
megküzd a bűnnel, halállal, gonosz in
dulatokkal, hogy az igazságot és az ár
tatLanságot kideritse.

A Maig1'et~történetekben ugyanis ko
nokul érvényesül az a szabály, hogy a
rossz elnyeri méltó büntetését és a jó
végül is d~acLalmaskodik. A felügyelő

lett a mai tömegkommunikációs esz
közök népmese-figurája, az la varázsló,
aki fáradhat,atlanul • rendbe hozza a
traaiku« kimenetelű eseményeket, fel
világosít,erkölcsi intelmeket osz1;ogat és
mindig meghatóan aggódik mindenki
ért, aki hajbia jutott, nehogy bűncse
lekmény áldoZIatává vagy lelkövetőjévé

váljék. Mintha máris mítosszá emelte
volna őt a film és a televízió: van
valaki, laki hasonlít hozzánk, egyszerű

ember hétköznapi vágyakkal és igé
nyekk!el, de sokkal többre viszi nálunk
nál, mert esze és szíve a helyén, ál
dozaiokra is hajlandó, ha segíteni kell:
másokon, és nem utolsósorban rendel
kezésére áll egy oly,an apparátus, amely
gyorsan és pontosan követi utasításait.
Egyetlen komoly hibája, hogy legtöbb
ször csak a cLolgok felübetén marad,
nem hatol a mélyére, a gyökerekig.
Megállapítja la bűntény okát, ellenőrzi
ia szimptómákat, de !CL gyógyításra, az
aktív kezelésre már nem ad recepte
ket, ez meghaladja felacLatát. Ezért nem
a10arunk azonosulni sem vele: szívesen
társául szegődnénk, ám nem kívánunk
a posztjára lépni. Maigret tehát állan
dóan elsZlalasztja annak lehetőségét,

hogyamegelőzésről, a prevencióról
gondoskodjon, s biráló-mérlegelő szóval

ZSINATUTANI l1:RTELMEZO KISSZOTAR

A-tól Z-ig

DEKRÉTUM. (A latin deceme = el
határozok igéből.) Határozat, rendelet.
Az egyház a régi római jogból vette
át ezt a műszót. Ma olyan egyházi ok
mányok megjelölésére használják, ame
lyek főképp előirásokat, jogszabályokat,
vagy legalábbis követendő irányelveket
tartalmaznak, A II. vatikáni zsinat tíz
dekrétumot hozott. Valamennyi tartal
maz tanítást is, de a hangsúly az elő

írásokon van. A tanítás csupán utalás
a másutt bővebben kifejtett vagy
amúgyis ismert elvekre, amelyek a ren
delet kiadását indokolták.
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a társadalomra apelláLjon. Ezzel magya
rázható, hogy el~eszti realitását, foga
Zommá alakul képZIeletünkben, tényke
dése pedig, elszuteteit kísérletezéssé a
qooi des Orieores-es.

Vajon hány éves lehet? Egyik film
jében a vizsgálóbíró arr,a utal, hogy
Maigret-nek negyedszázados szolgálat,a
van, amiből - ha egybevetjük azzal la
jelenettel, melyben a rendőrfoglalmazók

egyesületének fényképén egykori, 24
h;es önmagát nézegeti; mincLahányan
rendigot-ban és cilindJerben feszítettek
- könnyen ki's.zámíthatjuk, hogy közel
jár !CL nyolcvanhoz. Valójában - kor
talan. Év,eken át láttuk a televízió kép
ernyőjén havonta két alkalommal:
ugyanazzal a pipá~al, ugyanolyan fris
sességgel és fegyelmezettséggel, ugyan
csak nem ö1legedő feleségével és h:ű

bajtársávlal, Lucas-ixü. Ruppert Davies
jtitéka és Básti Lajos sZinkron-alakítá
sa egyenértékű, rangos teljesítmény
volt; nekik köszönhető elsősorban, hogy
hittünk az irónak és hittünk Maigret
meglett férfikorának múlhatatlanságá
ban. Sohasem élleztük őket - ami egyéb
ként érthető és megbocsájtha.tó a széria
filmek lesetében - elkoptatottnak, ki-

. merültnek, unottnak. Igyekeztek meg
tölteni a sémákat eleven emberséggel,
jótékony humorral, a nézőkJre kikacsin
tó cinkossággal.

Nemrég vetítette a televízió a sorozat
utolsó filmjét. Reméljük azonban, hogy
Maigret-től való búcsúvételünk csak
ideiglenes.

HEGYI BÉLA

DESZAKRALIZAcrú. (A latinban:
sacrum = valamely istenségnek szen
telt hely, tárgy, idő stb.) Ha személy
pe vonatkoztatják, sohasem a szemé
lyes életszentséget jelenti, hanem a
"fölszente~tséget". Az úíkeletü (zsi-nat
utáni!) "deszakralizáció" szó olyasmit
[eíent, mint valaminek a dicsfényét
("nimbuszát") az emberek szemében
csökkenteni, esetleg egészen megszüntet
ni. Ma rossz és jó értelemben egyaránt
használják; ezért többnyire csak a szö
vegösszefüggésből tűnik ki, hogy melyik":
jelentés rnérvadó. Rosszalló értelemben
annyit tesz mint mínden szépet, ma
gasztosat lerombolni. Van azonban a
"deszakralizáció" szónak jó értelme is:
1.) A régi pogány hit önálló istenség
nek vagy imádandó isteni erőnek tu
lajdonította az égitesteket. vagy a ter-



mészet részeit: hegyeket, tengereket,
folyókat, ligeteket, vagy a természet
erőit: villámot, Vihart stb. Mindezek a
nép hitében a "sacrum" fogalma alá
estek. A kínyilatkoztatás a teremtés
himnusztól kezdve a legnagyobb "de
szakralizációt" hajtotta végre, amikor
hangsúlyozta, hogy egyedül Isten a
szent, és mínden teremtmény csak az
f5 alkotása, 2.) Maga Krísztus tiszte
letben tartotta a zsidó vallás "szent"
helyeit, ídőít, szokásaít, - híveit mégis
arra tanította, hogy Istent bárhol imád
hatják, és imáikat a gyermeki egysze
rűség, ne a farizeusi szószaporítás jel
lemezze. Ily értelemben "deszakrali
zálta" a korabeli zsidó vallás sok "meg
szenteltnek'' vélt kötöttséget, például
azt is, hogy szombatí napon jót tenni
sem szabad. EZZJel új "stílust" vezetett
be anélkül, hogy részletekbe bocsátko
zott volna. Az egyháznak a történelem
során míndig újra kellett értelmeznie
ezt a krísztusi stílust: tiszteletben tar
tani régebbi nemzedékek kegyeletes
szokásait, de csak addig ra határig,
ameddig nem akadályozzák magának az
evangéliumnak korszeru bemutatását. A
deszakralizálás modern folyamatát XII.
Pius pápa indította el a korszeru szent
íráskutatásról kiadott "Divino afflante"
körlévelével (1943). A Zsinat többek
közt a latin liturgikus nyelvet deszak
ralizálta, de az egyes nyelvterületeken
belül rnindmáig vitatott kérdés, hogy
a liturgikus népnyelv érthető nyelv le
gyen-e, vagy ünnepélyes, szakrális
"szaknyelv".

DEVOCIONALIS V ALLASOSSAG. (A
latinban devotio = jámborság, ájta
tosság, alázatosság.) A "jámbor" szo
valamikor ugyanazt jelentette, mint a
szentírás "igaz ember" kifejezése (pél
dául Szerit Józsefről): az az ember, aki
hite szerint él. Ma ezt így mondanók:
"öntudatos keresztény". Maga a "jám
bor" szó ui. korunkban rosszalló ár
nyalatot kapott: olyan íze van, mint
az "élhetetlen", "együgyű" megjelölés-·
nek. Devocíonális vallásosságon pedig
"jámborkodó vallásosságot" értünk: az
az, a külső, formális ájtatossági gya
korlatokra és kegytárgyakra nagy súlyt
vető, viszont a szociális erényekben
éppenséggel hiányos vallási magatartást.

DIAKONIA. (A görögben: szolgálat.)
A szót ra Zsinat újította fel és tette
igen közkedveltté, Ma is a "szolgálat"
értelmében használják, mint az őske

reszténység idején. Az apostolok az
egyházi közösség szociális szolgálatával

bíztak meg hét férfit, akit a hívek vá
lasztottaki magulc közü!.· (ApCsel 6,1-6).
Ma mínden olyan jószolgá,!atot diako
niának nevezünk, amit valaki az egy
házi közösségért bármi módon végez:
tehát nemcsak a püspökök, papok és
szerpapok fölszentelésen alapuló "dia
koniáját", de a hívek tevékeny közre
működését is. A Zsinat előtt az ősi szó
csak a szerpapok papi fokozatának, a
"diakónusoknak" nevében maradt fenn.
Érdekes, hogy ebből származott a ma
gyar "diák" szó is.

DIALÖGUS. (A görögben: dia-logosz
= párbeszéd.) A szót VI. Pál pápa tet
te közkedvelt egyházi kífejezéssé, ami
kor pápakoronázási beszédében arról
szólt, hogy az egyháznak "párbeszédet
kell folytatnia a mai világgal". Első kör
levelének ("Ecclesiam Suam", 1964) is
éppen e dialógus a tárgya. Díalóguson
más-más nézeten lévő emberek (vagy
közösségek) őszinte, baráti véleménycse
réiét, a teljes igazság közös keresését
értjük. Szemben áll a dialógus keresz
tény fogalmával a polémia (= harcias
modor), a sértegetés, gúny, a "manipu
láció", azaz a közvélemény előre be
folyásolása, az igazság elködösítése, a
teljes valóság egy részének elhallga
tása, tehát a másik fél félrevezetése,
Szemben áll a dialógus keresztény ér
telmével a tekintélyi olhallgattatás, a
saját vélemény másokra erőszakkal tör
ténő rákényszerítése, egyszóVial mínden
ami a szerétetet és a másik ember
tiszteletben tartását sérti. Szemben áll
vele a saját felfogásunkhoz való ko
nok ragaszkodás a nyilvánvaló igazság'
ellenében. Ha mindkét vitatkozó fél
ilyen elvakultan konok, akkor szoktak
"süketek párbeszédéről" szólní. - Tá
gabb értelemben "dialóg:usnak'" nevez
zük azt a magatartást is, amikor is
merjük hallgatóink nehézségeit, prob
lémáit, valószínű ellcnvetéseit, és azok
ra beszéd, előadás, sajtó stb. útján vá
laszolni igyekszünk - anélkül, hogy
kifejezetten kétoldalú beszélgetés jön
ne létre. Ilyen értelemben minden jó
szeritbeszéd is "dialógus", - máskülön
ben hatástalan.

A dialógus szót ma nagyon sok vo
natkozásban használjuk: a nem keresz
tény kultúrákkal, más vílágmézetekkel,
más vallásokkal. más keresztény egy
házakkal (= "ökumenikus párbeszéd"),
nemkülönben a katolikus egyházon be
lül a különböző felfogású hivők kö
zött, a különböző nemzedékek között,
a püspökök-papok és híveik között
stb.
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