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„Vissza a Bibliát az egyháznak és a teológiának!” – így hirdeti meg Fabiny Tibor a 
teológiai egzegézis új programját.1 Paul Ricoeur rövid, ám annál nagyobb hatású 
munkájában a nyelvfi lozófus szemüvegén keresztül tesz kísérletet arra, hogy a bib-
liai narratívát irodalomkritikai és fi lozófi ai eszközökkel újraértelmezze, s így adja 
vissza a Szentírást a bibliaolvasó ember (és közösség) kezébe. A nyelvi vizsgálódás 
során ugyanakkor rá kell jönnünk, hogy Ricoeur megközelítése nem csupán „egy 
szempont a sok közül:” a nyelvi eszközök a bibliai szöveg központi üzenetére vilá-
gítanak rá, s teológiai szempontból is gazdagítják az olvasásunkat. Kiderül, hogy 
az üzenet elválaszthatatlan a nyelvtől. Ahogy az előszóban Mártonff y Marcell is 
idézi a szerzőt: „a bibliai hit nem választható el attól az értelmező mozgástól, amely 
végül nyelvhez juttatja” (10.).

A Jézus példázataiban központi metaforaként számon tartott – és Ricoeur 
művében is hangsúlyos – „Isten Országa” kifejezésben akár az egyház szüntelen 
megújulását sürgető felszólítás bibliai megalapozását is megtalálhatjuk. Aho-
gyan Jézus példázatai is szüntelen újra-orientációra hívnak, ugyanúgy szükség 
van bibliaértelmezésünk és szemléletünk megújítására, az „eredeti, hívő olvasat” 
megtalálására is.

Hogyan lehetséges ez a megújulás? A Hermeneutikai Kutatóközpont kiadásában 
megjelenő sorozat hatodik füzetében két tanulmányt is olvashatunk Ricoeurtől. 
Az első („A kinyilatkoztatás eszméjének hermeneutikai megalapozása”) előkészíti az 
olvasó számára azt a megfelelő hozzáállást, mely a bibliai elbeszélések olvasásához 
szükséges. A második („Bibliai hermeneutika”) már egy szabadabban szárnyaló 
gondolatmenet a kinyilatkoztatás eszméjének tisztázása után, melyben a szerző 
a bibliai szövegben (az olvasó számára az olvasás közben, azaz a „szöveg előtt”) 
kirajzolódó világ feltárására tesz kísérletet – nyelvi-hermeneutikai eszközökkel.

Az első tanulmány a kinyilatkoztatás (kijelentés) kérdésével foglalkozik, amely 
nemcsak teológiai szempontból alapvető kérdés, hanem a hermeneutikában is 
meghatározza minden további vizsgálódásunkat. A gondolatmenet során a szerző 

1 Fabiny Tibor: Hívő megértés, Budapest, Hermeneutikai Kutatóközpont, 2008, 18-23.
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mindenekelőtt a kinyilatkoztatás eredeti kifejeződéseit fi gyeli meg. Arra a követ-
keztetésre jut, hogy ezen kifejeződések megtalálásához először le kell bontani a 
kinyilatkoztatás megcsontosodott, tekintélyelvű fogalmát, és a tanítóhivatal, majd a 
hitvalló közösség kapuin keresztül vissza kell térni a hit (egyéni) beszédéhez, illetve 
megvallásához. Ricoeur fi lozófus-énjét meghazudtolva részesíti előnyben a hívő 
nem-spekulatív szemléletét a fi lozófi ai beszédmóddal szemben, s mindennemű 
rendszeralkotás előtt a bibliai beszédmódok pluralitására fi gyel. A hit ugyanis a 
szerző szerint sokféle.

A Niceai Hitvallás a pneumatológiához kapcsolódóan említi az „aki szólt a 
próféták által” tételt. Úgy tűnik, a kinyilatkoztatás prófétaság felőli megközelítése 
azóta is meghatározza a bibliai ihletés fogalmáról és útjáról alkotott elképzelésünket. 
Ricoeur a prófétai beszédmód „kettős beszédének” modellje mellett ugyanakkor a 
narratív beszédforma – az Isten tetteiről szóló elbeszélések – jelentőségét is hang-
súlyozza a Szentírásban, s véleménye szerint a bibliai kinyilatkoztatás fogalma még 
ezek után is csak a többi beszédmód fi gyelembe vétele mellett körvonalazódhat 
számunkra. Nem hagyhatjuk fi gyelmen kívül tehát az olyan formákat, mint például 
a rendelkező forma, a bölcsesség, a himnikus beszéd, a könyörgés vagy a magaszta-
lás. Ricoeur nyelvfi lozófi ai (és teológiai) érzékenységének köszönhetően meglátja, 
hogy már ezek a beszédmódok sem nevezhetők teológiai szempontból semlegesnek: 
a kijelentő Isten és a kijelentést megtapasztaló ember viszonyának sokféleségét 
mutató beszédmódok a kinyilatkoztatás egyedi formáit fedik fel számára.

A sokféle beszédmód mellett Ricoeur szükségesnek tartja, hogy megtaláljuk 
a kinyilatkoztatás általánosabb meghatározását. Így jut el a tanulmány második 
részében – immáron a fi lozófi ai választ keresve – a poézis és a tanúság fogalmáig. 
Az előbbi a megnyilvánulás terére (objektív szempont), az utóbbi a közvetítő ref-
lexióra (szubjektív szempont) van inkább tekintettel.

Bár a szerző a kinyilatkoztatás egzisztencialista és pszichologizáló felfogásaitól 
egyaránt elhatárolódik, mégis megmaradhat az az érzésünk, hogy vizsgálódását 
az egyénre vonatkozó, tapasztalati-expresszív érdeklődés határozza meg (tehát 
mégis egzisztenciális úton közelít). Mindazonáltal olyan modellt sikerül találnia a 
kinyilatkoztatás fogalmának tisztázására, mely a bibliai beszédmódhoz hű (abból 
indul ki), az olvasó számára pedig revelatív értékkel bíró (önmegértést felkínáló) 
szövegértelmezést tesz lehetővé. Ricoeur vallomása szerint ilyen kinyilatkoztatás-
fogalom mellett az olvasó nem elfogadhatatlan követeléssel, hanem szelíd kéréssel 
találkozik Isten Igéjében. Felismerése egészen különleges hitvallássá alakulhat a 
gyakorlatban, amikor az olvasó arról számol be, hogy ez a szelíd szó megragadta 
őt (2Kor 5,14)…

Bővebben szólok a második tanulmányban kifejtett gondolatmenetről, mely-
nek témája a könyv címét is adó „Bibliai hermeneutika.” Ahogy az előző részben, 
úgy – kisebb kitérőkkel – itt is lineárisan felépített érveléssel találkozunk. Miután 
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megjelöli megközelítésének módját (a nyelvfi lozófi a útját), Ricoeur röviden vázolja 
vizsgálódásának menetét a strukturális szemiotikai megközelítéstől egészen a 
vallásos beszédmód sajátos jellemzéséig. Akik nem a nyelvfi lozófi a területéről 
érkeztek, azok sem „fegyvertelenül” kezdenek hozzá a tanulmányozáshoz: sokat 
építhetünk az első részben tisztázott fogalmakra (kinyilatkoztatás, poézis, fi kció, 
utalási funkció, beszédmód stb.). Miközben felvesszük Ricoeur gondolatmenetének 
fonalát, észrevehetjük, hogy az alapos és körültekintő vizsgálódás (elhatárolások 
és meghatározások) közben lépésről lépésre csiszolódik ki előttünk a bibliai her-
meneutika defi níciója és célja.

A szerző három nagy egységben elemzi a bibliai hermeneutika útját. E há-
rom egység egyben a vallásos beszédmód Ricoeur szerinti három legfontosabb 
tényezőjének – a narratív forma, a metaforikus folyamat, illetve a vallásos nyelv 
sajátosságainak – vizsgálatát is jelenti. Megtehetnénk, hogy a bibliai parabola 
műfaját csak az első kettővel jellemezzük, azaz a narratív forma és a metaforikus 
folyamat együtteseként. Ezzel azonban – ahogy Ricoeur gondolatmenetéből kide-
rül számunkra – maradna még egy adósságunk: nem magyaráznánk meg Jézus 
példázatainak rendkívüliségét. Ha ugyanis már a narratív forma és a metaforikus 
folyamat is továbbutal egy „jelentettre,” akkor mi akadályozna meg bennünket 
abban, hogy bármilyen „ihletett” irodalmi alkotást megvizsgálva kimutassuk 
az abból kibontakozó, ontológiai jelentőségű valóságot? Amennyiben a bibliai 
elbeszéléseknek rendkívüli jelentést tulajdonítunk, hangsúlyoznunk kell a vallási 
nyelv egyedi vonásait is: a vallási nyelv az úgynevezett „minősítők” (Ramsey) 
használatával lépi túl a – műfaji szempontból – poétikai nyelvfunkciókat.

A bibliai műfajok elemzésekor Ricoeur felfedezi az imént hiányolt vallásos 
többletet a beszédmódokban (56.): a példázat extravaganciája, a közmondás hiper-
bolái és paradoxonai, illetve az eszkatologikus mítosz időn kívüli időszimbólumai 
olyan elemei a szövegnek, melyek túlmutatnak annak határain, szinte szétfeszítik 
azt, megvilágítva ezzel a transztextuális üzenetet. Ekkor újra megfogalmazódhat 
az olvasóban a gyanakvás: a szerző talán nyelvi jelenségekre redukálja a vallásos 
tartalmat? Ami a nyelvben csupán „szokatlan,” az a teológiában Isten szavával lesz 
egyenlő? Ismét az előző kérdésnél járunk: ilyenfajta ihletettséget más irodalmi al-
kotásban is találunk. Megvédhetnénk Ricoeur megfogalmazását azzal, hogy a lelki 
tartalom – ahogy minden más területen, úgy – a nyelvben is a területnek megfelelő 
módon, azaz nyelvi jelekben manifesztálódik. Apológiánk óvatosságát azonban 
maga a szerző rombolja le kijelentésével: Isten Országa, a példázat jelentettje, azaz 
a szöveg kulcsmetaforája (egy nyelvi eszköz!) része a beszédmód értelmének; olyan 
„nyelvi minőség” és mérce, mely „újjáírja” az emberi valóságot. A nyelvi-értelme-
ző folyamat ezzel szinte teológiai jelentőségű szerepet kap Ricoeurnél. A könyv 
végén olvasható tisztázás ismeretében ugyanakkor még ezt is megengedhetjük a 
szerzőnek: kiderül ugyanis, hogy Isten Országának metaforája „csupán” eszköz, 
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mely önmagában is parabola a parabolán belül, azaz önmagán túlmutató jelentéssel 
bír (137.). Ez a túlmutató jelentés viszont már arra a határpontra utal, mely majd 
„a végtelennel való találkozás helye” lehet. A vallásos beszédmódban tehát olyan 
struktúrára hívja fel a fi gyelmet a szerző, mely a teológiai beszédmódra jellemző, 
de már a nyelvi szinten is kimutatható (125.). Végeredményben Ricoeur olyan 
beszédmódként értelmezi a vallásos elbeszélést, mely megjeleníti a beszédben 
kifejezhetetlen, transzcendens valóságot.

Ricoeur gondolatmenetében gondosan szem előtt tartja egyrészt a kontextust, 
másrészt az elemzés fokozatosságát. Még a fonéma, morféma és szemantéma (illetve 
Lévi-Strauss nyomán az ezek analógiájára továbbvonatkoztatott „mitéma”) szintjeit 
is megvizsgálva továbblép a metafora egész mondatot, sőt, egész elbeszélést magá-
ban foglaló jelentésére (túllépve ezzel a strukturális tényezőkön). Az elbeszélésben 
elhelyezett parabola maga is olyan metafora, mely a narráció egészének szintjére 
kiterjed, de csak a többi parabolával alkotott hálózatában, sőt, csak Jézus tettei-
nek és szavainak összefüggésében nyeri el igazi jelentését. Így érkezik el Ricoeur 
a részletekbe menő elemzés után egy globális szemléletű hermeneutikáig. Végül 
már-már teológiai jelentőségű felismerésre jut akkor, amikor a passióelbeszélésben 
látja meg azt a kulcsot, mely egységbe foglalja az evangéliumi szavak és tettek soro-
zatát. Meglepő következtetése szerint – míg a parabolákban Jézus Istent hirdette, 
addig – az óegyház igehirdetésében „Jézus Isten parabolájának” bizonyul, s így 
az allegorikus értelmezés, mely átível a bibliai textusokon, „a passióelbeszélés és 
a parabolák szimbolikus összjátékának szükségszerű következménye” lesz (113.). 
Az „értelmezésre váró szöveg” gondolatkörében maradva ez a szükségszerűség 
azt jelenti, hogy a szöveg olyan allegorikus értelmezést vár az olvasótól, mely 
Jézus halálának és feltámadásának fényében látja még a legapróbb evangéliumi 
mozzanatokat is.

Ricoeur egész gondolatmenetében, vizsgálódásának minden szintjén igyekszik 
megőrizni a kép és jelentés feszültségét, illetve a megragadhatatlanság feszültségét, 
s ezzel mutatja fel a korábban már említett transztextualitást mint transzcendenciát 
(„a hiányban megszólaló szót”). Ezzel együtt a szerző szerint még mindig csak a 
formális elemzés és az egzisztenciális magyarázat közötti, átmeneti fázisban va-
gyunk. Meg kell tehát kérdeznünk: azzal, hogy a hiány felmutatásával jelenítjük 
meg a szövegen túli tényezőt („ige-tényezőt”), vajon nem azt állítjuk-e, hogy a 
transzcendens jelenléte egy meghatározott metaforikus folyamat által megjele-
níthető, illetve – erősebben fogalmazva – kikényszeríthető?

Kérdésünk feszültségét részben oldja, hogy a harmadik egység végére az utol-
só hiányzó láncszemet is megleljük a határkifejezések (ill. Isten Országa mint 
a határkifejezés) és a határtapasztalat (Jaspers) között. Miután Ricoeur több, 
gondolatmenetéhez kötődő teológusra is hivatkozik (Tillich, Barth, Bultmann), 
Kantnál találja meg azt a végső kérdésfelvetést, melyre a bibliai hermeneutika 
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választ kereshet: „Mit szabad remélnünk?” illetve – etikai vonatkozásban –: „Mit 
kell tennünk?” Válaszadásunkat akadályozza, hogy a „jó” és a „rossz” küzdelmében 
nem lehetséges az akarat célként kitűzött „regenerációja” (az egyén szabadsága 
önmagában nem elégséges ehhez). Ezért olyan történetekre és szimbólumokra van 
szükség, melyek a jó győzelmét ábrázolják. Ez a reménység pedig nem a puszta ész 
határain belül vagy azokon túl keresendő, hanem a határvonalon. Így szabják meg 
ezek a határvonalra mutató történetek és szimbólumok a reménység „kereteit.” 
A határvonalon a metaforikus folyamatban újradefi niált valóságon és a mimézis 
lehetőségén túl az újjáírt, végső emberi valóság is megjelenhet. Ez a „krízispont,” 
illetve határpont a kreativitás, az öröm és a tragikus tapasztalatok, egyszóval az 
egzisztenciális tapasztalatok teljesülésének helye lehet.

A teológus olvasó nagy érdeklődéssel tekint be a nyelvfi lozófus műhelyébe, s 
várja, milyen gyümölcsöket hozhat a szerző hermeneutikai megközelítése: hogyan 
kezd hozzá Ricoeur a konkrét bibliai szakaszok boncolásához? Milyen eredményre 
juthat a módszereivel? Hol húzódik lehetőségeinek, eszközeinek határa? Emellett 
már a gondolatmenet közben elejtett teológiai utalásokat is örömmel nyugtázzuk.2 
A szerzőnek köszönhetően nem maradunk konkrét alkalmazások nélkül: már a 
strukturalista módszerek tárgyalásakor részletes betekintést nyerhetünk Louis Ma-
rin struktúraelemzésébe a Magvető példázatában (bár Ricoeur szerint Marin útja 
nem járható a strukturalista ideológia érvényesítése miatt; 81.), vagy bőséges példát 
kapunk a parabolák „kizökkentő jegyeire” a vallási nyelv jellegzetességeit bemutató 
egység harmadik fejezetében (120-122.); illetve Ricoeur sajátos megvilágításban 
láttatja a Rómaiakhoz írt levél 5. fejezetének 15. versétől kezdődő, nehezen érthető 
szakaszát is, amikor felhívja fi gyelmünket az emberi logika repedésein átszűrődő 
„isteni logikára,” annak egy másik világból érkező jeleire (139.).

Több évtizeddel Paul Ricoeur tanulmányai után még mindig nyitva áll a kérdés: 
fel  tudjuk-e frissíteni a bibliaolvasásunkat? Meg tudjuk-e találni  az ún. „második 
naivitás” útját? Úgy gondolom, a szerző gondolatai ma is kizökkentenek megszokott 
bibliaolvasási kereteinkből, de egyúttal szubjektív megközelítésű bibliamagyaráza-
tunknak is határt szabnak. Ricoeur felismerése sosem veszít aktualitásából: Isten 
Igéje, az abban kibontakozó Isten Országa újra és újra értelmezésre és válaszadásra 
ösztönzi a hívő olvasót.

Czentnár Simon

2 Figyelemreméltó mozzanat például az, amikor Louis Marin példázatértelmezésében igazolást 
nyer Jézus prófétasága, sőt, isteni küldetése azzal, hogy „hallgatólagos alanyként” Ő maga is 
része lesz a példázatnak.




