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B. Virághalmy Lea

A TE O LÓ GI AI SZAK KI FE JE ZÉ SEK SZE MAN TI KAI 
STRUK TÚ RÁ JA

1. A PROB LÉ MA FEL VE TÉ SE

Az Ószö vet ség em be re szá má ra a meg is me rés (a hé ber yd’ ) nem el vont tu dás, ha nem eg zisz ten ci á lis 
vi szony; az is me ret szer zé se te hát nem tu do má nyos ös  sze füg gés ben tör té nik, ha nem az élet ke re tei 
kö zött. A meg is me rés nem más, mint a konk rét ta pasz ta lás: a jóé vagy a ros  szé, a bé kes sé gé vagy a 
há bo rúé. Ki fe je zi a csa lá di össze tartást1, a há zas tár si vis zonyt2, de Is ten meg is me ré sét is ítéletein3, 
majd a ve le kö tött két szövet sé gen4 ke resz tül. 

Ta más apos tol „de visu” reak ció ja5 hús vét misz té ri u má ra azon ban már fel ve ti az új prob lé mát: 
a hit és az ér te lem vi szo nyá nak kér dé sét. Ké pes-e az em be ri ér te lem a ta pasz ta la ton túl is is me re-
tek re szert ten ni? Egy ál ta lán – be szél he tünk-e ér zé ki adott sá go kat meg ha la dó va ló ság ról? Ho gyan 
tud juk a nem ér zé kel he tôt „bir tok ba ven ni” – az az meg ne vez ni?

2. A PROB LÉ MA TÖR TÉ NEL MI HÁT TE RE

A jel ér zé kel he tô ré sze (a je lö lô) ál tal fel idé zett tel jes tu dat tar ta lom (a je len tés) és a fel ele ve ní tett 
va ló ság da rab (jel tárgy vagy je lölt) vis zonyáról6 – va gyis a nyel vi je len tés ter mé sze té rôl – a fenn ma-
radt for rá sok ban el sô ként a gö rög fi  lo zó fu sok vi tat koz tak. Fô ként Pla tón mû vé hez, a „Kratülosz”-hoz 
fû zô dik az ún. na tu ra lis ta né zet, amely sze rint a hang zás és a je len tés kö zött lé nye gi kap cso lat 
áll fenn. Ez zel szem ben a sza vak és dol gok kap cso la tá nak ön ké nyes sé gét hang sú lyoz ta az ún. 
kon ven cional ista szem lé let, va gyis Arisz to te lész, aki több me ta fi  zi kai fo ga lom vizs gá la tát a szó tô 
ma gya rá za tá val in dí tot ta. Vizs gá ló dá sunk tár gya, a vol ta kép pe ni te o ló gi ai nyel ve zet azon ban a 
gö rög böl cse let ben még nem lé te zett, mi vel a gö rö gök a ke resz tény ér te lem ben vett, a Sem mi bôl 
te rem tô és sze mé lyes Is ten fo gal mát még nem is mer ték. 

A ke resz tény te o ló gi ai ter mi no ló gia rend szer a gö rög böl cse let új pla to nis ta köz ve tí tés sel ér ke zô 
me ta fi  zi kai fo ga lom kész le té nek, va la mint az Ó- és Új szö vet ség „ant ro po mor fabb”, sze mé lye sebb 
is ten kép ze té nek öt vö ze té bôl ala kult ki. Ezt a fo gal mi vi lá got már az egy ház atyák ko rá tól kezd ve az 
is ten fo ga lom és Is ten ki mond ha tat lan misz té ri um-vol ta kö zöt ti fe szült ség ha tá roz ta meg. 

A VI–X. szá zad kö zöt ti kul tu rá lis tö rés után új já szü le tett a fi  lo zó fi a és a te o ló gia mód sze res mû-
ve lé se. Fel éled tek a te o ló gia nyel vi prob lé mái is – alap kér dés sé vált, hogy a hét sza bad mû vé szet 

1 MTörv 33,9
2 Ter 4,1; Lk 1,34
3 Ez 12,15
4 Jer 31,34 és a tö ké le tes meg is me rés az Új szö vet ség ben
5 „A töb bi ta nít vány el mond ta ne ki: ‘Láttuk az Urat!’ Ô azon ban így szólt: ‘Ha csak nem lá tom ke zén a sze gek nyo mát, 
és uj ja mat a sze gek he lyé re nem te szem, és ke ze met az ol da lá ra nem he lye zem, én nem hi szem!’ Nyolc nap múl va... 
Jé zus... azt mond ta ne ki: ‘Mivel lát tál en gem, hit tél. Bol do gok, akik nem lát tak, és még is hit tek.’ ” (Jn 20,25–29)
6 A ter mi no ló gi át nem a fregei „je len tés – jelölet” foga lom pár ér tel mé ben hasz ná lom, ha nem az ál ta lá no san el fo-
ga dott, ha gyo má nyos nyel vé sze ti szem pont ból.
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egyi ke ként ok ta tott di a lek ti ka foga lom rend sz erét7 ho gyan le het a fel me rü lô kér dé sek re al kal maz ni. 
Az óko ri böl cse let bôl szár ma zó, túl nyo mó részt pla tó ni (vagy pla to ni kus) for rá sok mi att a fi  lo zó fi a 
és te o ló gia egyik kulcs pont ja az ál ta lá nos fo gal mak és a konk rét, re á lis lé te zôk vi szo nya lett.

Mi u tán az ara bok köz ve tí té sé vel Arisz to te lész mun kás sá ga vis  sza ke rült az eu ró pai ke resz tény 
gon dol ko dás ba, az ô gon dol ko dá sá nak fo gal mai és az újpla tonikus gyö ke rek bôl táp lál ko zó, Aquinói 
Szent Ta más ál tal ki dol go zott lét-lé nyeg dis tink ció do mi nál tak a te o ló gia fo ga lom kész le té ben. A kö-
zép ko ri fi  lo zó fi  ai gon dol ko dás az analo gia entis ta ná ra tá masz kod va a nyelv és a va ló ság kap cso la-
tá nak, a kö zép kor lo gi kai iro dal ma pe dig a ki je len té sek szer ke ze té nek a gö rö gö ké nél ös  sze tet tebb, 
gaz da gabb elem zé sét tet te le he tô vé. A ké sô kö zép kor no mi na lis ta lo gi ká já ban – amely ta gad ta az 
abszt rakt fo gal mak va ló ság ér té két – az evi lá gi va ló sá gok le írá sá ra szol gá ló nyelv és a te o ló gia fo-
ga lom rend sze re kö zöt ti kap cso lat ér te lem sze rû en megint meg la zult.

Az új ko ri ter mé szet tu do mány a ma ga me cha ni kus-kvan ti ta tív vi lág szem lé le té vel, és az új ko ri 
böl cse let a ma ga szub jek tív, is me ret el mé le ti ki in du ló pont já val még ne he zeb bé tet te Is ten és a 
vi lág „egy ség ben lá tá sát”, és így a te o ló gi ai nyelv re vo nat ko zó és az „ál ta lá nos” nyelv fi  lo zó fi  ai 
kér dés fel te vé sek még tá vo labb ke rül tek egy más tól. A XVII. szá za di an gol fi  lo zó fi a a hang súlyt 
a descartes -i és leib ni zi de duk tív ap ri o ri ra ci o na li tás sal szem ben a konk rét ér zé ki is me re tek re 
he lyez te. Ba con, Locke és Berkeley után az em pi riz mus Hume ál lás pont já ba tor kol lott – sze rin te 
az ér te lem szá má ra a ma te ma ti ká tól el te kint ve el ér he tet len min den olyan is me ret, amely nek 
for rá sa ér zé ki ta pasz ta la to kon kí vü li. Hume Párbeszédeivel8 szü le tett meg a val lá sos hit kri ti ká-
ját hor do zó mo dern val lás böl cse let: az em be ri ér te lem Is ten rôl sem mit sem tud hat meg, ezért 
nem is ál lít hat sem mit. Ez az ag nosz ti ciz mus a ké sôb bi ek ben a le het sé ges kér dés fel te vé sek 
kö rét igen le szû kí tet te. 

Az em pi riz must a fregei gyö ke rû ma te ma ti kai lo gi ká val és a ma te ma ti ka logicista fel fo gá sá val 
ös  sze kap csol va ala kult ki a XX. szá zad ele jén a nyelv fi  lo zó fi a új for má ja. Ez az ál lás pont, va la mint 
a me ta fi  zi kai-te o ló gi ai nyelv hoz zá kap cso ló dó ra di ká lis kri ti ká ja fo gal ma zó dik meg Wittgen stein 

„Tractatus”-ában is. Wittgen stein ké sôi mun kás sá ga vi szont, a ter mé szet tu do má nyos nyel vet mo-
dell nek te kin tô ide á lis nyelv kon cep ci ó já val sza kít va, s a nyel vet au to nóm, az em be ri élet egyes te rü-
le te i nek, a gya kor lat for má i nak meg fe le lô nyelv já té kok (lan guage game) ös  szes sé ge ként fel fog va, 
utat nyi tott a te o ló gi ai ál lí tá sok új ra le gi ti má lá sá nak is. 

Ha bár a ké sôi Wittgen stein ál lás pont ja tár gyun kat il le tô en nem egé szen egy ér tel mû, s kü lön-
bö zô ér tel me zé sek for rá sá ul szol gált, ös  szes sé gé ben az em be ri be széd me ta fi  zi kai és te o ló gi ai 
igaz sá go kat meg ra ga dó ere jé re irá nyí tot ta a nyel vé szet tu do mány fi  gyel mét: „Mert mint só haj tás 
a tér ben, /Gondolat is az idôben/ Sza ba don jár és keres:/ Szem lé let rôl szem léle tre,/ Esz mé let rôl 
eszméle tre/…/Ú gy ve zet át az idôkön,/ Mint anyag jár ta mezôkön/ Lel kem tôl a testemig.” 9

3. A MO DERN SZE MAN TI KA AL KAL MA ZÁ SÁ NAK LE HE TÔ SÉ GEI

Nap ja ink ra el fo ga dot tá vált, hogy a je len tés vizs gá la ta nem más, mint a sza vak, mon da tok meg ha tá-
ro zott kon tex tus ban va ló hasz ná la tá nak rész le tes elem zé se. A mo dern sze man ti ká nak nem tár gya 
köz vet le nül a ta pasz ta la ton kí vü li vi lág (a jelölet), ha nem a sza vak egy más hoz va ló vi szo nya (a je len tés). 
A prob lé ma ér zé ke lé se igen ne héz azo nos nyel vi, kul tu rá lis kör nye ze ten be lül – de ha már más nyel vû, 
más men ta li tá sú szem szög bôl vizs gál juk a va lós vi lág hoz va ló vi szo nyu lást, rög tön fel tû nik a kü lönb ség. 

7 pél dá ul az el lent mon dás el vét
8 Dia logues Con cern ing Nat u ral Reli gion („Párbeszédek a ter mé sze tes val lás ról” 1752.)
9 Dienes Va lé ria: Ok tó be ri em be rek, In: DIENES Va lé ria: Haj nal vá rás. Bu da pest, é. n. 53. o.
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Ta lá ló pél da er re ro ko nom, Fer di nand Blu men trit t10 több ta nul má nya, aki egy ôsi fi l ip pin nyel ven író dott, 
egy sze rû sé gé ben zse ni á lis, XVI. szá za di ka ta lán fe ren ce sek ál tal a Fü löp-szi ge te ken hasz nált ka to li kus 
ka te kiz mus ter mi no ló gia rend sze rét kí sé rel te meg ilon gotára és taga lo gra for dí ta ni, hogy meg újít sa 
a má ig is spa nyol köl csön sza vak kal zsú folt fi l ip pin teológiát.11 Se gít sé get és vé le ményt eh hez Hugo 
Schuchardt tól kért – a „Wörter und Sachen” mód sze rén túl mu ta tó, pszi chofi zioló giai, men ta li tás- és 
ös  sze ha son lí tó val lás tör té ne ti prob lé mát is fel ve tô le ve lezésük12 ered mé nye a Fü löp-szi ge te ken be szélt 
ke vert kasz tí li ai nyelv re jel lem zô szak ki fe je zé sek lexikoná nak13 je len tôs át dol go zá sa lett. 

Va gyis Blu men tritt – Schuchardt nyo mán – elô ször a hasz nált jel rend szert de fi  ni ál ta a je len tés 
és a jelölet meg kü lön böz te té sé re, egy hoz zá ve tô le ges meg ha tá ro zás se gít sé gé vel. Eb bôl ki de rült, 
hogy az adott je lö lô (te hát a hang sor) egyes fi l ip pin tör zsek szá má ra nem is je löl he ti azt a „va ló ság-
da ra bot” amit kel le ne, mi vel ôk egé szen más lo gi ká val „da ra bol ják fel” va lós és va lót lan vi lá gu kat. 
Ugyan ak kor a (va ló já ban nem meg fe le lô) je lö lô tel jes egé szé ben he lyes tu dat tar tal mat idé zett fel, 
meg fe le lô ér zel mi- és gesz tus re ak ci ó i val (pl. ke reszt ve tés). A ki fe je zés je len té sé vel te hát „ni hil obstat”. 
A prob lé ma meg ol dá sá ra csak fél év szá zad múl tán szü le tett meg ol dás: Osgood, Suci és Tan nen baum 

„The Measurement of Meaning” (1957) c. mû vük ben a sza va kat ún. „sze man ti kai dif fer en ciálás”-vizs-
gálat nak ve tet ték alá, va gyis, az ál ta luk ki vál tott ér zel mi re ak ci ó kat a je len tés fé nyé ben ele mez ték.

A sze man ti kai tér ki zá ró la gos vizs gá la tá val azon ban a je len tés nek csak egy újabb (de nem tel jes) 
di men zi ó ját tár ták fel. A to váb bi elem zés hez se gít sé get a struk tu ra lis ta szem lé let ad, amely sze rint 
a nyelv olyan há ló zat, amely a lexémák (kb. sza vak) kö zöt ti rend szer sze rû kap cso lat ból épül fel. A 
lexémák je len tés sze rint ún. sze man ti kai me zôk be szer ve zôd nek, ahol köl csö nös kap cso lat ban áll nak 
egy más sal és meg ha tá roz zák, de fi  ni ál ják egy mást – ezek sze rint meg kü lön böz te tünk szin tag matikus 
(ahol a lexémák so ro za tok tag ja i ként for dul nak elô) és par a dig matikus (szi no ní mia, hiponími a, an to-
ní mia, in kom pa ti bi li tás) vi szonyt. To váb bi le he tô ség az ere de ti leg ant ro po ló gi ai mód szer át vé te le: a 
lexémák fel bon tá sa sze man ti kai je gyek so ro za tá ra. Egész kap cso lat rend szer áb rá zol ha tó így, gyak ran 
mát rix for má já ban. Gyen ge sé ge, hogy az ös  sze tett lexémák ese té ben a re le váns je gyek nem tûn nek 
ki, a bi ná ris je lö lés pe dig ár nyalt je len tés vizs gá lat nál bi zony ta lan sá gi té nye zô. 

Ta nul má nyom ban ed dig csak a meg ne ve zett „va ló ság da rab” meg ra ga dá sá nak, meg is me ré sé nek, 
il let ve a sza vak (lexémák) je len té sé nek kér dés kö rét ele mez tem. Azon ban ez nem elég. Egy jel kép nek, 
egy el vont fo ga lom ké pi meg tes te sí tô jé nek (gö rög szüm bolon) ös  sze tett, nem meg fog ha tó je len té sét a 
mon dat szint jén is „mér le gel ni” kell. A kon tex tus nak ugyan is lé tez nek olyan as pek tu sai, ame lyek re nem 
le het pusz tán az egyes lexémák je len té sé nek „ös  sze gé bôl” kö vet kez tet ni: ezért a ha tás vizs gá la ta is igen 
fon tos. A meg nyi lat ko zó szán dé ká val, a be fo ga dó ra tett ha tá sá val, az egyes ki fe je zés mód ok kö vet kez-
mé nye i vel (a sze man ti kán kí vül) fog lal ko zik még egy – té mánk szem pont já ból még nem egé szen nem 
ko he rens – tu do mány te rü let, a prag ma ti ka. Prag ma ti kai té nye zôk be fo lyá sol ják, hogy a ren del ke zés re 
ál ló le he tô sé gek kö zül mi ért, ho gyan és me lyik han got, nyelv ta ni szer ke ze tet, szót vá laszt juk. Eh hez a 
té ma kör höz tar to zik a dis kur zus elem zés is, mely nek tár gya az egyé ni ki su gár zás, vi sel ke dés és a ki ej tett 
sza vak je len tés ta ni ös  sze füg gé se. Egyes – pél dá ul a „ke resz tel ni” vagy a „le tar tóz tat ni” – igé ket ugyan-
is nem le het ki mon da ni va la mi fé le hát tér nél kül; az az bi zo nyos ki fe je zé sek nem pusz tán in for mál nak, 
ha nem cse lek vés ér té kük van: „tet ten ér het jük” ôket. Ahogy is mert, Aus tin az ilyen tí pu sú ki je len té se-

10 lsd. VIRÁGHALMY Lea: Rizal és Blu men trit t, In: José RIZAL: A fel for ga tók (Eötvös Klas  szi ku sok 31.) Bu da pest, 
1999. 285–287. o.
11 A II. Va ti ká ni Zsi nat után a prob lé ma is mét elotérbe ke rült. Lsd. Wilmer TRIA, a Fü löp-szi ge te ki Naga vá ros fi  lo zó fi a 
pro fes  szo rá nak ta nul má nyát „Linguo-Cultural Rel a tivism and the Impli ca tions of Glob al iza tion”, In: Philip pini ana 
Sacra 104/2000. 247–269. o.
12 „Hugo Schuchardt és Fer di nand Blu men tritt le ve le zé se” c. ta nul má nyom meg je le nés alatt
13 Fer di nand BLUMENTRITT: Vocab u lar einzel ner Aus drücke und Reden sarten, welche dem Spanis chen der Philip-
pinis chen Inseln eigen thüm lich sind (Leitmeritz, 1882, majd bô vít ve 1912.)
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ket per for matívumok nak ne vez te el. Eze ket – a „pusz tán” in for má ció ér ték kel bí ró kon statívumokkal 
szem ben – nem le het asze rint vizs gál ni, hogy a vi lág hoz ké pest iga zak-e vagy ha mi sak. 

Az illokú ciós ak tus – va gyis a ki mon dás sal el vég zett cse lek vés – a „be széd ak tus-el mé let” 
leg fon to sabb ré sze, amely for má lis lo gi ká val, pro po zí ci ós elem zés sel nem meg kö ze lít he tô ha tár-
te rü let. Az illokú ció igaz ság tar ta lom hoz va ló vi szo nyu lá sa azon ban dön tô: ere je, lé nye ge rej lik 
eb ben; hi szen a be szé lô akár egy szó val meg tud ja vál toz tat ni egy tár gy, egy sze mély vagy egy 
szi tu á ció kül sô stá tu sát, fel tét ele it. 

4. A TE O LÓ GI AI SZAK NYELV SPE CI Á LIS JEL LE GE

4.1. A TE REM TÔ SZÓ HA TÉ KONY SÁ GA, A NÉV ERE JE

„Kez det ben te rem tet te Is ten az eget és a föl det… Is ten szólt: ‘Legyen vi lá gos ság!’ És lett vi lá gos ság… 
és el ne vez te a vi lá gos sá got nap pal nak, a sö tét sé get pe dig éj sza ká nak… Is ten el ne vez te a bol to za tot 
ég nek… el ne vez te a szárazat föld nek, az egy be gyûlt vi ze ket pe dig el ne vez te tengernek…” 14 

A vi lág bib li ai te rem té se egy ér tel mû en „név adás sal” – illokú ciós ak tus sal – kez dô dött. Kez det ben 
a szó, az a még a Szent há rom ság ban rej tô zô Ige cse le ke dett, a név pe dig még nem egy kon ven ci-
o ná lis jel volt, ha nem va la mely lé te zô nek a vi lág egye tem ben be töl tött sze re pét, „bir tok vi szo nyát” 
fe jez te ki. „Az Úr… a föld min den ál la tát és az ég ös  szes ma da rát… oda ve zet te… az em ber hez, hogy 
lás sa, mi nek ne ve zi el ôket – mert min den élô lény nek az lett a ne ve, ami nek az em ber eln evezte.”
15 Ha tal mat kap tak te hát a név adás ál tal az em be rek a Föld, s egy más fe lett. „Ez vég re csont az én 
cson tom ból, és hús az én hú som ból! Le gyen a ne ve feleség…!” 16 Ezt a ne vet az tán meg vál toz tat ta 
az ôs bûn után Ádám, je lez ve, hogy új sze mé lyi sé get kény sze rült fel ven ni, új fel ada to kat ka pott az 
egy test té lett em ber pár: „el ne vez te… a fe le sé gét Évá nak, mert ô lett az any ja min den élônek” 17. 
A név te hát ma ga a sze mély, a név re hat ni, azt meg vál toz tat ni pe dig an  nyit je lent, mint ha tal mat 
sze rez ni az azt vi se lô fe lett, egy szó val an nak a vi lág hoz va ló vi szo nyu lá sát át ala kí ta ni.

Az em ber mél tó sá gá nak tit ka ab ban rej lik, hogy meg hí vást kap az Is ten nel va ló pár be széd re. Ez 
pe dig nem más, mint az el sô Is te ni „Legyen”-nel va ló szív bé li össz hang, con cor dia, az ah hoz va ló ál-
lan dó visz  sza té rés. Éle tünk jasper si ha tár hely ze tei ugyan is kér dô, vagy ki je len tô mon da to kat in téz nek 
hoz zánk, me lye ket ész lel nünk, ér zé kel nünk, fel fog nunk, majd meg ér te nünk kell, s vá la szunk min dig 
at tól függ, hogy fel öt lik-e ben nünk a te rem tés ki mon dott ak tu sa, amely ben el rej tô zött az em be ri lé lek 
fe le lôs sé ge a hi té ért és üd vös sé gé ért. Is ten a „ké pé re és ha son la tos sá gá ra” te rem tet te az em bert, 
rá bíz va ek kor az én je ki vá lasz tá sá nak sza bad sá gát. De ez vá lasz tá si le he tô ség nél kül nem te rem-
tôd het meg, ezért Is ten ki szol gál tat ja ma gát ne künk, hogy meg is mer hes sük. Meg ne vez te ma gát: 

„Én va gyok az, ‘Aki vagyok’… Ez az én ne vem mind örök ké, és ez az én em lé ke ze tem nemzedékrôl-
nemzedékre.” 18 Va gyis a „be mu tat ko zó” Is ten je len van az em ber éle té ben. Nem ér te ke zik ma gá ról, 
ha nem ki nyi lat koz tat ja szándékait19, a kü lön bö zô ese mé nyek értelmeit20, a „vég sô idôk titkát” 21, s 
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14 Ter 1,1–10 (Eh hez még lásd: Dr. VIRÁGHALMY Lea: A dog ma fej lô dés pre zen tá ci ó ja sze man ti kus há ló val. Kon fe-
ren ci a-elôadás, 2001. de cem ber 12., Bu da pest)
15 Ter 2,19
16 Ter 2,23
17 Ter 3,20
18 Kiv 3,14–15
19 Kiv 20,1...; MTörv 29,28; Zsolt 119,24.97...; Szám 11,16k; 1Sám9,17; Kiv 25,40
20 Ám 3,7; Kiv 14,30k; Jer 27,4–11; Iz 45,1–6
21 2Sám 7,4–16; Iz 2,1–4, 60; Ez 40–48; Iz 52,13–53,12
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ön ma gát is22 – Iz ra el en ge det len sé ge mi att azon ban az el sô Szö vet ség ben el kez dô dött ki nyi lat koz-
ta tást az Új szö vet ség ben, Jé zus Krisz tus ban kell majd be tel je sí te nie. 

Az „Ige” nyil vá nos mû kö dé sé ben ki mon dott sza va i val gyó gyí tott és adott ke gyel met. Szent sé ge ket 
ala pí tott, ame lyek az „Egy ház ál tal” és az „Egy ház ért” lé te zô, üd vös ség re ve ze tô ke gye lem re irá nyu ló 
po zi tív kész ség ben nyil vá nul nak meg. A szent sé gek ha tá sa a for ma és a ma té ria egy sé gé ben, az az bi zo-
nyos, er re fel ha tal ma zást nyert sze mé lyek ál tal ki mon dott li tur gi kus szó kap cso lat ok ban, rí tu sok ban és 
egyes meg ha tá ro zott tár gyak vagy em be rek köz ve tí té se ál tal ér vé nye sül. Ezért a meg szen telt sza vak 
ki ej té se né mely kul tú rák ban ta bu, az ôsi be ideg zô dés pe dig még ele ven az eu ró pai pol gá ri vi lág ban: 
a min den na pi élet ben ezen ki fe je zé se ket hal kab ban ej tik ki, írás ban pe dig fi  no man ír ják kö rül.

4.2. A NUMINÓZUS LÉT SÍK JA

Egy és ugyan azon val lá son be lül is több fé le nyelv vel ta lál koz ha tunk: más az Ó- és más az Új szö vet-
ség nyel ve, más képp fe je zi ki ma gát a gyón ta tó szék ben az em ber, mint a ká non jog ban, kü lön bö zik 
a li tur gia és a dog ma ti ka nyel ve. És még is egy – mi vel más val lá sok hoz ha son ló an a ke resz tény ség 
is a meg fog ha tat lant „olyan sze mé lyes-eszes dol gok ana ló gi á já ra gon dol ja el, mint ami lye ne ket az 
em ber kor lá tok és gá tak kö zé szo rí tott for má já ban ön ma gán is ta pasz tal… A ke resz tény ség ese té-
ben sem mi képp sem igaz Fa ust mon dá sa: ‘Minden csak ér zés; a név, hang, füst csupán.’ 23 A ‘név’ 
Fa ust nak eb ben a mon da tá ban azt je len ti: fo ga lom. Va la mely val lás ma gas szint jét és fö lé nyét 
ép pen az jel lem zi, hogy van nak-e ‘fo gal mai’ és… hit bé li is me re tei az ér zék fö löt ti rôl… Más val lá si 
szin tek kel és for mák kal ös  sze ha son lít va: a ke resz tény ség fö lé nyé nek nem az egyet len, s még csak 
nem is a leg fon to sabb, ám igen lé nye ges is mer te tô je le, hogy… nagy szám ban van nak fo gal mai, s 
ezek… vi lá go sak és egy ér tel mû ek… 

A ra ci o ná lis predikatívumok azon ban… oly ke vés sé me rí tik ki az is ten ség esz mé jét, hogy ki fe je zet-
ten csak az ir ra ci o ná lis ra vo nat koz tat va ér vé nye sek, és csak így lé tez nek. Ugyan ak kor ezek nem csak 
lé nye gi…, ha nem szin te ti kus lé nye gi pre di ká tu mok is, ame lye ket csak ilyen mó don ér tel mez ve ért-
he tünk meg he lye sen: va gyis csak ak kor, ha a pre di ká tu mo kat egy tárgy hoz – mint a pre di ká tu mok 
hor do zó já hoz – ren del jük… A tár gyat ma gát… még nem is mer het jük fel a pre di ká tu mok ban, mert 
azt más fé le, egé szen sa já tos mó don kell megis mernünk.” 24

Mun kám hoz ko moly se gít ség volt szá mom ra Ru dolf Otto el mé le te a numinózus ról,25 az az a 
sza vak je len té sét kö rül ve vô lét sík vizs gá la tá hoz a „szen t” fo gal má ra át me ne ti leg al ko tott, er köl csi 
moz za na tot nem hor do zó ter mi nus ról. A Bendl Jú lia ál tal numinózus nak for dí tott „ka te gó ria tel je sen 
sui gener is, ezért – min den más pri mer és alap ve tô tény hez ha son ló an – szi go rú ér te lem ben vé ve de-
fi  ni ál ha tat lan, csak kö rül ír ha tó. [Az ol va sót] a ka te gó ria meg ér té sé ben csak az zal se gít het jük, hogy 
kö rül írás sal meg kí sé rel jük el ve zet ni sa ját lel ki ál la po tá nak ar ra a pont já ra, ahol en nek a ka te gó ri á nak 
már ben ne ma gá ban meg kell moz dul nia, lét re kell jön nie és tu da to sul nia kel l.” 26

22 Jób 25,7–14; Péld 8,23–31; Sir 42,15–43,33; Kiv 13,21; Kiv 3,2; Ter 15,17; Kiv 19,16; 1Kir 19,12k; Bölcs 13,1k; Bölcs 
13,3kk; Iz 40,1; Kiv 34,6k; Óz 6,6; Ter 16,7 21,17 31,11; Bír 2,1; 1Kir 22,19; Iz 6,1kk; Ez 1; Kiv 33,20; Kiv 33,11; Szám 
12,8; Kiv 3,6; 1Kir 19,9k; Kiv 3,14; Iz 40,5 52,8 60,1
23 Jéke ly Zol tán for dí tá sa
24 OTTO, Ru dolf: A szen t. Bu da pest, 1998. 11–12. o.
25 Numi nosen, numi nosis, numi nosum...
26 OTTO 16–17. o.

Világosság
2002/4–5–6–7

B. Virághalmy 

Lea: A te ológiai

szakkifejezések

szemantikai

struktúrája


