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- Hogyan látja ma a retorika és a poétika összefüggését, amitAz eleven metafora cimü
könyvében dolgozott föl?

- Kérdésének könnyebbik, a poétikáravonatkozó részével kezdeném. A "poétika" szöt
abban a tág értelemben használom, mint Arisztotelész abban az értekezésében, amelynek
címéül éppen ezt a szót választotta. Ez a mü azonban főként a görög tragédiával
foglalkozik, emellett a komédiával, az eposszal: vagyis olyan alkotásokkal, amelyeknek
lényege, hogy példaértékűemberi szituációkból épülnek, s ezek az emberi szituációk
szereplőkbőlés történetekból állnak. Értekezésének végén Arisztotelész egyenesen azt
állítja, hogy a költészet filozofikusabb, mint a történetírás, mert a történetírás valösagos,
tehát esetleges történésekkel foglalkozik, míg a költészet tipikus hősöket alkot; tehát
bizonyos értelemben egyetemes, vagyis képes arra, hogy rányissa szemünket a valóSágnak
arra a rejtett oldalára, amelyrőlnem is lehetett tudomásunk addig, amíg a költői alkotás fel
nem tárta előttünk.A retorika ehhez képest szűkebbdimenziójú, hiszen lényegében az a
célja, hogy helytállónak látszó érvekkel meggyőzzönvalamiről. Korlátja, hogy mindig a
hallgatóSág által elfogadott eszméken nyugszik, míg a költészet az értelem új terét hozza
létre.

- A referencia szó központijelent6ségűa jelenkorifilozófiában. Az ön művében is
találkozunk ilyenfejezetcímmel:"Metafora és referencia". Ma is ilyenfontosnak tekinti
ezt a fogalmat?

- Igen, tudnunk kell, hogy a referencia szöt az angolszász analitikus filozófia vezette be
a nyelv és a valóság, a diskurzus és a realitás közöttí kapcsolat jelölésére. De az angolsZász
analitikus filozófia mindig abból a feltételezésből indul ki, hogy csak a leíró, vagyis 
nagyjából - a köznapi nyelvnek van referenciája, tehát amikor azokról a dolgokról
beszélünk, amiket látunk, érintünk, amiket manipulálni tudunk; vagypedig a tudományos
nyelvnek, amely nem annyira látható, ám verifikálható világot hoz létre. Az analitikus
filozófiában ezért mindig jelenvan az egyenlő, verifikálható referencia elve. Az én tételem
ezzel szemben az, hogy noha a költészet is kapcsolódik a valósághoz, ez nem ugyanaz a
vaíösag, nem mérhetö valóSág. Nem atomokból és elektronokból áll. Ami a költészetben
revelálódik, vagyis feltárul, kilép a homályból, az a világban való jelenlétünk, az, ahogyan
lakjuk a világot. Ezért a referencia szöt én tágabb értelemben használom, hiszen nem
csupán azt jelenti, ami empirikusan verifilcUható, hanem azt is, ami költői eszközökkel
feltárható stb ... Voltaképpen ezzel Zárom első kérdésére adott válaszornat. A költészet,
midőn új teret nyit az értelem számára, egyúttal a tapasztalat számára is teret nyit. Ez a
referencia.

- A Történelem és igazság című könyvében azt írja: ,.Hiszek a gondolkodás
eredményességében, mert úgy vélem, hogy az ember nagysága a munka és a beszéd
dialektikájában rejlik; a mondás és a tevés, a jelentés és a cselekvés túlságosan is
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egybeolvadahhoz, hogy tartós ellentét léphessenfel a 1eórla és a praxis /Wzött. "Miként
vélekedik errol ma?

- Változatlanul érvényesnek tartom ezt az állítást, noha ez viszonylag régi szöveg és egy
olyanpolémiára utal, amely Franciaországban már a múlté. Igen elnagyoltan összefoglalva,
ez a vita a filozófiának egy erősen spekulatív, a hangsúlyt a beszédre, a retlexióra helyező,a
gyakorlati megfontolásokat kizáró felfogása, másfelől egyfajta (ugyanolyan gyakran
keresztény, mint marxista eredetű)aktivizmus között folyt, amely szerint csak az a fontos,
amit teszünk, nem pedig az, amit mondunk. Nos, én ebben a szövegben vissza akartam
állítani a beszéd és a cselekvés egyenlő jogi státusát. Két szempontból igazítanám ki az
akkor írottakat. Jelenleg így mondanám: beszélni nem egyszeruen annyit jelent, hogy
tükröt tartunk a természet elé, mint valaha mondták; a beszéd értelem létrehozása. Tehát
beszélve cselekszünk, sőt vannak olyan nyelvi formáink, amelyek igen erőteljes cselek
vések, mint például az ígéret, a figyelmeztetés vagy a parancs. Léteznek tehát verbális
cselekvések. Másfelől viszont nincs olyan formája az emberi cselekvésnek, amelyben a
nyelvnek része ne lenne. Miért? Mert az emberi cselekvés éppen abban különbözík az
állati viselkedéstől, hogy szimbólumokat, normákat, szabályokat foglal magában. Ha én
üdvözlöm magát, kezet nyújtok: a kéznyújtás tett, mivel egy bizonyos kultúrában az
udvariasság kifejezője. Következésképp, ha fel akarjuk fejteni valamennyi emberi gesztus
nak ezt a szimbolikus dimenzióját, a nyelvhez kell folyamodnunk. Az emberi gesztusok
lényegük szerint különböznek az állati tevékenységtől, méghozzá éppen szimbolikus
dimenziójuk révén - és itt máris a nyelv birodalmában találjuk magunkat. Tehát a
mondani és a tenni, a gondolat és a cselekvés átjárja, keresztezi egymást.

- Ugyanebben a könyvben ön ezt írja: .Hahoztam, hogy felvegyem-e ebbe a
gyújteménybeA kereszténység és a történelem értelme címú tanulmányomat, mivel ez
a többinéljóval messzeb1Jre megy egyfajta keresztény bitvallás irányába, s így megtöri
azt a tartózkodást, ami számomra a filozófiai dialógus nélkülözhetetlen feltételének
tűnik. "Jelenleg is így látja ezt a kérdést?

- E tekintetben nem változott a véleményem. Mindig is ügyeltem rá, hogy különválasz
szam a tapasztalatra, az észre, a minden ember számára közös nyelvre épített filozófiai
munkásságomat vallásos elkötelezettségemtől, amely egy történelmi közösséghez való
tartozásomon nyugszik, amely közösség bizonyos alapvető szövegekre, elsősorban a
bibliai zsidó, majd keresztény írásokra hivatkozik. Nos, amikor filozófiai fejtegetésbe
bocsátkozom, nagy gonddal vigyázok arra, hogy csak a közös ész, a józan értelem által
nyújtott segédeszközökre, forrásokra támaszkodjam. Ugyanakkor viszont mély meggyő

ződésem,hogy - és ez a kérdés másik oldala - a filozófiai retlexióban mindig van valami
befejezetlenség, mivel az igazság iránti elkötelezettség mélyebb motivációja éppen ebben
a bibliai referenciában lelhető föl. Vegyünk egy rendkívül egyszeru példát: az erkölcsöt.
Hívők és nem hívők egyezségre juthatunk az igazság minimumának szabályára vonatko
zóan (amely egyébiránt vallási szövegekben jutott kifejezésre): ne tégy mással olyasmit,
amit magad sem vennél szívesen (mármint ha veled tennék). Megtaláljuk ezt a zsidó
Ésaiásnál, halljukJézus szájából, de meglelhetjük Kantnál is. Mindig úgy cselekedj, hogy a
másikat ne puszta eszközként, hanem magábanvaló célként kezelhesd. Látjuk, hogyebben
az erkölcsi kijelentésben megtalálható a közös ész mozzanata. Ám annak az ésszerűsége,

megalapozása, az arra való mélyebb ösztönzés, hogy e szerint a parancsolat szerint éljünk,
amelyet minden ember ismer, feltételezi, hogy úgy mondjam, a szabadság felszabadítását.
Ezzel azt akarom mondani, hogy az emberi szabadságnak alapjaiban kell megszabadulnia
mindenféle béklyótól. S akkor a hitre vár az a feladat, hogy a szabadságot a maga
teljességében érvényre juttassa. Még a filozófus Kant is elismerte a vallást a puszta ész
határain belül, amikor azt mondta, hogy a szabadság felszabadítása - vagyahogy a vallás
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nyelvén mondjuk, szanktifikációja, szentté tétele - nem azonos az erkölcs problémájával.
Miért? Mert létezik a rossz, és a szabadságot fel kell szabadítani a rossz bilincseiből,hogy
kifejthesse erkölcsi hatását. Szöval, összefoglalásként azt mondanám, hogy az erkölcsi
szabály, meglehet, közös minden ember, minden hit és hitetlenség számára, ám a
keresztény hitvallás sajátos vonása az, hogy kijelenti: a szabadság nem az övé, nem a sajátja,
nem olyasvalami, ami a rendelkezésére áll, nem a saját müve, hanem isteni adomány.
Ennek az adománynak a felismerésében, hogy szabad, szabadságomban felszabadított
ember vagyok, ebben rejlik az erkölcs vallási dimenziója.

- Arra kérném. beszéljen a perszonalizmus atyjával, Emmanuel Mounier-val való
személyeskapcsolatáról, illetve könyvének róla szóló jejezetér6l.

- Nos, mint tudja, Emmanuel Mounier életműve két periódusra osztható: az első

korszak 1932-től a második világháború kezdetéig tart, a második 1950-ben bekövetke
zett haláláig. Ez utóbbi pályaszakasz tehát igen rövid. Nagyon kurta mindkét időszak, ám
mégis különböznek a dolgok hangsúlyozását és a központi problémát illetően.

Az első periódusban Mounier főleg az individualizmus elleni harcot helyezte előtérbe.

Individualizmuson azt az állítást értette, hogy az ember mint individuum, mint atom
létezik, még mielőtt egy társadalomhoz tartoznék, vagyis mielőtt belépne a társadalmi
viszonylatok rendszerébe, mielőtt társadalmi kötelezettségei és jogai lennének. Ebből
következik alapvetően fontos különbségtevése az individuum (amely már a társadalomba
való belépése előtt jogokkal rendelkezik) és a személy között, amely csak annyiban
létezik, amennyiben része egy élő közösségnek, Közvétlenül a háborút megelőzően

főkénterre irányult munkássága: a személynek és a közösségnek ezt a mély összefüggését
hangsúlyozta. Hajlamosak vagyunk ugyanis arra, hogy vagy azt mondjuk: a társadalom
valamennyi érték, norma stb. forrása, vagypedig azt, hogy az individuum az abszolút alany.
Végső soron azt akarta kimutatni, hogy a személy csak a közösséggel való viszonyában
létezik és fordítva, hogy minden valódi közösség egy személyekból álló személy.

Ezután következett a második periódus. Emmanuel Mounier második korszaka 1945
től 1950-ig lényegében arra az időszakra esik, amikor már likvidálták a fasizmust
Európában. A rekonstrukció évei voltak ezek, amikor egy új, sokkal nehezebb, sokkal
szubtilisabb kapcsolatot kellett kialakítani a belső élet és a politikai-társadalmi elkötele
zettség között. Itt szintén egy antinómiával, vagy ha úgy tetszik, dichotómiával találta
magát szemben. Egyrészrőlvoltak, akik azt mondták: ahhoz, hogy újjáépítsük életünket,
nyilvánosságunkat, magunkba kell szállnunk, tehát vonuljunk vissza a meditációba, illetve
a hívő emberek esetében az imádságba. A másik oldalon álltak mindazok, akik szerint a
háborús romok közeperre társadalmilag elkötelezett aktivistákká kell válnunk, akár a
pártokban, akár a szakszervezetekben vagy más mozgalmakban, akár a műveinkben; a
kritérium mindig a bekapcsolódás valamilyen társadalmi tevékenységbe. Tehát afféle
háborúskodás volt ez, amely nagyon emlékeztetett arra, amire a második kérdésére adott
válaszomban utaltarn: a gondolkodás és a cselekvés, a beszéd és a tevékenység közötti
viszonyra. Itt is az interioritás és az exterioritás, a belső és a külső közötti összefüggésről
volt szö. Azt hiszem, Mounier gondolkodói ereje abban nyilvánult meg, hogy elutasította a
választást. Ami saját munkásságát illeti, az főleg egy folyóirat irányítása volt; emiatt nem
tudott a szö akadémiai vagy egyetemi körökben elfogadott értelmében gondolkodói
életművet felépíteni. Az egyetlen olyan művét, amely némileg emlékeztet egy tudomá
nyos munkára, éppen a háború alatt, franciaországi internálása idején alkotta, a náci
megszállás időszakában. Ekkor írta az Értekezésa jellemTÓl címü, némileg spekulatívabb
jellegű művét, amely átmenetet képez a háború előttiés a háború utáni periódus között, A
háború után azonban lényegileg azt akarta megmutatni, hogy amennyiben nem vagyunk
képesek magunkba vonulni, visszatérni a forrásokhoz, akkor dinamizmusunk kimerül az
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aktivitásban. Ezért minduntalan figyelmeztette a bensőségesség embereit a világban való
jelenlét, az aktivistákat pedig az elhallgatás és a visszavonultság szükségességére.

- Hogyan látja Gabriel Marcel személyiségét és filozófiáját?
- Igen, Gabriel Marcel filozófiája! Engedje meg, hogy előbb az emberről beszéljek,

mert ha igaz is, hogy némelyik filozófus személy szerint nincs jelen a műveiben, Gabriel
Marcel esetében ez nem így van. Gabriel Marcel a filozófiatanárom volt a háború előtti

években, pontosan Mounier első korszakában, amelyről az imént szöltam, A magam
részérőlnem kivántam választani Mounier és Gabriel Marcel között, mivel úgy találtam,
hogymélyösszhangvan kettejük közt. Szóval Gabriel Marcel olyan olyan embervolt, aki 
mint Szókratész - közvétlenül válaszolt a filozófiai problémákra, vagyis anélkül, hogy
minduntalan hivatkozott volna valakire - hogy Arisztotelész ezt mondta, Descartes azt
mondta, Kant amazt mondta... Nekünk, tanítványainak mindig közvetlenül azzal a
kérdéssel kellett szembenézniink: mit mondunk mi, azaz mi a saját véleményünk? Tehát
mind a kérdésben, mind pedig a válaszban volt személyes elkötelezettség.

Gabriel Marcel lényegében három témakörben alkotott jelentőset, s ezek az ered
ményei számomra ugyanolyan érvényesek ma, mint annak idején. Először is azt a tételét
kell említenünk, hogy az ember lényege szerint inkarnált lény - ami a test és a lélek
oppozíciójának elutasításával egyenértékű-, azt a tényt hangsúlyozta, hogy az ember élő
test, "lelkes" test, vagyisolyan test, amelyben a gondolat, a nyelv, a döntési képesség, a
szabadság, a reflexió lakozik. Tehát nagyon erősen hangsúlyozta a testiség összefüggését,
vagyis azt, hogy testünk által vagyunk a világon - legalább annyira, mint Merleau-Ponty,
aki szintén foglalkozott azzal a problémával, hogy miként közvetít a test közöttünk és a
világ között. Gabriel Marcel valóban a testiség inkarnációjának gondolkodója. Ő
hangsúlyozta a leginkább, hogy a testem nem egy test a többi között: az emberi testre az
jellemző, hogy valakinek a teste, tehát közvétlenül is kifejezőerővel rendelkezik. Azt
hiszem, erre a legjobb példa az arc. Az arc valóban az ember látható és mezítelen oldala, az
arc a mezítelen ember - kivéve, ha álcázza magát vagy elrejtőzik. Az arc az a testrész,
amely ki van téve a pillantásoknak; a tekintetből viszont maga a lélek sugárzik Vegyük csak
azt a paradoxont, hogy mindenki számára magától értetődő:a tekintet az arcból lép ki és
felénk irányul; mig a fizikus és a fiziológus szerint a fénysugarak hatolnak be a szembe. De
ez a tekintet fiziológiai oldala; a testi és ugyanakkor spirituális oldal a tekintet ereje, amint
kilép a testből és felém irányul. Tehát látom magát, amint engem néz: a tekintet a
pszichikai intenció és egyfizikai-optikai mechanizmus mélyegysége. A tekintet a lélek és a
test egységének csodálatra méltö illusztrációja.

De vehetném példának a beszédet is, hiszen a beszéd: hang, amelyet az emberi test a száj
segitségével hoz létre - ugyanakkor viszont jelrendszer is. Vagyis a hang egyszerre fizikai
dolog - egyfajta zörej, pontosabban lehelet -, ugyanakkor pedig szervezett jel-struktúra
is; következésképp a jelben találkozik a pszichikai és a fizikai oldal, ami jól mutatja test és
lélek egységét. Ez tehát Gabriel Marcel filozófiájának első nagy témája. A második téma a
második személy problémája. Erősen foglalkoztatta az a jelenség, hogy a nyugati filozófia
az Énre helyezte a hangsúlyt. Descartes cogito-ja első személyben hangzik el 
gondolkodom, tehát vagyok -, és Kantnál is megtaláljuk az Én gondolom formulát, amely
Kant nevezetes szövegében, a Tiszta ész kritikájában minden reprezentációhoz hozzáte
hető, Nos, Gabriel Marcel állítása az, hogy a személlyel míndenekelött második
személyben találkozom, nem pedig akkor, mikor kinyilvánítom saját magamat, s hogy
először egy Je-hez fordulok; illetve az is hozzám fordul, létezni kezd számomra, s ennek
során fedezem fel a szubjektum dimenzióját, a második személyben levő szubjektumét. Itt
ismét egy rendkivül egyszeru példára hivatkozhatom, éppoly egyszerűre,mint amilyen a
hang példája volt. Thdjuk, a nyelvvel való első kapcsolatunk valóban nem az, hogy
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beszélünk, hanem hogy hallgatjuk valakinek a beszédét. Gyermekként először halljuk a
nyelvet, s csak azután beszéljük. Azt hiszem, nagyszertl szimbólum, hogy olyan környezet
be születünk: bele, amelyet a beszéd alkot; mások beszéde vesz körül bennünket. A másik
beszédének befogadása közben válok képessé arra, hogy magam is beszélni kezdjek, vagy
ahogy franciául mondjuk, "átvegyem a szöt". De mielőtt "átveSSZük" a szöt, hallgatni kell.
És a hallgatás elsőbbségea beszéddel szemben mutatja a második személy elsóbbségét az
elsővel szemben. Ezt a tételt egyébként a morális parancsolat példájával tudnám
alátámasztani, amely szintén második személyben szöl, Ne ölj, tartsd meg az ígéreteidet,
ne hazudj - vagyis a lelkiismeret hangja második személyben szólít meg. Vagyisaz az igen
mélyen bennem levővalami hív engem vagy magát, ami nem más, mint az erkölcsi tudat,
amely azonban alapvetőenmint valaki által valakihez intézett beszéd létezik.

A harmadik téma, amellyel Gabriel Marcel birkózott, s amely néha majdnemhogy
vulgarizálódott, de legalábbis banálissá vált a sok ísmétléstöl, az ontológiai misztérium
fogalma volt. A misztérium szö igen gyakran arra szolgál, hogy a tudatIansagot vagy a
restséget leplezze. Ez rejtély, misztérium, szoktuk mondani valamire, amit teljesen
érthetetlennek találunk. A misztérium szó tehát a gondolkodás nyomorúságának leplezé
sére szolgál. Gabriel Marcelnél nem ez volt a helyzet, mivel nála a mísztéríum szó ereje
éppen abból ered, ami megkülönbözteti a probléma szótól. A probléma ugyebár olyan
kérdés, amelynek minden tagja előttünkvan, mintegy az asztalon kiterítve, akár egypuzzle
darabjai, s nekem meg kell találnom a legjobb megoldást arra, hogy megcsináljam a puzzle-t,
ám én magam nem vagyok része a játéknak. Ezzel szemben a misztérium sajátossága az,
hogy én magam is része vagyok a kérdésnek és a megoldásnak, Ezért mondja Gabriel
Marcel, hogy ebben az esetben nem tudomproblémává tenni a dolgokat, vagyis egy olyan
kérdésre redukálni őket, amelynek nem vagyok a része, amelyben egyáltalán nem vagyok
érdekelve. Nos, számára a misztérium szíve, amelyet ontológiai misztériumnak nevez, az
magának a létezésnek a fogalma. Itt sok mindent kellene említenünk Gabriel Marcel
katolikus hitéről. Ám ő mindenki számára érthető dolgokat akart mondani; még akkor is,
amikor keresztény és katolikus meggyőződéstt fejezte ki, ezt mindenki számára
hozzáférhető formában tette, éppen azért, mert úgy gondolta, hogy a misztériumnak ez a
dimenziója, amellyel én nem rendelkezem, de amely rendelkezik velem, amely az
alapjaimat képezi, anélkül, hogy saját kezdeményezésből tételezhetném. ez voltaképpen
azonos azzal a gondolattal - amelyet magam is fejtegettem az imént -, hogy a
szabadságom megadatott nekem. De éppen egy ilyen jellegű mondat fejezi ki jól a
misztérium fogalmát, mivel nincs lehetőségemarra, hogy szabadságom adományát úgy
fogjam fel, mint amikor az ember egyvihart vagy egytűzvészt szemlél, egyszertl nézőként.
Nem nézője vagyok ennek az adománynak, hanem hozzá tartozom, mint az a személy,
akinek ez megadatott. Összefoglalva, azt hiszem, hogy ez a háromszög-féle az alapja
Gabriel Marcel gondolkodásának. Először is a testet öltött gondolat, azután a 'Je
elsódlegessége az emberek közöttí kapcsolatokban, harmadszor pedig az engem is
magában foglaló misztérium mélysége, szemben a problérru1k:kal, amelyeket kívülről

szemlélek.

- Hogyan látja ma a kultúra és a keresztény bit kapcsolatának probletrultikáját?
- Többször is érintettük ezt a kérdést az előző témák kapcsán, de szeretném

összefoglalni a véleményemet. Korábbi fejtegetéseimben több olyan elem is felbukkant,
amelyek szükségesek ennek a kérdésnek a megválaszolásához.· A kultúra fogalma
viszonylag modem fejlemény, amely a német Bildung fogalmához kötődik és vallási
meggyőződéstől függetlenül nyitott minden ember számára. A kultúra léDtege szerint
közös, A kultúra sajátossága az, hogy olyan hitek, szabályok, normák együttese alkotja,
amelyekhez mindenki egy bizonyos kielégítő szinten ragaszkodik, azért, hogy közösen
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tudjanak cselekedni, illetve hogy a közös cselekvtst szabályomi tudják. Tehát én
elsősorban a kultúrának erre az átfog6, totalizál6 mozzanatára helyezném a hangsúlyt,
arra, hogy a kultúra köztulajdon, közkincs. Ezt leszögezve azonban meg kell mondanunk,
hogy a modern ember helyzetére az jellemző, hogy már nem egységes kultúrában
léteZünk; van egy közös örökségünk, amely a hagyományból ered. A hagyományokból,
tegyük:hoZZáazonnal. A modern ember és különösen a nyugati ember egy sor kulturális
újítás terméke, amelyek egymásra rétegzódnek, mint a földrétegek Van a görög-római
alap, a zsid6-keresztény alap, aztán ott van a nagyközépkorí tapasztalat: a kereszténység
be való integrálódás, de említenünk kell a reneszánszot, a reformáci6t, s ide tartozik a
németAufkla.rungés a brit enlightement, aztán a francia forradalom és a nacionalizmusok,
a XIX.század nagynemzeti mozgalmai, a munkásmozgalmak, a szocializmus, a marxizmus
stb. Úgy vélem, hogy a modern ember többféle tradició letéteményese, s ezért, hogy
önmagunkban meghasonlottakvagyunk, és azt hiszem, soha nem is fogunk újból egységes
kultúrában élni - ha ugyan valaha létezett ilyen.

Ellentmondásos, konfliktusos kultúrában élünk Nos, ebben a lényege szerint konfliktu
sos összefüggésben hivatkoznék a sajátos zsid6-keresztény örökségre, ezen belül
helyezném el. Ezt a hagyományt a globális kultúra összetevőjének, egyidejűleg pedig
állandóan idegen elemnek tartom. A Szentírás tradiciójában egyébként találunk szimbó
lumnak tekinthetőképeket, mint amilyen a kovász a tésztában, vagy a szobában világló
mécses, vagy a hegyet megvi1ágitó fény. Vagyis a hitnek nem arra kell törekednie, hogy
uralkodjék, hanem hogy suga11atotadjon - nem dominál6nak, hanem inspirálónak kell
lennie. Ebben az értelemben állítom, hogy a kereszténységnek mint hatalmi rendszernek
a megsemmisülése, összeomlása j6 dolog. Egyrészt persze katasztrófa is, igen fájdalmas,
sót bizonyára szörnyű dolog, ám ugyanakkor véget vet annak a zavarnak, amely abból
eredt, hogy az ige felszabadíto ereje összekeveredett egy intézmény' hatalmával. És az a
tény, hogy a keresztények ma kisebbségben vannak, úgy vélem, előnyt jelent abból a

• szempontból, hogy éppen ezért szabadabban tudnak részt venni a plurális kultúra nagy
vitájában.

Jelenleg - és feltehetően még hosszú ideig, ha ugyan nem örökre - egy plurális
kultúrához tartozunk Mellékesen úgy gondolom, hogy ennek politikai szempontból is
van jelentősége, mivel egy bizonyos politikai hatalomnak az a törekvése, hogy új,
ellentmondások nélküli embert kovácsoljon, illúzi6. Egészen hasonló illúzió, mint a
középkori kereszténységé, amelyet voltaképpen elismétel, csak racionalista fogalmakkal.
Közös bennük az az eszme, hogy az embereket egy meghatározott sZámú, rájuk erőltetett

hittételben kell egyesíteni. Azt hiszem, hogy ezzel szemben éppen azokra a múltból
származó kulturális erőkre támasZkodhatunk, amelyeket az imént soroltam fel a görög
római világt61 a XIX. és XX. század forradalmaiig. Arra a feltételezésre építek, hogy
mindebben van egy mélyebb egység, az emberre ráismerő ember lehetősége. Ezt arra
alapozom, hogy megosztottak vagyunk, hogy ellenfelei vagyunk egymásnak És Karl
Jaspers, a filozöfus, akinek sokat köszönhetek és aki mesterem volt ugyanabban az
időszakban, mikor Gabriel Marcelnek is tanítványa voltam, nos, ő szerette megemliteni,
hogy létezik szeretetteli küzdelem, liebender Kampf SZámomra ez nagyon erős jelszó.
Barátságos küzdelmet kell vívni azokkal, akik nem osztják a hitemet, de akikkel együtt kell
megval6sítanom egyi~os társadalmat.

- Mit ért ön revelki6n?
- sok minden jut erről eszembe! Th1án ésZrevette, hogy beszélgetésünk során egyet-

lenegyszer használtam ezt a szöt, a költészettel összefüggésben, ami arra mutat, hogy a
reveláci6 fogalma nincs fönntartva a~ számára. Revelki6ról beszélek minden egyes
alkalommal, amikor létezésünk rejtett dimenzi6ja leplezetlenül feltárul előttünk. És
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minden nagyköltészet ezt teszi: magánéletünkben, családi kapcsolatainkban, társadalmi,
nemzetközi, emberi viszonyainkban feltárja az elfedett, alcazott, rejtett dimenziókat.
Tehát véleményem szerint a "revelálni" szö első értelme: felfedni azt, ami rejtett volt. Itt is,
akár az előző kérdéseknél. mondanék egy példát: egyszeruen csak gondoljunk az olyan
nagy emberi szenvedélyekre, mint a féltékenység, a gyúlölet vagy a hatalom. Honnan
máshonnan ismernénk ezeket, ha nem az olyan nagyalkotök múveiból, mint Cervantes,
Shakespeare, Dosztojevszkij. Ebben az esetben a költői mú revelálja az emberben rejlő

mélységeket. Nos, a magam részéről, mielőtt valamiről - mondjuk, egy szövegről - azt
állítanám, hogy reveláció, azt mondom, hogy reveláló: vagyis képes revelálni valamit az
emberi valóságból, abból, ahogyan a világot lakjuk (hogy egy általam igen kedvelt
kifejezéssel éljek, amely Heideggernél, de más filozófusoknál is gyakran előfordul).Tehát
meg kell tanulnunk, hogy a reveláló művek révén feltáruljon előttünk az a möd, ahogyan
otthonunkká tesszük a világot, méghozzá minden rejtett dimenziójában. Vagyis a beszéd,
mielőttreveláció lenne, előszörreveláló. A zsidó és a keresztény tradíció sajátossága, hogy
valamennyi költemény, valamennyi írás közül, amelyek a kultúránkhoz tartoznak, van egy,
amely egészen különleges, eredeti: éspedig a bibliai írásokösszessége, amelyek rendkívüli
mödon revelálók és éppen ezért reveláltak is. Miért? Mert a középpontjukban mindig egy
nép felszabadítása áll, és azt hiszem, hogy az exodus erejét a hebraikus zsidó tradícióban
vagya feltámadás erejét a keresztény írásokban éppen az adja, hogy a szabadságot mint a
világot átformáló erőt revelálja. A reveláló szöröl áttérve a revelált szóra: ezeket a
szövegeket revelált szövegeknek tarthatjuk és annak is tartjuk, mivel mi magunk nem
voltunk képesek megírni őket. Olyan beszéd ez, amely valamiképpen megadatott
számunkra, hogy azután mi is megszólalhassunk, kézbe vehessük személyes és közösségi
szabadságunkat. Éppannyira ragaszkodom tehát a zsidó-keresztény revelációnak a szö
tág értelmében vett költői jellegéhez, ez a költészet egyik dimenziója; másfelőlviszont ez
műfajában egyedülálló költészet, már csak azért is, mert megteremti az őt interpretálók
közösséget. A többi költői mú, mint a .8örOg tragédiák, vagy Shakespeare tragédiái •
elszigetelt művekmaradnak, míg a zsidó írások jellegzetessége az, hogy létrehoztak egy
népet, amely csak azért létezik, mert léteznek ezek az írások; a bibliai szövegek
specifikuma pedig az, hogy közösséget. történelmi közösségeket hoztak létre, az
egyházakat, amelyek az én szememben lényegük szerint az őket alkotó beszédre hallgató,
azt interpretáló közösségek,
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