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Otto Semmelroth SJ (1912–1979) ige-
teológiai életműve a II. Vatikáni Zsinatot 
előkészítő ressourcement-teológia egyik leg-
fontosabb hozzájárulása mai teológiai hori-
zontunk meg találásához. A neoskolasztika 
teológiai mát rixából hiányzó, egyházatyák 
alapvető logosztani szemléletét közvetítő De 
Verbo  Divino traktátus pótlása a teológiai 
megújulás fősodrához tartozott. Mindennek 
gyümölcseként XVI. Benedek pápa Verbum 
Domini c. apostoli buzdítása (2010) a zsinat-
ra közel félévszázad távlatából visszatekintve 
már egyházi életünk legkülönbözőbb ele-
meinek a sub specie Verbi Divini integrálásra 
vállalkozhatott, aláhúzva ezzel az igeteológia 
mai aktualitását.

Krakomperger Zoltán könyvvé átszer-
kesztett doktori disszertációja (2000) arra 
vállalkozik, hogy a magyar szakirodalomban 
az „Isten igéjének valóságát és üdvhatékony-
ságát körülvevő csendet megtörje” (11.). 
A szerző külön e célra szerkesztett függelék-
ben mutat rá Semmelroth igeteológiájának 
patrisztikus és skolasztikus forrásaira (pél-
dául Jusztinosz, Origenész, Ágoston, Ber-
nát, Bonaventura, Tamás hozzájárulására), 
miközben Krakomperger figyelmét a német 
szerző „üdvhatékony igéről” szóló főművé-
nek (Wirkendes Wort, 1962) az igehirdetés 
alapvető teológiáját fejtegető második fele 
köti le. Ehhez szolgál bevezetőként a né-
met könyv „isteni Ige üdvrendi valóságá-
ról” szóló első felének a rövid összefoglalása, 
amelynek elemzése a hivatkozások szerint 
Krakomperger korábbi publikálatlan licen-
ciadolgozatának tárgya volt. Semmelroth 
alapvető belátása, hogy fel kell ismernünk az 
Ige-misztérium hármas eseményhorizontját, 
amely trinitárius, inkarnatórikus és kérüg-

matikus jelentésekben láttatja a „Logosz 
szimfóniájának” (vö. VD 7) egyetlen értel-
mét.

Krakomperger a vizsgált életművet alap-
vetően a II. Vatikáni Zsinat logosztani koor-
dinátarendszerében helyezi el, hangsúlyozva 
magának az igeteológiai horizont újrafelfe-
dezésének a jelentőségét (DV 1, LG 12, SC 
51, GS 57), az ebből kibontakozó teológiai 
látásmód dialogikus karakterét (DV 2, LG 
12, SC 48, GS 92), valamint az Ige-esemény 
kvázi-szakramentalitását (DV 21, LG 1, SC 
56, GS 45). E recenzió keretei között csak e 
három szempont szerint összegezzük a ma-
gyar szerző Semmelroth gondolati gazdagsá-
gát közvetítő monográfiáját.

A keresztény teológia logosztani horizont-
ját Semmelroth szerint az alapozza meg, 
hogy az Atya „ősprédikációként” küldte el 
egyszülött Fiát hozzánk (181.). Krakomper-
ger hozzáfűzi, hogy ez egyúttal a Szentlélek 
által animált egyházi igehirdetésnek is az 
őseseménye. Az Ige-misztérium trinitárius 
megközelítéséből fakad, hogy a II. Vatiká-
ni Zsinat egyháza saját tevékenységét már 
alapvetően Isten Igéjének hallgatásában és 
hirdetésében határozta meg (vö. DV 1). 
A logosztani horizonton művelt teológia 
szükségképpen krisztocentrikus teológia is, 
hiszen teljességgel a megtestesült Ige megje-
lenítésére irányul.

Krakomperger rámutat arra, hogy 
Semmel roth a 20. század „dialogikus per-
szonalizmusának” fogalmi eszköztárát fel-
használva mutatja be az ősi logosztani vízió 
alapvetően párbeszédes karakterét (242.). 
Ugyanakkor a Szentírás nyomán már az 
egyházatyák teológiája is kifejezésre juttatta, 
hogy „Isten embernek adott kinyilatkoz-
tatása dialogikus alapszerkezetű, amelyben 
az egyház igehirdetése részesedik. […] Az 
igehirdetésre adott válasz nem az ige hirde-
tőjének szól, hanem az igehirdetésben hoz-
zánk leereszkedő Istennek. Isten önközlése 
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válaszadásra hívja az egyház tagjait” (225.). 
A zsinat később ennek jegyében teológiailag 
aláhúzta a hívek aktív liturgikus részvételé-
nek a fontosságát (vö. SC 48). Az Ige-misz-
térium dialogikus karaktere kifejezésre jut-
tatja az Istent bensőségesen népéhez fűző 
szövetséget.Semmelroth az Atya „Ősigéjé-
nek” a szentségi karakterét is kiemeli hangsú-
lyozva annak minden igehirdetést megalapo-
zó üdvhatékonyságát (228.). Krakomperger 
hozzáfűzi, hogy itt joggal beszélhetünk „a 
Logosz inkarnatórikus önátadásáról” (239.). 
Az Ige-misztérium szakramentális megköze-
lítése ilyen módon érthetővé teszi a szó és a 
szentség azon dialektikáját, amely a legter-
mészetesebb módon épült be a zsinati taní-
tásba: „A szentmise két része, az Ige liturgiája 
és az Eucharisztia liturgiája oly szorosan kap-
csolódik egymáshoz, hogy egy istentiszteleti 
cselekményt alkot” (SC 56). Az egyház mint 
Krisztus testének közössége egyszersmind a 
Logosz közössége is.

Krakomperger művének utolsó fejezeté-
ben a Semmelroth-i ressourcement-teológia 
felismeréseit abból a szempontból is meg-
vizsgálja, hogy azok miképpen mentek ke-
resztül a II. Vatikáni Zsinat által képviselt 
tanítóhivatali recepciós folyamaton. Míg az 
imént vizsgált három szempont természetes 
módon beépült a zsinati tanításba, a német 
teológus örökségének vannak olyan mozza-
natai is, amelyekről ez nem mondható el, 
vagy amelyek viszonylagos elhanyagolása a 
tágasabb zsinati igeteológia tükrében hiá-
nyosságnak tekinthető. Az elsőre példa le-
het az a konkrét leszálló-felszálló dinamikát 
hangsúlyozó modell, amelyet Semmelroth 
az ige és a szentség dialektikus kapcsolatának 
megragadására dolgozott ki. A másodikra 
példa lehet a bűnnek az igeteológia alapvető 
dialogikus mozzanatai ban játszott szerepe, 
amely téma tárgyalására a német szerző csak 
rövid utalásokban tér ki.

A magyar monográfia törekszik ugyan 
arra, hogy Semmelroth gondolatait a zsinati 
nemzedék más fontos teológusainak a meg-
közelítéseivel párhuzamba állítsa vagy üt-
köztesse (lásd Leo Scheffczyk, Karl Rahner, 
Hans Urs von Balthasar, Johannes Betz), 
de a kon textus vázlatolásából a II. Vatikáni 
Zsinat igeteológiája felé vezető olyan fontos 
szerző mégis kimaradt, mint Louis Bouyer 
(lásd Le Fils éternel: Théologie de la parole: de 
Dieu et christologie). Az ezredfordulón író-
dott, de frissen kiadott tanulmány további 
hiányosságaként róható fel, hogy említést 
sem tesz XVI. Benedek pápa Verbum Domi-
ni c. megnyilatkozásáról, amely a zsinatot 
követően a legfontosabb és teljes egészében 
az igeteológiának szentelt tanítóhivatali do-
kumentum. Joseph Ratzinger ráadásul az 
elsők között volt, akik Semmelroth Wirken-
des Wort c. művének a zsinat előtti megje-
lenésekor pozitív, méltató recenziót írtak a 
könyvről. Ez a szimpátia még a 2010-es pá-
pai megnyilatkozás utalásaiban is világosan 
tükröződik.

Semmelroth nyomán a magyar monográfia 
tézismondatai közé tartozik, hogy „az egyház 
az Ige eseményéből él, és az Ige-esemény új-
ból végbemegy ott, ahol él az egyház” (90.). 
Krakomperger Zoltán ezzel összhangban 
mutatja be a hirdetett ige „üdvhatékonysá-
gának” különböző szempontjait, kváziszak-
ramentális jellegét, egyházépítő szerepét. E 
központi témák analitikus tárgyalása újra 
meg újra visszatér az ige és a szentség közötti 
dialektika hangsúlyozásához, hogy a zsinati 
megújulás során újrafelfedezett logosztan 
nehogy a szentségtannal szembeállítva jelen-
jen meg az olvasóban: komplementaritásuk 
a hiteles katolikus gondolkodás meghatáro-
zó jegyei közé tartozik.
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