációs,
emancipációs folyamat hatását vizsgálja:5 az időnek a társadalom életében be-
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1 Természetesen a filozófia emellett reflektál más tudományterületekről érkező informáci-
ókra-felvetésekre is: így például a relativitás-elmélet filozófiai implikációira és következmé-
nyeire (vö. NYÍRI KRISTÓF: Szubjektív idő, www.hunfi.hu/nyiri/Nyiri_Szubjektiv_ido.pdf,
2013.08.07), vagy az irodalom-, illetve művészettörténet aktuális invencióira is (vö. MÉ-
SZÁROS ANDRÁS: Az idő problémája a filozófiában és az irodalomtudományban, előadás a Fi-
lozófia az ezredfordulón című konferencián, Kecskeméten, 2000. március 25-én,
http://www.phil-inst.hu/projects/kecske.met/meszaros_el.htm, 2013.08.14; valamint PE-
RENYEI MÓNIKA: Az időélmény reprezentációja és prezentációja a kortárs képzőművészetben,
2007. január, http://www.lektoratus.hu/osztondijak/perenyei06.html, 2013.08.09).

2 Vö. NYÍRI KRISTÓF: Idő és mobilrend, 92, www.hunfi.hu/nyiri/IMR.pdf (2013.08.26.)
3 Vö. ELISAVETA SIGALOVA: Die Zukunft der Zeit. Entwicklung der postmodernen Zeitvorstel -

lungen, http://www.gradnet.de/papers/pomo02.papers/postmodernezeit.htm (2013.08.10.)
4 Vö. NYÍRI KRISTÓF: Idő és mobilrend, i. m. 91–93.
5 Vö. ELISAVETA SIGALOVA: Die Zukunft der Zeit. Entwicklung der postmodernen Zeitvor stel -

lungen, i. m.

Valoczy Jozsef_Layout 1  2013.11.22.  13:13  Page 37



töltött meghatározó szerepe, „struktúrateremtő funkciója”,6 amely – ma úgy érzi:
sajnálatosan – szinte fel sem merült a korábbi filozófiai antropológiában.

Minél inkább felderítjük-kiterítjük ezeknek a hatásösszefüggéseknek a szö-
vetét, annál inkább világossá válik, hogy az idő kérdése nem pusztán egy a sok
érdekes elméleti kérdés közül, hanem olyan téma, amelynek az élet minden te-
rületén van jelentősége, amennyiben az időfelfogás az élet minden területére
visszahat. Filozófiai-világnézeti előfeltevéseiktől és kontextustól függően eltérő
nyelven és hangsúlyokkal, de alapjában véve mégis egybehangzóan fogalmazzák
meg különböző szerzők az időkategóriának ezt az egyetemességét:

„Az idői gondolkodás képzetalkotó tehetségünk legnagyobb hatalmú és
legrugalmasabb organonja. Ez létfontosságú ‘szervünk’: ha nem tudna va-
lami folytatólagosságként működni számunkra, ha nem tudnánk emlé-
kezni, reménykedni, összpontosítani, ha nem értenénk a kezdéshez és
bevégzéshez, ha valamilyen határpont nem tudna kijelölődni számunkra,
ha nem lenne időérzékünk, ha botfülűek lennénk az ütemhez és ritmus-
hoz – akkor elpusztulnánk.”7

„A bonyolult, kollektív-individuális társadalomban való eligazodást le-
hetővé tette és megkönnyítette az, hogy az élet minden területe bele-
ágyazódott az időbe mint intézménybe.”8

„Az idő mint semleges forma szinte kínálja magát arra, hogy a társadalmi
létezés különböző területei között közvetítsen...”9

Keresztény filozófusként-teológusként én magam nemcsak az idő kérdésével
való foglalkozás (teoretikus és pasztorális szempontból is) sürgető szükségével
szembesültem, hanem kifejezetten inspiráló, (gondolat)ébresztő és megterméke-
 nyítő kalandként éltem meg az idő mai szenvedélyes kutatóinak tanulmányozását.
Reményeim szerint az ebből a találkozásból született esszé hozzájárulhat ahhoz,
hogy a téma tárgyalása – jelentőségének megfelelően – a magyar teológiai dis-
kurzus részévé váljék.
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6 Vö. MÉSZÁROS ANDRÁS: Idő által homályosan, Kalligram, Pozsony, 1999, 43.
7 Hévizi Ottó: Idő és szinkretizmus (állandó tekintettel Nietzschére), Kalligram, Pozsony – Bu-

dapest, 2013, 337 (kiemelés az eredetiben).
8 ELISAVETA SIGALOVA: Die Zukunft der Zeit. Entwicklung der postmodernen Zeitvorstellungen, i. m.
9 MÉSZÁROS ANDRÁS: Idő által homályosan, i. m. 13.
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2. AZ IDŐ TÖRTÉNETE

A jelenségek és értelmezések „pszichogenezisének” tanulmányozása és rekonst-
ruálása jellemző törekvése a posztmodern kornak, amelyben élünk. Ennek meg-
felelően nem meglepő, hogy az idő kérdéséről szóló mai írások olykor rejtett,
olykor tematizált, de szinte egyöntetű előfeltevése, hogy az időnek és az aktu-
ális időfelfogásnak is története van, vagyis hogy az egyes filozófusok-teoretiku-
sok elméletei-álláspontjai közötti különbségek nem véletlenszerűek, nem pusz-
tán személyes, biográfiai gyökereik határozzák meg őket, hanem „koruk
gyermekei” is, részei egy jól artikulálható folyamatnak. Ha egy folyamat vala-
mely momentumának tekintjük, másképpen kell értékelnünk akár a saját ko-
runk idősémáját, akár azt az idősémát, amelyet a keresztény filozófia és teoló-
gia kimondva-kimondatlanul feltételez – másképpen, mintha önmagukban
néznénk (és abszolutizálnánk) őket.

Az időszemlélet történetét premodern, modern és posztmodern korszakra
szokás felosztani. A premodern korszakban a természet, például az év- és nap-
szakok, illetve az ezeket lekövető tevékenységek (a munka, az ünnepek) ritmu-
sához igazodott az ember időélménye. Ez (is) kollektív időélmény volt, amely
határozottan kijelölte az egyén mozgásterét, de rugalmas is volt, nem mecha-
nikusan ismétlődő, egynemű egységekből állt össze, és nem determinált. Az
időnek az egész egzisztenciára kiterjedő, rátelepedő „funkcionalizálása” a mo-
dern kor, a gépesedés terméke.

Ahogy egyre merészebb lett a mesterséges környezet teremtésének ambíciója
és egyre bővültek lehetőségei, úgy vették át egyre inkább a „metronóm” szere-
pét a természettől a gépek: a gépek ideje egyetlen végtelenített, homogén folyam
lett (télen-nyáron és éjjel-nappal ugyanaz), tárgyilagosságával, kiszámíthatósá-
gával abszolút mérték és érték („mennyi az idő?”, „az idő pénz!”); ez magyarázza
az idő egyre kisebb egységekben történő, egyre pontosabb mérésének igényét is.
Az így „hatalmi pozícióba” kerülő szociális idő azután minden tevékenység,
minden döntés normájává vált, meghatározva a feladatok fontossági sorrend-
jét, a preferenciákat, és így végül a társadalmak értékrendjét is.10 Az időtényező
lehetett a társadalmi státusz vagy befolyás kifejezője, például abban az értelem-
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10 Vö. MÉSZÁROS ANDRÁS: Idő által homályosan, i. m. 13–14.42; figyelemre méltó, ahogyan
a szerző összefüggésbe hozza az idő „funkcionalizálását” a politika és az erkölcs reneszánsz-
ban kezdődő szétválásával; vö. i. m. 24. Lásd még ELISAVETA SIGALOVA: Die Zukunft der Zeit.
Entwicklung der postmodernen Zeitvorstellungen, i. m.
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ben, hogy az alsóbb rétegek kiszolgáltatottsága nemcsak abban állt, hogy keve-
sebb (szabad)idejük volt, hanem abban is, hogy nagyrészt valaki más (a fölöt-
tük hatalmat gyakorló) rendelkez(het)ett az ő idejükkel.11

A modernitás idősémája évszázadokig működött harmonikusan, érvénye-
sen és főleg hatékonyan, ugyanakkor csak azért és addig tölthette be orientáló,
értelemadó, normatív és kommunikatív-közvetítő szerepét, mert és amíg (pél-
dául világnézeti, vallási vagy kulturális szempontból) alapvetően egységes volt
a társadalom, érvényesült a törékeny egyensúly kollektív és individuális, tradí-
ció-vezérelt és kritikus-reflexív között, mert és amíg mindenki által osztott evi-
denciával hatott a haladásba vetett hit.12 A XX. század második felében ezek a
feltételek már egyre kevésbé teljesültek, és ez a körülmény az időhöz való vi-
szonyra is kihatással volt. A század utolsó évtizedeiben jelentkező Posztmodern
újdonsága úgy is leírható, hogy leváltotta a modernkori idősémát: a Jean-
François Lyotard nevéhez kötődő tétel, amely szerint a „nagy narratívák ideje le-
járt”, nemcsak a klasszikus metafizikai rendszerek, a valóság egészét magyarázni
kívánó (filozófiai) paradigmák végét, anakronisztikus voltát jelenti be, hanem
ezzel együtt az egységes idő- és történelem-értelmezés lehetetlenségét is.13

3. A NARRÁCIÓ POSZTMODERN IDEJE

Nyíri Kristóf hipotézise szerint, amely az ágostoni, kanti, bergsoni és heideggeri
„szubjektív idő”-hagyományt újraértelmezi az arisztotelészi, newtoni „objektív
idő”-hagyomány és a modern természettudományok (például a neurobiológia)
szempontjaival kiegészítve, az idő összefügg a vizualitással, azzal, hogyan lesz
számunkra jelentéshordozó (mozgó)képpé az érzékelt külső mozgás.14 Ez az
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11 Vö. MÉSZÁROS ANDRÁS: Idő által homályosan, i. m. 39.
12 Vö. ELISAVETA SIGALOVA: Die Zukunft der Zeit. Entwicklung der postmodernen Zeitvorstel -

lungen, i. m.
13 „...a ‘posztmodernt’ a nagy elbeszélésekkel szembeni bizalmatlanságként határozom meg”.

JEAN-FRANÇOIS LYOTARD: A posztmodern állapot, Századvég, Budapest, 1993, 8; lásd még
STUART SIM: Derrida és a történelem vége, Alexandra, Pécs, 2002.

14 Ennek a hipotézisnek a kifejtését is tartalmazza a szerző időre reflektáló tanulmányait összegyűjtő
Kép és idő című kötet (Magyar Mercurius, Budapest, 2011); rövid recenziójaként lásd NÉMETH

GABRIELLA: Posztmodern erők és konzervatív hősök, http://epa.oszk.hu/01900/01963/00035/
pdf/EPA01963_informacios_tarsadalom_2011_1_4_208-216.pdf (2013.09.10.)
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összefüggés magyarázatot adhat arra, miért nyílik esély éppen ma, a fejlett kom-
munikáció- és vizualizáció-technológia korában, a képjelentés filozófiai vizsgá-
latának új lendületével, az idő problematikájának megoldására – és egyszers-
mind segíthet azonosítani a mai időtapasztalat jellemző vonásait is.

A mozgókép-alkotás és -lejátszás szinte korlátlan technikai lehetőségeinek
világában már nem evidencia az idő linearitása, sokkal inkább az a töredezett-
sége, szaggatottsága, akár ciklikussága,15 különböző síkjainak, szálainak párhu-
zamossága („a nem-egyidejű egyidejűsége”),16 a(z ismeretlen) jövő felé való nyi-
tottsága. A mai irodalom és mozgókép célközönsége számára (és a modern,
Proust óta mintegy kötelező regény- vagy film- és videoklip-szerkesztési trend
tudatosan épít is erre) annyira természetesnek, a gondolkodás-írás-olvasás-nar-
ráció igazi természete szerint valónak hat a szubjektív és objektív idő egymásba-
csúsztatása, az idő rétegei közötti spontán határátlépés,17 hogy szinte már a li-
neáris elbeszélés tűnik erőltetett, mesterkélt fikciónak.

A Posztmodern számára a legfontosabb eszmény a különbözőség és sokféle-
ség tisztelete, adekvát megjelenítése és érvényesítése, így értéknek tudja látni az
ezzel együtt járó relativitást és töredékességet is. A társadalmi időt, a mindenki
számára egyformán adott és egyformán normatív időt elmossa az individuali-
zálódás egyre gyorsuló árama, mindenki egyszerre több, „saját idejű” rendszer
része, és az ezeket integráló „időrend” („időkollázs”) megalkotásánál nem tá-
maszkodhat kész mintákra, a saját kreativitásán múlik, elbírja-e az ezzel a sza-
badsággal és szuverenitással együtt elnyert felelősséget is. Ebben a konstelláci-
óban különösen fontos erény a rugalmasság, a (rendszerek, idősémák közötti)
gyors váltás készsége.18

Ezt az új valóságot (ez is Nyíri Kristóf gondolata) meggyőzően szimbolizálja
a gép-idő diktatúráját kiszolgáló óra helyébe lépő mobiltelefon, amely a szub-
jektív idők közötti folyamatos egyeztetés, a korlátlan dinamikus újratervezés
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15 Az irodalomelmélet és -történet szempontjából megfogalmazva: „...megkérdőjeleződnek a
történetírás axiómaként vett előfeltételei az idő irányáról és irreverzibilitásáról, a narráció
önállóként tételezett szubjektumáról, valamint az elbeszélés teleológiájáról”. MÉSZÁROS

ANDRÁS: Az idő problémája a filozófiában és az irodalomtudományban, i. m.
16 „...a nem-egyidejű egyidejűsége új természetté vált”. WOLFGANG WELSCH: Unsere post mo -

der ne Moderne, Akademie Verlag, Weinheim, 1987, 216.
17 Vö. MÉSZÁROS ANDRÁS: Az idő problémája a filozófiában és az irodalomtudományban, i. m.
18 Vö. ELISAVETA SIGALOVA: Die Zukunft der Zeit. Entwicklung der postmodernen Zeitvorstel -

lungen, i. m.
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lehetőségét biztosítja az egyes ember számára.19 A mobiltelefon használatán túl
a virtuális térben bizonyítja leginkább a posztmodern ember, hogy rendelkezik
ezzel a készséggel: otthonosan mozog a múlt- és jövő-utazások vagy az internet
és a számítógépes játékok egyszerre több élet illúziójával kecsegtető virtuális
végtelenjében, és nem okoz neki nehézséget a virtuális végesség és a virtuális
végtelenség közötti átjárás sem.

4. A KERESZTÉNY FILOZÓFUS-TEOLÓGUS TÖPRENGÉSEI

A múlt évezredek-évszázadok szubsztanciális gondolkodását (részben) felülmúló
XX–XXI. századi keresztény filozófiának-teológiának az (lett) a meggyőződése,
hogy a lineáris idő és a történetiség paradigmája eredendően és sajátosan bib-
liai-keresztény ihletésű: mivel ahhoz, hogy történelemről, egyenes vonalú fej-
lődésről beszélhessünk, elengedhetetlen, hogy az események folyásának lega-
lább a végpontját (a Bibliában ez az eszkatologikus beteljesedés) és egy kiemelt
pontját (a Bibliában ez az egyiptomi kivonulás, illetve a húsvéti esemény: Jézus
halála és feltámadása) egyszerinek és megismételhetetlennek tételezzük.20

A keresztény történelem- és időfelfogás, ezen ihletettségéből-megalapozottsá-
gából adódóan, azóta mind egészében, mind részleteiben magától értetődőnek
tűnik és számít (a teológiában). Az idő témájával kapcsolatos mai szociológiai-iro-
dalomelméleti-filozófiai álláspontok, valamint az időértelmezés történetének
megismerése nyomán azonban egyes részletek magától értetődőségével kapcso-
latban kétely támadhat bennünk: például fölmerülhet bennünk a gyanú, hogy
amikor a keresztény filozófia-teológia időről és egyenes vonalú történelmi fo-
lyamatról beszél, nem tudatosan, nem reflektáltan, de valójában a modern kor
mechanikus, a határtalan fejlődés ideológiája által funkcionalizált lineáris-idő-
sémáját használja. Ha belegondolunk, hogy az idő és a történelem újra-felfe-
dezése a keresztény gondolkodásban jórészt az újkori (főleg hegeli) filozófiával
vállalt párbeszéd nyomán történt meg, érthetővé és rekonstruálhatóvá válik ez
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19 Vö. NYÍRI KRISTÓF: Idő és mobilrend, i. m. 91–93.; ID: A konzervatív időnézet, 7,
www.hunfi.hu/nyiri/Nyiri_Konzervativ_idonezet_roviditve.pdf (2013.08.07.)

20 Ezt az állítást kiegészítheti az individualizáció és a lineáris időképlet kialakulása közötti ösz-
szefüggés hangsúlyozása: „[az időmódok, a múlt-jelen-jövő világos megkülönböztetése] fel-
tételezi az individualitást mint a számlálás zéró-pontját”. Michail Bachtintól idézi ELISAVETA

SIGALOVA: Die Zukunft der Zeit. Entwicklung der postmodernen Zeitvorstellungen, i. m.
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az összefüggés. Ugyanakkor az ehhez a sémához való kötődés és ragaszkodás te-
hető felelőssé azért, ha esetleg a keresztény idő- és történelem-szemlélet a mai,
posztmodern ember szemében nehezen értelmezhetőnek, anakronisztikusnak,
túlhaladottnak hat.

Az imént példaként kiemelt témánál maradva: legalább két fontos kérdés
megválaszolásában játszik lényeges szerepet az, hogyan gondolkodunk a linea-
ritásról. Az egyik, az egyetemes történelem, az üdvtörténet értelmezésének kér-
dése elvontabb, elméletibb; a másik, a személyes történelem, a személyes iden-
titás és beteljesedés kérdése (inkább, vagy ezen felül) spirituális-egzisztenciális
jelentőségű. Mindkettővel kapcsolatban azt érdemes pontosan tisztáznunk, me-
lyek azok az axiómák, amelyek a keresztény hit-tartalom lényegéből következő
sajátosságok, amelyekhez tehát mindenképpen ragaszkodnia kell, ha önmagá-
hoz hű akar maradni – hogy aztán kiderülhessen, hol nyílna tere a posztmodern
időszemlélet befogadásának és integrálásának.

Ami az egyetemes történelem témáját illeti: A keresztény hit-tartalom, a
megváltó evangélium hűséges és szabatos képviselete biztosan nem mondhat le
a Jézus-esemény egyszeri és megismételhetetlen, ilyen értelemben abszolút stá-
tuszának állításáról, és ugyanilyen lényegi momentum a pozitív jövőkép, az
eszkatologikus dimenzió, a folyamat kezdőpontjától különböző, valódi teljes-
séget ígérő befejezés, abszolút jövő tételezése. Ez a két sarokpont azonban (el-
lentétben a geometriával) csak egy határozott, egyértelmű irányú folyamatot
jelöl ki, de nem feltétlenül egy egyenes vonalú folyamatot. Ebből az követke-
zik, hogy a linearitás újkori eszméje (a maga szigorú, homogén időszámításá-
val) nem szükségszerű, kötelező kerete a keresztény történelem-értelmezésnek;
az üdvtörténet kategóriája attól különböző filozófiai előfeltevésekre építve is
megáll. Hans Urs von Balthasar meggyőzően mutatja be, miként sikerült a ke-
resztény ókor egyik-másik kiemelkedő szerzőjének (például Nüsszai Szent Ger-
gelynek vagy Hitvalló Maximosznak) a harmonikus egyensúly megteremtése a
keresztény hangsúlyok és az ókorban természetes ciklikus személet között, az
újplatonizmus kereszténységgel összebékíthetetlen elemeinek kiiktatásával.21

Ami a személyes történelem témáját illeti: A keresztény hit-tartalom, a meg-
váltó evangélium hűséges és szabatos képviselete ugyanígy biztosan nem mond-
hat le annak állításáról, hogy az ember beteljesedésének kérdése összefügg a
krisztológiával, az ember igazi rendeltetése a teljes Krisztushoz hasonlóvá válás.

Válóczy József
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21 Vö. HANS URS VON BALTHASAR: Apocatastasi, in ID: Sperare per tutti, Jaca Book, Milano,
1989, 115–134.
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A történelem-fogalomhoz szükséges másik pillér, a normatív érvénnyel rendel-
kező „közbülső” mozzanat lehetne ebben a kontextusban a személyes döntés, a
„végérvényes elköteleződés”: ennek kurrens értelmezése azonban, amennyiben
határozott, definiálható, zárt identitás megvalósulásaként-megvalósításaként
fogjuk fel, gyanúsan idézi ugyancsak az újkori lineáris időszemléletet (a szubsz-
tanciális gondolkodással együtt). Konzekvens lépés tehát megfontolni, nem
oldható-e el az elköteleződés kérdése is a linearitás újkori paradigmájától.

Alternatívaként kínálkozik véleményem szerint a narratív identitás fogalma:
ez azt a lélektanilag és filozófiailag is alátámasztott belátást fejezi ki, amely sze-
rint a nem elmosott, valódi identitás egy mű, egy történet belső egységéhez-
koherenciájához, formálódása pedig a történet elbeszéléséhez hasonlítható,
amely elviseli, megengedi, sőt egyenesen megkívánja az elemei konfliktusos-
paradox egymásra-következését, és amelynek jelentése-értéke ezek összességéből
adódik-érik össze.22

Mind az egyetemes, mind a személyes történelem keresztény felfogásának
hűséges és egyszersmind posztmodern újrafogalmazásához nyújthat inspirációt
Mészáros András reflexiója az irodalomban (művészetben) jelen lévő transzcen-
denciáról, illetve transzcendencia és végesség/végérvényesség dialektikájáról. Az
irodalomban szubsztancialitáson a jelentések bizonyos lezártságát, autonómiáját
érthetjük, a jelentések azonban mégsem statikusan rögzített tételek. Egyrészt a
művek hatnak egymásra, „egymást nemzik”, egyik valamiképpen a másikban él
tovább, másrészt az olvasás tetszőleges számú és mintázatú ismétlést enged meg,
az ismételhetőség pedig felbontja a kronologikus rendet. „A transzcendencia vi-
lága az állandó jelentések szférája. Ezért véljük úgy, hogy időnkívüli és időfeletti.
Pedig ‘csupán’ arról van szó, hogy ennek a világnak az elemei nem lineárisan el-
rendezettek, és az irreverzibilitás elve itt elveszti hatalmát. A transzcendens világ
tipikus időviszonya az egyidejűtlenségek egyidejűsége.”23
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22 A narratív identitás kérdéséhez lásd WOLFGANG KRAUS: Identität als Narration: Die narrative
Konstruktion von Identitätsprojekten, http://web.fu-berlin.de/postmoderne-psych/berichte3/
kraus.htm (2013.09.12.); DR. MAJA STORCH: Identität in der Postmoderne – mögliche Fragen
und Antworten. Die postmoderne Position: Die Vielfalt von Me’s, http://zrm.ch/images/stories/
download/pdf/publikationen/publikation_storch_19990101.pdf (2013.09.12.); PAUL

RICOEUR: Soi-même comme un autre, Éditions du Seuil, Paris, 1990.
23 MÉSZÁROS ANDRÁS: Az idő problémája a filozófiában és az irodalomtudományban, i. m.; vö.

ID: Idő által homályosan, i. m. 30–31 (kiemelés az eredetiben).
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