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Metafora, retorika, mítosz és elbeszélés a Bibliában

Czachesz István

Metafora, retorika, mítosz és elbeszélés: ezzel a négy szövegelméleti fo
galommal kell foglalkoznunk ebben a vázlatban. Elsősorban azért érdekelnek 
bennünket, hogy közelebb jussunk a Biblia nyelvének megértéséhez. A bibliai 
nyelv természetét meghatározták már a metafora (P. Ricoeur), a retorika (A. 
Wilder, N. Frye), a mítosz (N. Frye) és az elbeszélés (narratív kritika) segítsé
gével. Mi most ezeknek a szempontoknak az egymáshoz való viszonyát ele
mezzük, és megvizsgáljuk, hogyan alkalmazhatók megkülönböztetéseink a 
bibliai szövegre.

Metafora

A metafora a nyelvfilozófiai kutatás egyik legizgalmasabb tárgya. 
Arisztotelész Poétikájában a metaforát a főnév kiterjesztéseként, „átvitele
ként” (epifora) határozza meg.1 P. Ricoeur metafora-elmélete a nyelvi újítást 
hangsúlyozza, amely az addig különálló dolgok összekapcsolásával valami új 
kimondását teszi lehetővé.1 2 3 A metaforák azután a használat során elkopnak, 
megrögzülnek, és egyszerű kifejezésekké, fordulatokká szelídülnek.

Arisztotelész sokat idézett megállapítása szerint a metaforák alkotásához 
a hasonlóságok jó észrevevése szükséges. Míg Arisztotelész az analógiát a 
metafora egyik alfajának tekinti, valójában az analógia jól szolgálja a metafo
ra megértését -  mint arra Perelman és Olbrecht-Tyteca rámutat.2 Az analógia 
lényege az, hogy az A és B közötti viszony megfelel a C és D közötti vi
szonynak. Az öregkor úgy viszonylik az élethez, mondja Arisztotelész, mint 
az est a naphoz.4 Ezért beszélhetünk a „nap öregkoráról” vagy az „élet estéjé
ről” -  illetve a magyarban „öreg estéről” és az „élet alkonyáról”. Az analogi-

1 Arisztotelész, Poétika, 1457b
2 RICOEUR, P., „Bibliai hermeneutika” (ford. Mártonffy M.), in IDEM, Bibliai 

hermeneutika, (válogatta és szerkesztette Fabiny T., Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 
1995), 51-144, különösen 89-100, és Interpretation Theory: Discourse and the Surplus o f 
Meaning, Fort Worth: The Christian University Press 1976, 52-53.

3 PERELMAN, Ch -  OLBRECHT-TYTECA, L., The New Rhetoric: A Treatise on 
Argumentation (ford. J. Wilkinson és P. Weaver), Notre Dame -  London: University of Notre 
Dame Press 1969, 399.

4 Arisztotelész, Poétika, 1457b
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kus gondolkodás tehát a viszonyok hasonlóságának felismerésén múlik, más 
szóval a dolgok szerkezetének meglátásán.

Az egyszerű „A viszonyul B-hez” típusú kapcsolatok helyett lehet ösz- 
szetett szerkezetekről is analogikusán gondolkodni. A materializmus például a 
„gép” szerkezeti modellje alapján gondolkodik az emberről, a társadalomról 
vagy a kozmoszról. Ugyanarra a dologra lehet többféle analógiát is vonat
koztatni, és így több szempontból érthetünk meg egy tárgyat. Ezért nem hibás 
a „gép” analógiája, csupán az vezet félre, ha ezt az analógiát kizárólagossá 
tesszük.

Bár a metafora (és az analógia) alapvetően az egyik dolgot („hordozó” 
vagy görög phoros) alkalmazza a másik megértésére („téma” vagy „tenor”),5 
az utóbbi is visszahat az előbbire. Ha az embert gépként értjük meg, akkor a 
gépet is bizonyos mértékig az ember analógiájára fogjuk szemlélni.

Az analógiában az egyes elemek (A, B, C, D és az összehasonlítás alapját 
képező viszony) ritkán állnak előttünk teljes számban és világosan. A lehetsé
ges összevonások és hiányok vizsgálata most nem feladatunk.6 Két határesetet 
fogunk csupán megemlíteni. Az egyik a költői metafora, amelyet a tulajdon
képpeni metaforának is nevezhetünk. Itt az analógia teljes állományából csu
pán A és C állnak előttünk kimondva, a többit nem mondjuk ki, vagy nem is 
tudjuk igazából megfogalmazni. Ilyenkor valóban úgy tűnik, hogy valami 
teljesen új jelenik meg a nyelvben, például amikor Shakespeare az időt egy 
koldushoz hasonlítja.7 Valójában arról van szó, hogy a mögöttes szerkezeteket 
általában maga a költő sem tudja egyértelműen megfogalmazni, de létezésük
re utal a metafora használatával. A költői metafora tartalmának kibontásában 
a hallgatónak vagy az olvasónak kiemelkedő szerep jut. Egy költői metafora a 
befogadásban teljesedik ki. Éppen ezért fejezhet ki a metafora határkérdése
ket, a verbális nyelv számára kibontottan nem elérhető dolgokat, és ezért nél
külözhetetlen a vallásos nyelv és így a Biblia számára is.

A metafora másik határesete az, amikor az analógia azért redukálódik két 
elemre, mert a többi túlságosan is egyértelmű. Amíg a költői metafora a vég
letekig fokozza a feszültséget, a köznyelvi hasonlítások éppen a feszültség 
feloldására törekszenek. Ilyenkor a hiányzó elemek sokszor azonosak és a 
viszonyok olyan alapvetőek, hogy nem kell őket megnevezni. Éppen ez az 
egyszerűség és egyértelműség teszi alkalmassá ezeket a metaforákat a nyelv
újító szóképzésre. A „villanykörte” esetében mind az elektromos izzó (A) 
mind pedig a körte mint gyümölcs (C) hasonlóan viszonyul tapintásunkhoz, 
látásunkhoz, formaérzékünkhöz, amit hétköznapi nyelven úgy fejezünk ki, 
hogy hasonló az alakjuk. Itt az „alak” egyfajta lertium comparationis, az ösz- 
szehasonlítás alapját képező közös pont.

5 I. A. Richards nyomán RICOEUR, Interpretation Theory, 50, valamint PERELMAN -  
OLBRECHT-TYTECA, The New Rhetoric, 373.

6 Erről lásd PERELMAN -  OLBRECHT-TYTECA, The New Rhetoric, 375-382. old.
7 Troilus és Cressida 111,3,11, idézi RICOEUR, Interpretation Theory, 51, vő. 6. jegyzet, 

98-99.
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Bármilyen erőltetettnek tűnjék is az ilyen hétköznapi megfigyeléseket a 
metafora és az analógia összefüggésében értelmezni, éppen az alapvető embe
ri érzékvilágban megélt egyszerű hasonlóságok a metaforikus gondolkodás 
kiindulási pontjai. A hipotézis, amelyet teljes mélységében bizonyítani most 
nem áll módunkban, azt mondja ki, hogy a metafora alapja az emberi test.

Saját testünk, érzékeink és érzéseink felfedezése egyszerre történik a 
bennünket körülvevő világ felfedezésével, és ennek során mindazt, amit azo
nosítunk és megnevezünk, elsődlegesen saját testünkhöz kapcsoljuk.8 Má
sodlagosan pedig az ilyen módon már azonosított dolgok válnak analógiás 
bázissá újabb dolgok azonosításához. Ebben a metafora-láncban az érzékelt 
világ végső soron testünkre, képeződik le. A legegyszerűbb példát azok az 
azonosítások szolgáltatják, amelyek szerint a dolgoknak feje, füle, haja, szája, 
szeme, orra, nyaka, keze, törzse, hasa, dereka, lába van. Ezek az azonosítások 
a legegyszerűbb formai analógiáktól a bonyolult szerkezeti felismerésekig 
terjednek.

Egy másik gazdag terület a belső szervek azonosítása az érzelmekkel, el
vont fogalmakkal és vallásos képzetekkel. A „humor”, a „flegma”, a „melan
kólia” görögül különböző testnedveket jelentenek. Héberül a „máj” és „szarv” 
a dicsőséggel, a „vese” és a „szív” a gondolkodással azonos, és ezek nemcsak 
az emberi mentális folyamatokban függnek össze, hanem az áldozati és teoló
giai nyelvben is.9 Minthogy a metafora visszahat a hordozó elemre (phoros), 
más megközelítésben ez az azonosítás úgy jelenik meg, hogy a homéroszi 
nyelvben „fizikaiak”, azaz érzékiek az olyan szavak, mint lélek, ész, bátorság, 
érzelem, gondolat.10

A metaforát a megismerés, a világ meghódításának és birtokba vételének 
vágya hozza létre. Az ember megtanulja megkülönböztetni a világot önma
gától, és ugyanakkor önmaga képe és hasonlatossága szerint gondolkodik 
róla. Visszahatásként pedig az ember maga mikrokozmosszá válik, a világ
mindenség kicsinyített másává.

A bibliai teremtéstörténet szerint Isten legfontosabb metaforája az ember. 
Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára teremti, és az ember az, aki 
a továbbiakban megnevezi a teremtett mindenséget (Gn 2,19-20). Ha Isten 
legvégső metaforája az ember, akkor az ember legvégső metaforája Isten. A 
teremtés a mindenségtől a természeten keresztül az emberig történik, míg a 
megismerés a természeten és a mindenségen keresztül Istenig.

A megismerésnek az általunk gyakorolt formájában az út Istenhez a szí
veken és veséken keresztül, az égboltozaton, a napon és a csillagokon ke-

8 „Kezdetben minden ami nem-én, idegen, és az azonosítások kiindulási pontja nem is le
het más, mint saját testünk, illetve ösztöneink” -  írja BÁLINT Alice, A gyermekszoba pszicho
lógiája, Budapest: Kossuth 19902, 88.

9 Lásd pl. SMITH, M. S., „The Heart and Innards in Israelite Emotional Expressions: 
Nntes (rom Anthropology and Psychobiology.” JBL 117 (1998). 426-436.

10 ONIANS, R. B., The Origins o f European Thought, idézi FRYE, N., Kettős tükör: A 
Biblia és az irodalom, (ford. Pásztor P.), Budapest: Európa 1996, 36.
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resztül vezet. Mi „itt lent” vagyunk és Isten „ott fent”. Ez az ismeretlánc zárt 
Isten oldaláról, aki az embert közvetlenül ismeri mint legelső metaforát, le
gelőször megnevezettet, és nyitott az ember oldaláról, aki Istent mint legvégső 
metaforát, legutoljára megnevezettet ismeri.

Mondanunk sem kell, hogy az ismeretelméleti hasadék, a metaforalánc 
szétnyílása a lét és a létezés, a „bűneset előtti” és a „bűneset utáni” állapot 
különbségéből adódik. Ezt a különbséget a mítosz nyelvén „bűnesetnek” ne
vezzük, a megismerés szempontjából pedig a metaforák rendjéből érthetjük 
meg. A „lét” (a heideggeri autentikus lét vagy a tillichi esszencia) számára a 
világba való behatolás, a megismerés alapja Isten mint legelső metafora. Még 
helyesebben, az ilyen megismerés alapja az, hogy az ember maga Isten meta
forája. Az ilyen megismerés alapja nem az ember anyagi létezése, hanem az 
ember isteni léte.

A megismerésnek és a metaforaalkotásnak ez az útja sajátosan a teológia 
körébe tartozik. Ebben a megismerésben a szimbólumok hierarchiájában nem 
Isten az ember „végső szimbóluma” (P. Tillich), hanem az ember Isten végső 
szimbóluma. Úgy tűnik, hogy a megismerésnek ez az útja számunkra nemcsak 
lezárt hanem egyben elrejtett is. Nemcsak nem vagyunk rá képesek, de nem is 
törekszünk felé.

Retorika

Az ember nemcsak egyedként tanul meg létezni a világban és megnevez
ni azt, hanem egyúttal társas lényként is. A nyelv társas szempontja a retorika, 
a közlés és a meggyőzés kényszere. A meggyőzés nem csupán politikai vagy 
anyagi boldogulást jelent, hanem önmagunk elfogadtatását és mások elfoga
dását, a társadalomhoz való viszony kialakítását.

. A nyelv mint metafora behatolás a világba az emberből kiindulva, a 
nyelv mint retorika túlélés a közösségben annak feltételeiből kiindulva. A- 
metaforát belső igény hozza létre, a retorikát külső kényszer. A társas kap
csolat és a közlés feléli az egyén tartalékait, és saját céljaira használja fel a 
metaforát. így lehet a metafora a retorika egyik eszköze is egyben.

A metafora monológ, a retorika dialógus. A metafora törekvése, hogy 
meghódítsa és megzabolázza a valóságot azáltal, hogy megnevezi azt, míg a 
retorika a megnevezett valóságot igyekszik a saját céljaira felhasználni -  vagy 
inkább: a valóság megnevezését használja fel. A nyelv természetesen ugyan
annyira retorika is mint metafora, ugyanannyira társas produktum is mint 
magányos hódítás. A két szempont egymás nélkül nem létezhet.

A klasszikus retorika virágkora a hellenizmus és a Római Birodalom vi
rágkora idejére esett. Miközben a sztoikus filozófia a visszavonult életet ré
szesítette előnyben, a retorika átvette az ideális államférfi nevelésének fela
datát. „Ha valaha is elérte volna [egy szónok] a tökéletességet” -  írja 
Quintilianus a tökéletes szónok neveléséről - ,  „senki sem várná a filozófusok
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iskoláitól az erények oktatását.”11 Az érvényesülés kelléktárába a huszadik 
század végén is beletartozik a társas kapcsolatok kontrollja a retorika segítsé
gével.

A retorika szemszögéből a közlés hatalmi játék, amelynek célja pozíciók 
megszerzése vagy megerősítése a társas viszonyokban. Nem mentes ez alól az 
irodalom vagy a tudomány sem, ha annak retorikai élét vizsgáljuk. A pozíciók 
természetesen különböző értékrendek mentén értelmezhetők. Ugyanaz a társas 
helyzet az egyik ember számára a lehető legrosszabb, míg a másik számára a 
lehető legjobb. A retorika tulajdonképpen önmagunk meggyőzését is jelenti, 
miután a társas beszédmódot intemalizáljuk, magunkévá tesszük. így fogal
mazunk meg magunkkal szemben is elvárásokat, és igyekszünk azokkal reto
rikai úton összehangolni társas helyzetünket. A metafora monológjából így 
lesz önmagunkkal folytatott dialógus.

Ha a metafora az egy kiterjedése a sokba, és a mindenség felfűzése az 
ismeret fonalára, úgy a retorika a sok viaskodása önmagával. Az autentikus 
vagy esszenciális lét nem igényel meggyőzést. Ha az ember Isten metaforája
ként ismerné önmagát, akkor nem lenne szükséges, hogy a világban elfoglalt 
helyét a retorikával harcolja ki. És nem lenne szükség arra sem, hogy a szent 
iratok a retorika segítségével mutassák meg az embernek a maga helyét.

Az Ószövetség retorikája egy ideális társadalmi rend megvalósítását cé
lozza, amelyben az embernek az Isten akarata szerinti élete biztosítva van. Az 
akarat dimenziója jelzi a retorika szükségességét. A bibliai szöveg már egy 
olyan helyzetből indul ki, amelyben hatni és változtatni kell. Az ideális (és 
ezért nem retorikus) állapotot talán csak azok a dicsőítő zsoltárok mutatják, 
amelyek nem Istenről hanem Istenhez szólnak, és nem valamely győzelmi 
tettéért magasztalják, hanem önmagáért.11 12 Máskülönben a bibliai szöveg a 
féltőn szerető Isten harca népéért és annak hűségéért, illetve az isteni ítélet és 
kegyelem hirdetése a végidőben. A bibliai retorika küzd az ember Istenhez 
való megtéréséért, és azért, hogy ez a megtérés az emberi létezés viszonyai
ban testet öltsön.

Hogy a bibliai szöveg legnagyobb része mennyire az emberi kapcsolatok 
retorika általi alakításáról szól, azt jól példázzák Pál apostol levelei. Noha Pál 
elveti az „emberi bölcsesség hitető beszédeit” (lKor 2,4), mégis leveleinek 
egyik legfőbb témája -  miről másról is lehetne igazán levelet írni -  az apostol 
és az általa alapított vagy pásztorolt gyülekezetek kapcsolata, amennyiben Pál 
megpróbálja maga mellé állítani és maga mellett megtartani a gyülekezet tag
jait. Tanításait is a legtöbbször tévtanításokkal szemben adja elő, kimondottan 
vitázó, retorikus stílusban. A társas lélektani és hatalmi kérdések át- meg át
szövik ezeket a leveleket.

A lenyűgöző, megfélemlítő, ellentmondást nem tűrő retorikát mutatja be 
a Gn 22-ben (Ábrahám kész feláldozni Izsákot) E. Auerbach.13 De jellegzete-

11 Quintilianus, Institutio oratoria I. Prooemium 17.
12 Pl. Zsoltárok 8 és 19.
13 AUERBACH, E., Mimézis: A valóság ábrázolása az Európai irodalomban (ford. Kar-
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sek a Tízparancsolat apodiktikus (kijelentő módú) rendelkezései is, amelyek 
stílusát Jézus is átveszi a Hegyi Beszédben. Nem vitás, hogy a bibliai szöveg 
nagy részének célja a meggyőzés, az akaratátvitel, a hatalom gyakorlása -  a 
retorika nyelvi eszközeivel.

Mítosz

A mítoszt a metafora kiterjesztéseként értelmezzük. A mítosz megjeleníti 
a mozgás és a változás érzékelését, amelyet az idő dimenziójának fogunk fel. 
A mítosz a metaforához képest azt fejezi ki, hogy a dolgok nem csupán „van
nak” hanem „történnek”.

A mítosz szemléleti alapja -  a mítosz analógiája -  az emberi élet folya
mata. Hogy a dolgok egymás után történve egy kezdettől a egy befejezés felé 
haladnak megfordíthatatlanul és szüntelenül, ez a minta az emberi élet ta
pasztalatából születik. Gondoljunk csak az öregség és az este Arisztotelésznél 
idézett analógiájára, amelyet egyébként az évszakok váltakozásával kapcso
latban is alkalmazhatunk: a tavasz a fiatalság, a nyár a termékenység, az ősz 
az öregség és elmúlás, a tél a halál mitikus megfelelője. És ezzel máris a ve
getációs mítoszoknál, a meghaló és feltámadó, illetve a túlvilágra költöző és 
onnan visszatérő istenségek ciklikus történeténél vagyunk.14

Mint a metaforában, úgy a mítoszban is az emberi élet, a természet és a 
kozmosz analogikus rendekbe szerveződik. Bár a rendszer kiindulási pontjául 
az emberi életet tettük meg, a visszahatás itt is nyilvánvaló. Végső soron a 
mítosz az emberi élet rendjéből indul ki, és legvégső célja újra csak annak 
megértése. Mi másért beszélnénk el az istenek és a világ történetét, ha nem 
azért, hogy a magunk helyét és sorsát megértsük a világban. A mítosz végső 
értelme nem a természeti törvények naiv magyarázata -  amint azt az ateista 
valláskritika hangsúlyozza hanem az emberi élet jelentőségének megfogal
mazása.

A mítosz végső jelentettje az emberi sors -  és csak ezáltal, nem pedig 
formai ismérvek alapján különíthető el más narratívumoktól. A mítosz eseté
ben tehát a fordított irány, az én megértése a nem-énből sokkal erősebb mint a 
metafora esetében, noha a szemléleti alapot itt is a személyes tapasztalat szol
gáltatja. A mítosz esetében az analógiák láncolata visszatér az énhez, és az 
önmagámból megértett külső valóság értelmezi a belső valóságot. A mítosz 
ilyen befelé hatoló megfogalmazása az „individuáció” folyamata.

Az individuáció nem a modern ember problémája, és nem azonos az ön
megvalósítással. Az individuáció az egyén küzdelme a mitikusan értelmezett 
életpályán. És mint ahogyan a mítosz egy történelmen kívüli mitikus időben 
történik, ugyanígy az individuáció sem azonos a személy pályafutásával.

dós P.), Budapest: Gondolat 1985, 5-26.
14 Ilyen például a görög mitológiában Perszephoné elrablása, aki az év egyik felét 

Hádésznál az alvilágban tölti, a másik felél anyjánál Démétérnél. Erre a mítoszra épül az 
eleusziszi misztériumok hagyománya.
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Minden történet, amelyet mítoszként élünk meg, azaz amelyet a magunk 
individuációjára vonatkoztatunk, szükségképpen átkerül a mitikus idő tarto
mányába.

A mítosz és az individuáció megfelelésére az elsőrendű bibliai példa a 
Jézussal való meghalás és feltámadás, ahogyan azt Pál apostol a Római levél
ben megfogalmazza: „Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a 
halálba: hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicső
sége által, azonképpen mi is új életben járjunk” (Rm 6,4).

Jézus élete és halála az emberi élet analógiája, amely mitikus erőre emel
kedik. Akik pedig ezzel a mítosszal azonosulnak (amely azonosulást Pál szá
mára a keresztség jelenít meg) azoknak életében (az individuáció terén, és 
nem a külsődleges életpályán) az tipologikusan betöltődik.

A mítosz a tipológia útján kerül tehát kapcsolatba az individuációval. 
Nem okozza azt és nem okozata annak, hanem analóg módon betöltődik ab
ban a mítosz újraértelmezése és újraélése folytán. A mítosz tehát először is az 
emberi élet analógiájára szerkesztett történet, amely másodszor a mitikus idő
be távolodott, majd onnan harmadszor a tipológia útján az individuációban 
betöltődött.

E lb e s z é lé s

A mítosz: történet az emberről. A történelem: elbeszélés az emberiségről. 
Az elbeszélés ugyanúgy viszonyul a mítoszhoz, mint a retorika a metaforához, 
és úgy a retorikához, mint a mítosz a metaforához:

metafora mítosz

retorika elbeszélés

A retorikához hasonlóan az elbeszélést is a társadalmi igény hozza létre. 
Az az igény, hogy rögzítsük a hatalmi viszonyokat, hogy meghatározzuk az 
egyének helyét a közösségben. A hagyományos közösségekben az elbeszélé
seket csak bizonyos helyzetben és csak bizonyos beszélők mondhatták el, és 
benne meghatároztattak a közösség tagjai. A helyzetet magát és az elbeszélőt 
az elbeszélés újra felhatalmazza (autorizálja).

Amint a retorika a metaforára épül, úgy az elbeszélés a mítoszra. Amint a 
retorika nem lehet meg az analógiák énből kiinduló láncolata nélkül, úgy az 
elbeszélés sem az emberi élet folyamatának tapasztalata nélkül. Az elbeszélés 
abban különbözik a mítosztól, hogy nem az individuáció szintjén töltődik be, 
hanem a társadalmi rend szintjén. Ez a társadalmi rend természetesen viszont 
hat az egyénre, és amint a retorika szemben áll a metaforával, úgy az elbe
szélés is szembekerül a mítosszal. Feltételezhetjük, hogy a hagyományos tár
sadalmakban a történetek elbeszélés-szempontja sokkal inkább meghatározta 
az egyéni, mini a mítosz. Vagy helyesebben, a mítosz sokkal inkább a közös-
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ség rendjéhez alkalmazkodott, vagy másképpen: a mítosz nem volt deviáns, a 
közösségi elbeszélésektől elszakadó.

Amint a mítosz az egyénre vonatkoztatva az individuációban éri el a 
célját, úgy az elbeszélés, a narratívan kiterjesztett retorika a történelemben, a 
közösség történetében. J.-F. Lyotard öt nagy történelmi elbeszélést azonosít a 
nyugati kultúrában: a keresztyénség, a felvilágosodás, Marx, Hegel, és végül a 
kapitalizmus nagy elbeszélését, amelyek mind az emancipáció gondolatára 
épülnek.15 Amennyiben ezek a történetek a társadalmi rend és törekvések 
megfogalmazásai, lecsapódásai és forrásai, elbeszéléseknek nevezzük őket. 
Ugyanakkor visszahathatnak a mítoszra, az én szerveződésére, az 
individuációra, és ennyiben mítoszok is lehetnek, vagy mítoszok forrásai.

Az elbeszélés számára azonban mindig fontos -  még ha felhasznál vagy 
táplál is mítoszokat hogy maga a társadalmilag megélt történésben játszód
jék, és ne a mitikus időben. Más kérdés, hogy maga a történelmi idő nem ve
zethető-e le a mitikus időképzetből, amely -  mint említettük -  az életpályára 
és az ennek analógiájára megértett természeti ciklusokra épül.

Mindkét esetben -  a metafora és a retorika, illetve a mítosz és az elbe
szélés esetében is -  létezik egy fordított megközelítés, amely a társas szerve
ződésből indul ki, azaz a metaforát a közlés (a retorika), a mítoszt pedig a 
közösségi élet termékének tartja. A kérdés valójában nem válaszolható meg 
vagylagosan: az egyén volt-e (van-e) előbb vagy a közösség? Az egyoldalúan 
individualista és az egyoldalúan kollektivista megközelítés vagy isteníti, vagy 
megsemmisíti az egyént.

A Bibliában az elbeszélés kétségtelenül elsőrendű tényező. Izráel önazo
nossága elsősorban az egyiptomi kivonulás elbeszélésében fogalmazódik meg. 
Elbeszélő elemek magyarázzák a társadalmi és a kultuszi berendezkedés, a 
törvények többségét. A Tízparancsolatban Jahve mint az Egyiptomból kive
zető Isten szólal meg. És ez mindjárt még egy lényeges pontra világít rá: Az 
ószövetségi elbeszélésben Isten a történelem alanya. Isten az emlékező és az 
elbeszélő: „Én, az ÚR, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, 
a szolgaság házából” (Ex 20,2).

A bibliai elbeszélés végül visszavezet a metaforikus eszméléshez, a te
remtéstörténethez. Ilyen értelemben az elbeszélés a általunk vizsgált elemek 
közül a legutolsó és a legösszetettebb, és mégis szükséges a kezdetek megér
téséhez. Az elbeszélés -  a történelem -  ebben az értelemben valóban megelőzi 
a teremtést, mert a teremtés maga is történetbe ágyazott. Más szempontból 
viszont éppen a teremtés hat napja és a szombat sorozata hozza létre a törté
netet mint formát. Ahogy tehát a metafora végső analógiája Isten, úgy a míto
szé is. Ahogy a retorika a megosztottságból, a sokságból és az elidegenedés
ből jön létre, úgy az elbeszélés (a történelem) is. Az eredeti (esszenciális, 
autentikus) teremtettségben a történet mindjárt az ember története is, a törté-

15 LYOTARD, J-F., „A történelem egyetemessége és a kultúrák közötti különbségek”, in 
A posztmodern állapot: Jürgen Habermas, Jean Franois Lyotard, Richard Rorty (Bujalos I., 
ed.), Budapest: Századvég 1993, 251-267, különösen 252-253.
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net individuáció is, azaz mítosz. A történés maga az ember mint tökéletes 
metafora létrehozása Isten analógiájára, és a valóság megnevezése (megisme
rése) az ember analógiájára. Mindez egy ideális időben játszódik, tehát mí
tosz, és az emberre nézve, tehát individuáció. Az egyetlen tökéletes metafora 
az ember mint férfi és nő, és az egyetlen tökéletes mítosz és individuáció ma
ga a teremtés. Minden más metafora a retorika, a hatalom és pozíció által 
befolyásolt, és minden más mítosz a történelem, azaz a társadalmi harc és az 
embernek ember feletti uralkodása történeteként.

Kísérletet tettünk arra, hogy a metafora, a retorika, a mítosz és az elbe
szélés segítségével elemezzük a nyelvet, és közelebbről a bibliai nyelvet. Ez a 
vázlat csupán a kérdések felvetését szolgálta, a részletek feltárására nem vál
lalkoztunk. Fontosnak tartjuk még megjegyezni, hogy az alkalmazott típusok 
vizsgálatába a nem verbális nyelvi valóságot is be kell vonni, amennyiben a 
képiség, a zene, a dráma, a társas interakció és más nyelvi formák is értelmez
hetők az általunk ajánlott négy kategória segítségével.

03 so

Metaphore, Rhetorics, Myth and Narrative in the Bibié
István Czachesz

In the present article, the author deals with four basic concepts o f  the theory o f 
texts, víz. metaphore, rhetorics, myth and narrative. He analyses them in order to find 
how they shed light on the understanding o f  the language o f  the Bibié. The natúré o f 
the language that Bibié uses was described with the aid o f  either the metaphore (P. 
Ricoeur), or the rhetorics (A. W ilder, N. Frye), or the myth (N. Frye) or even the 
narrative (narrative critics). The author analyses the relationship o f  these different 
viewpoints, and their applicability on the text o f  the Bibié. {Editor.)




