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Paul Ricoeur a halálról és az időről

Paul Ricoeur magyarul — mindössze négy évvel
a francia kiadás után — Egészen a halálig címmel
megjelent gondolatkísérletei vitathatatlanul ne -
mes szándékaik és egyértelműen komoly prob-
 lémafelvetéseik ellenére több szempontból is za-
varba hozzák az olvasót: először is azért, mert a
könyvben megfogalmazódó intuíció végül lát-
ványosan szembefordul önmagával, másodsor-
ban a filozófiai és teológiai határterületen mozgó
elemzések sajnálatos anakronizmusából faka-
dóan, végül pedig a fogalmi tisztázás szándéká-
val fellépő szerző fogalmi téren megmaradó
adósságainak következtében.

Természetesen elhibázott lenne szabatosságot,
fogalmi precizitást és kimerítő koherenciát várni egy
olyan szövegtől, amelyet két hosszabb esszé és ösz-
szesen tíz töredék alkot. Az összefüggő szövege-
ket és a töredékeket ráadásul nyolc év választja el
egymástól, és a szerző bevallottan gondolatkísér-
letekbe fog. Ebből fakad az, ami rokonszenvessé te-
szi Ricoeur fejtegetéseit: az eleven és tapogatózó
gondolkodás elemi ereje, a lépten-nyomon felve-
tett és sokszor megválaszolatlanul hagyott kérdé-
sek, a befejezetlen és elvarratlan mondatok, egy-
szóval az a töredékesség, amely olyan jól illik az
emberi megismerés alaphelyzetéhez. A vizsgált kér-
dések komolysága (a halál, a halál utáni élet való-
sága és vágya, az idő, a feltámadás, Jézus halálá-
nak értelme és nem utolsósorban a filozófus saját
önértelmezése) és a töredékesség tehát a legkevésbé
sem alkot kontrasztot az Egészen a halálig lapjain:
a problémák nem ebből fakadnak.

A nehézségek részletezését azonban ugyanúgy
problémássá teszi a szöveg keletkezésének alap-
helyzete, mint a szerző rangja. A halállal és a meg-
halással kapcsolatos reflexiók ugyanis Ri coeur fe-
leségének súlyos betegségével, majd évek kel később
a filozófus saját erővesztésével párhuzamosan
születtek, és a meghalásnak ez a köz vetlen távla-
ta olyan tiszteletet parancsol, amely nek talán inkább
áthághatatlan határt kellene húznia mindennemű
bírálat előtt. És hogy Ricoeur esetében hatalmas élet-
művet alkotó és jelentős hatást kifejtő szerzőről van
szó, az szintén nem könnyíti meg a problémás té-
nyezők számbavételét. Ennek ellenére az alábbiak
során mégis elsősorban ezek kapnak teret.

A kötet szándéka és tartalma amúgy viszony -
lag könnyen összefoglalható. Ricoeur a halál utá -
ni életet objektív állapotként felfogó szemlélet-
mód leépítésével párhuzamosan az élet súlyára

és a halál utáni élettől független értelmére kívánja
helyezni a hangsúlyt, s a halál utáni élet képzetét
az idő és az örökkévalóság viszonyának olyan ér-
telmezésével akarja felváltani, amely szakít az íté-
letről, a bűnről, az üdvösségről és a megváltásról
szóló hagyományos teológiai elméletekkel.

A fogalmi téren jelentkező problémák főként
az Egészen a halálig: a gyászról és a vidámságról szóló
szövegben figyelhetők meg. Az esszét (akárcsak a
többi szöveget) önmagában véve rendkívül pozi-
tív tartalmi igény hatja át: bizonyos, a halált érintő
képzetek megalapozatlanságát kimutatva egy
végletes határhelyzet (a haldoklás) feldolgozásán
keresztül olyan „vidámságig” kíván eljutni, amely
— egyébként a korai monasztikus hagyományhoz
kötődő keresztény kifejezést mozgósítva — gond-
talanságként felfogott életszeretetet jelent. Ri -
coeurnél éppúgy nincs nyoma a halált végpont-
ból folyamatosan jelenlévő viszonyítási ponttá
alakító Martin Heidegger pátoszának, mint a ha-
landóság terhét szellemes iróniával feldolgozó
Odo Marquard komikumának, és ez a szélsősé-
gektől tartózkodó józanság mindenképp üdítő
eleme a szövegnek. Az esszé kiindulási pontja a
halál utáni állapotról alkotott képzet hamis objek-
tivációja ellen viselt „küzdelem” (39.), az efféle
képzeleti formák Ricoeur szerint ugyanis elkerül-
hetetlenül a halállal szemben tanúsított szorongás
forrásává válnak, jóllehet teljesen téves szemlélet-
módon alapulnak, hiszen azt feltételezik, hogy a
halottak ideje valamiképpen párhuzamos az élők
(a „túlélők”) idejével. A „terápiás” (32.) szándék-
tól sem mentes elemzések ezeket a hamis képze-
letbeli „alakzatokat” igyekeznek lebontani. A már
bekövetkezett halál vagy a haldoklás elővétele-
zése helyett Ricoeur szerint két másik tényezőre
kellene figyelmet fordítanunk. Egyrészt arra, hogy
ha nem pusztán külső szemlélőként tekintünk a
haldoklókra, hanem a meghalással küzdő élő
iránt táplált részvét irányítja a tekintetünket, ak -
kor felismerjük, hogy az élet „legmélyebb erőfor-
rásai” (37.) nyílnak meg az agóniában. Másrészt,
ezzel párhuzamosan, arra, hogy csak a halállal
szemben válik lehetségessé a valódi „vallási ta-
pasztalás” (39.), mert csak így „fedi fel” (31.) ma -
gát az az egyetemes „vallási elem”, az a „Lényeg”,
amely konkrét vallásokba, vallási nyelvekbe van
„kódolva” (38.). Az általános vallási elem és a
(nagybetűvel írt) Lényeg kifejezések zavart tá-
masztanak — ha csupán a vallási dimenzió egye-
temessége és a konkrét vallások részlegessége kö-
zötti ellentétről van szó, akkor csalódást keltő
módon a hetvenes évek legerőtlenebb vallásel-
méleteinek világában találjuk magunkat. Ha több-
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ről, akkor a fogalmi homály („vallási elem”, „az
alapvető”, „a Lényeg”) nem ad komolyabb felvi-
lá gosítást a szerző elgondolásáról.

Ugyanez a nem éppen szerencsés fogalmi prob-
lematika jelentkezik Ricoeur önértelmezési kísér-
leteinél. Annak a „keresztény filozófus” szó párnak
az elutasításával szembesülünk, amely nek egyéb
megfelelői („keresztény költő”, „keresztény zene-
szerző”, „keresztény tudós”) már túlságosan gyak-
ran merültek fel problémaként ahhoz (Magyar -
országon is), hogy ne várnánk joggal többet annál
a „skizoid helyzetnél” (94.), amelyre Ricoeur hi-
vatkozik. A keresztény filozófia kérdésének egya-
ránt vannak árnyalt (Isten és a filozófia érdekében
a keresztény filozófiát lehetetlennek tartó Hei deg -
ger) és naivan primitív megoldásai: a keresztény „el-
köteleződés” (95.) és a filozófiai autonómia Ricoeur-
féle szembeállítása egyikhez sem tartozik, inkább
azt a tanácstalanságot tükrözi, amelyet az elmúlt
száz év erőfeszítései után immár jótékony lenne ma-
gunk mögött tudnunk (a kötet előszava még ennél
is kezdetlegesebb, azt sugallja ugyanis, hogy a ke-
reszténység „akadályozhatná” [20.] a szabad
gondolkodást).

A részvétteli tekintettel párosuló „kísérés”
(41.), a vele összefonódó „testvériség” (49.), az em-
lékezés és az elbeszélés (55.) jelenségeit Jorge
Semprun és Primo Levi sorsán és írásain keresztül
vizsgáló fejtegetések után kezdődik az Egészen a
halálig legkomolyabb része (67–81.), amelyben
Ricoeur elsősorban hagyományos teológiai elmé-
leteket igyekszik lebontani, lényegében ugyanúgy
kommentárt fűzve Xavier Léon-Dufour egyik írá-
sához, mint korábban Semp ru néhez. Hatalmas té-
maköröket fog át egy-egy sorban, kérlelhetetlenül
negatív álláspontokat megfogalmazva: kívána-
tosnak tartja, hogy „radikális megtisztulásra” (70.)
kerüljön sor bizonyos elméletekkel kapcsolatban,
azaz „demito lo gi zálni kell” (72.) meghatározott
szemléleti formákat. Nagyszerű és elengedhetet-
len igény mozgatja, hiszen az elmúlt évtizedek-
ben bebizonyosodott, hogy radikális felülvizsgá-
latra szorul többek között az az egész második
évezred szótériológiáját meghatározó anzelmi
megváltástan, amely Ricoeur demitologizálási tö-
rekvéseinek elsődleges célpontja. De mindössze
annyit megállapítani, hogy a megváltás nem te-
rel hető „jogi síkra” (96.), hogy az ítélet nem lehet
„jóvátétel” (74.), hogy a reményünk tárgyát nem
alkothatja a Pálnál leírt üdvösség (70.), hogy hely-
telen Jézus halálának áldozati értelmezése (81.) és
a krisztusi kenózist le kell választanunk a húsvét
utáni kontextusról (77.), az hallatlanul könnyelmű
szemléletmódot tükröz, olyat, amellyel szemben
felmerül annak a gyanúja, hogy még el sem jutott
a szótériológia valódi problémájáig. Nyers és ot-
romba dolog lenne számon kérni Ricoeurön, hogy

nem vet számot azokkal a nagyszámú értelmezési
törekvésekkel, amelyek az általa kommentált
egyetlen könyv sugarán kívül esnek, de még így is
sajnálatos anakronizmus jellemzi a fejtegetéseit: a
megváltástan terén kifejtett demitologizálási kí-
sérletei mintha mit sem tudnának a huszadik szá-
zadról (arról a kínos tényről nem is szólva, hogy
egy 2002-es könyv hatására kellett elveszítenie a
pátriárkákról szóló bibliai elbeszélések konkrét
történetiségének „illúzióját”: 102.).

A teológiai számonkérés nem feltétlenül sze-
rencsés gesztusánál azonban fontosabb megemlí-
teni, hogy a szóban forgó lapokon Ricoeur remek
intuícióból indul ki (csak éppen fogalmilag már nem
tudja valóra váltani). A létezés értelmének olyan in-
tuícióját vázolja fel, amely a „tökéletes elszakadás”
(67.) (a teljes függetlenség, az eckharti Abgeschi e -
denheit) erejével a jelenbe (a „pillanatba”: 72.) tö-
möríti és vertikálisan az örökkévalósággal hozza
kapcsolatba az emberi lét értelmét. Az így értett in-
differencia és az értelem megfeleltetése a legnagy -
szerűbb eleme az egész könyvnek. E helyütt is fel-
bukkan a szöveg elején említett támadási cél, a halál
utáni élet képzete, amely folyamatosan azon van,
hogy „ravaszul” visszalopja magát (74., 75., 77.):
Ricoeur az Isten gondoskodásába vetett bizalmat
és az Isten emlékezetébe való beíródást helyezi
szembe vele, amelynek folyománya a „nagylelkű -
ség” (68.), az az elszakadás, amellyel az ember „át-
viszi az élet iránti szeretetét a másikra” (68.). Aki
képes erre, az szabaddá válik a (korábbiakból már
ismert) lényegre és alapvetőre, tudva, hogy élete
„nyomot hagy” (69.) Istenben.

Nem az a probléma, hogy az így felfogott nagy-
 lelkűségnek lényegében nincs tárgya (eckharti
perspektívában kár is lenne tárgyat keresni), ha-
nem az a sajnálatos, hogy az önzetlen átvitel gesz-
tusa a könyv végére levegőtlenségbe fullad. Ha
valaki ennyire világosan látja a pillanat, az érte-
lem és az indifferencia összefüggését, hogyan kor-
látozhatja a saját „nyomát” az életművére, hogyan
hasonlítgathatja az életműve jelentőségét máso-
kéhoz (Derrida: 113.) és hogyan vetheti fel azt az
abszurd kérdést, hogy „talán” (!) még azok is kü-
lönlegesek („make a difference”: 113.) Istennek,
akik nem hagynak írásos nyomot? Mivel mindent
a továbbélőkben megmaradó emlékre korlátoz, a
mítosztalaní tásra törekvő Ricoeur végül mitizálja
önmagát, a saját életművét, s ezzel nemcsak an-
nak adja tanújelét, hogy nem értette meg Eck -
hartot, akire hivatkozik, de remek intuícióját el-
árulva kudarcba fullasztja az egész szöveget.
Sajnálatos módon még csak nem is nagyszabású,
hanem esetlen kudarcba. (Egészen a halálig. Töre-
dékek. Ford. Bende József; Ben cés Kiadó, Pan non -
halma, 2011)
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