
(ZENEI KÖNYVEK) A kitűnő irodal
mi Miért szép?-ek után rnegszületett
- a Gondolat Könyvkiad6 j6voltából
- az első ilyen jellegű zenei kiad-
vány is: Miért szép századunk zenéje?
címmel. Valljuk meg, szinte minden
zenekedvelő megfogalmazta magában
ezt a kérdést egy modernebb alkotás
hallgatása közben, s néha bizony meg
lehetősen tanácstalanul figyelte az ér
telmetlennek és szervezetlennek érzett
hangzuhatagot. Hogy mennyíre értel
mes, mennyire mélt6 a régebbi nagy
korszakokhoz a század zenéje, ezt nagy
szerűen bizonyítják a kitűnő érzékkel
összeválogatott tanulmányok (a szer
kesztés Kroó György hozzáértését di
cséri). A tanulmányok nem elvont ze-
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DIKASZTÉRIUM. (A görögben: dika
sztérion = törvényszék.) Igy nevezik
ma a katolikus egyház központi kor
fuányzatának (azaz: a római Kúríának)
va,larnennyi főhivatalát, elsősorban a
"Kongregációkat", amelyek nagyjából
megfelelnek a polgári államok mínísz
téríumaínak;

DIMENZ1O. (A latinban: felmérés.)
A szót a mértan használja a "térbe
li kiterjedés" (azaz szélesség-hosszúság
magasság) jelölésére, amihez az ein
steini fizika hozzácsatolta mint "negye
dik dimenziót", az időt. A Zsinat óta
egyházi divatszó lett, és ilyen értelem
ben jelentése kb. annyi, mint "messz!
távlat", nagy méretekben való szemlé
let, - eílentétben ' a 'beszűkültséggel, a
kicsinyességgel. (VI. Pál pápa: "a bún
kollektív dimenziója", "a Karácsony
igazi isteni dimenzíója", "a keresztény
remény dimenziói", "lássuk meg az élet
igazimeresztény dimenzi6ját", stb.)

DIREKTORIUM. (A latinban: dirige
re = irányítani.) Egyházi szóhaszná
latban: követendő irányelveket tartal
mazó írásbeli útmutatás. A Zsinat óta
használják bizonyos egyházi okmányok
elnevezésére, amelyek korábbi rendele
tek végrehajtási utasításainak tekinthe
tők." A régebbi és még ma is ismert
egyházi szóhasználatban így nevezik a
papok részére évről évre készített mí
senaptárt is.

netörténeti analízisek, hanem nagysze
rű és irodalmi értéket is kínáló isme
retterjesztő írások.

A hét zenemúve 1974/2. kötetét jelen
tette meg a Zeneműkiad6. A méltán
nagysikerű sorozat új kiadványában
olyan remekművekről olvashatunk lé
nyegig hatoló analízist, mint Rossini
Sevillai borbélya és Mozart Esz-dúr
szimfóniája (az ut6bbi ismertetésében
ismét megcsodálhattuk Molnár Antal
örökifjú frisseségét, s azt az utólérhe
tetlen tehetségét, ahogyanépművelés

és a zenetudomány szempontjait har
móníkus szintézisbe hozza). Ezúttal is
feltűnik a kötetben néhány új név, je
lezve, hogya nagyoknak máris megvan
nak a méltó örököseik.

(R. L.)

DISZKRIMINAcIO. (A latinban:
discriminare = elkülönftení.) A Zsinat
az "Egyház a mai világban" konstitú
cíóban (29,60, 64;66,75 pont) bőven fog
lalkozik az alapvető emberi [ogokkal,
Akiktőle jogok valamelyikét megtagad
ják neme, faja, bőrszíne, társadalmi
helyzete, anyanyelve vagy vallása miatt,
azt "diszkriminálják", Ilyen diszkrimi
náció érhet egész népeket is. A Zsinat
misszíós dekrétuma, valamirit a vallás
szabadságról kiadott deklarációja is el
ítéli, és a keresztény tanítással szemben
állónak tekint mínden ilyen jogtalan
megkülönböztetést, - még ha e téren
az egyháznak magának is búnbánatot
kell tartania sok múltbéli eltévelyedése
miatt. Napjainkban főleg szociális ,meg
nyilatkozásokban halljuk a díszkrímí
náci;P szót, a fejlődő népek jogaival
kapcsolatban. A katolikus egyházon be
lül viszont a nők diszkrimínáciőja áll
még fenn, Sok helyütt az egyházköz
'ségí képviselőtestületben és a liturgiá
ban sem engedik őket szerephez. Sőt,

a ktfejezetten világiak részére rendelt
és a hívek "egyetemes papságán" nyug
vó két hivatalos "egyházi szolgálatból"
(akolitus és lektor) a nők míndmáíg
indokolatlanul ki vannak zárva, E diszk
rímínáció ellen lllapjainkban sok püs
pök és teológus méltán emeli fel sza
vát.

DOGMA. (A görögben: dokein = lát
szani.) Ebből a dogma szó alapjelen
tése: "ami helyesnek látszott". Az apos
toli Zsinat (Csel 15,28) így kezdi le
velét az antiochiai hívekhez: "Helyes
nek látszott a Soontléleknek és ne-
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künk ..." A mai katolikus nyelvhasz
nálatban a dogma olyan hitigazság,
amelyet a hivatalos egyház tévedhetek
lenül és ünnepélyesen megfogalmazott.
A történelem során többnyire tévedé
sek ellen, ritkábban (mint a Mária-dog
mák esetében) a hívek buzgóságának
fokozására hirdettek ki dogmákat egye
temes zsinatok, illetve pápák. A dog
mák míndíg magukon viselik koruk ki
fejezési rnódját, megismerésükhöz tehát
ismerni kell teológia-történeti hátterű

ket. Sohasem mondanak többet annál,
amit megfogalmazóik mondaní akartak.
Az egyház csakis azt mondhatja ki
dogmává. ami benne van az apostoli
korig visszanyúló kinyilatkoztatásban.
Magán-kinyilatkoztatások sohasem le-
hetnek dogmává. .

DOGMAFEJLÖDÉS. Mivel a dogma,
mint mondtuk,. magán viseli saját ko
rának teológiai 9zemléletét, nem oldhat
meg előre, látatlanban, olyan teológiai

"problémákat, amik ebben vagy abban
a korban fel sem merültek, Annál ke
vésbé, mivel a legtöbb dogmát konk
rét tévedések ellen, polemikus céllal
hirdették ki. Ennélfogva mínden dog
ma, bár sohasem "téves", mégis nyit
va áll a további magyarázatok, tisztá-

• zások előtt. Napjaink teológiájának leg
vitatottabb dogmafejlődési problémája
az áteredő bűné: mivel számolnunk
kell azzal az új és ma már általánosan
elfogadott természettudományos felfo
gással, hogy az emberiség nem egyet
len emberpártól származik (poligeníz
mus-elmélet), Ökumenikus szempontból
további elmélyedést és tisztázást kíván
az egyházakon belüli lelkészí szolgálat
(németül: "Amt"), azaz a papszentelés
és ezreI együtt az Eucharisztia "érvé
nyességének" kérdése más egyházak
ban.
Korunkban a dogmahirdetés igen rit
ka, Az utolsó 100 év alatt csak egyet
hirdettek ki: Mária mennybevételét
(1950). A pápai körlevél tanítása tiszte
letet érdemel, de nem dogma, nem té
vedhetetlen megnyilatkozás. A II. vati
káni zsinat - János pápa kifejezett kí
vánságára nem akart kimondani
semmilyen új dogmát, hanem" mint lel
kipásztori zsinat", az egyház életét igye
kezett a modern korhoz alkalmazni.

DUALIZMUS. (A latinban: duo =
kettő.) Altalános értelemben: két dolog
egymással szembenállása vagy szembe
állítása. Ösi vallástörténeti jelentése:
keleti misztérium-vallásoknak és az ős

keresztény manicheus tévtannak az a
felfogása, hogy minden, ami lélek és
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szellem az Istentől való, ami viszont
test és anyag, az az Ös-Gonosztól szár
mazik. A modern teológiai nyelv kü
lönböző vonatkozásokban használja.
Például: a test és lélek külön idő-

. pontban történő "teremtése"; a szak
rális és a profán világ szembenállása
stb. A Nemzetközi Teológiai Bizottság
I973-ban kiadott tanulmánya dualiz
musként említi az 0- és Újszövetség
egymással való szembeállítását is.

DOGMATIZMUS. Rosszalló értelem
ben használt mai műszó. Jelenti azt
a teológiai i,fányt, mely pusztán "óva
tosságból" a régi dogmatikai tételek (az
ún. "iskola-teológia") biztos bástyái mö
gé húzódik, csakis a kitaposott utakon
rner haladni, fél az új utak keresésé
től, ami a dogmafejlődés irányába mu
tatna.

EGYETEMES PAPSAG. (Latinul: sa
cerdotium universale.) A kifejezés Pé
ter apostoltól származik (I. Pét 2,5) és
jelenti a hívek legbensőbb közösséget
Krisztussal a világ üdvözítéséért, sa
ját életük áldozatával. Megkülönböztet
jük tőle a magyarra nehezen lefordít
ható sacerdotium ministeriale-t, a szol
gáló papságot vagy talán helyesebben
papi szolgálatot, azaz a "papság szent
ségét", nem szerencsés, de közismert
magyar szóval az "egyházi rendet". (A
német teológiai nyelv "Amtspriester
tum"-nak nevezi; ebből született a még
idétlenebb magyar szó, a "hivatali pap
ság".) A papság szentsége külön kül
detést ad arra, hogy vala.ki az Úr asz
talának házigazdája (az Eucharisztia
létrehozója) legyen. A bérmálás, gyón
tatás, szentkenet és a papság szent
ségét sem lehet kiszolgáltatni egyedül
az "egyetemes papság" alapján. A két
féle papság megkülönböztetését a ka
tolíkus egyház erősen kisarkította (=po
larizálta), és korábbi időkben főleg a
"papi hatalmat" emelte ki. Ennek el
lenhatásaként a protestáns egyházak
egy része, főleg azonban a szekták, a
különbséget részben elmosták. A helyes
középutat a Zsinat jelölte meg, amikor
a szolgálatí papságot (a püspöki hiva
tást is beleértve) nem "hatalomként",
hanem a közösség javára alapított va
lódi "szolgálatként" mutatta be.

EGYHAz. Görögül ekklesia, ami szó
szerint annyi,mint gyűlés, népgyűlés,

gyülekezet. Öskeresztény szóhasználat
ban oly értelmet nyert, mint "az .. Is
tentől egybehívottak közössége". Egyház
nak nevezték a mai értelemben vett
egész Anyaszentegyházat, mint a meny-



nyel Atya családját, - de egyház név
vel jelölték a helyi egyházakat is (pl.
korintusi egyház, kisázsiai egyházak). A
Zsinat előtt a katolikus egyházon (és
a keleti egyházakon) kívüli· keresztény
közösségeket a katolikus szóhasználat
ban inkább "felekezeteknek" nevezték.
Ma valamennyiüket (kivéve talán a
kis szektákat) "egyházaknak" nevezzük,
- ami nem jelenti azt, hogy a kato
likus egyház feladta volna azt a ta
nítását, amely szerint Krisztus nem
többféle, hanem csak egy Egyházat ala
pított. Az egyházak közti egységtörek
véseket nevezzük "ökumenizmusnak."

EGYHAZI TANlTÖHIVATAL. (Latin
szakkifejezéssel : Magísteríum.) Ma .elég
gyakran használt, de még gyakrabban
félreértett megjelölés. Hagyományos ér
telmezése szerint: mivel Krisztus né
pének hivatott vezetői a püspökök (a
pápa vezetése alatt), ezért, ha valami
hit- és erkölcsi igazságot lényegében
véve teljesen egységben és híveikkel is
közösségben vallanak, ez az ún. "ren
des és egyetemes egyházi Tanitóhíva
tal" (Magisterium ordinarium) tanítá
Isa. Rendkívüli, ünnepélyes. módon ta
nít az egyházi Tanítóhivatal a- hittéte
lek (dogmák) megfogalmazásakor. Dog
mát a pápa egyedül is kihirdethet, de
az "egyedül" kifejezés csak annyit je
lent, hogy személy szerint ő mondia
ki azt, ami az egész egyház közös ta
nítása. A pápa egyéni megnyilatko
zásai, beszédei, enciklikái tiszteletet ér
demelnek, de a püspöki kollégiumtól
(vagyis a világon élő püspökök testü
lététől) elkülönülve nem volnának egy
házi Tanítóhivatalként értelmezhetők.

Egyházpolitikai és profán tárgyú meg
nyilatkozások nem tartoznak a Tanító
hivatal fogalmába.

EGYHAZAK VILAGTANACSA. (An
golul: World Council of Churches, né
metül: Weltrat der Kirchen vagy Welt
kirchenrat, franciául: Conseil Oecume
nique des Églises.) A világ szinte va
lamennyi nagy egyházának világszer
vezete, amelyet 19~9-ben Amsterdam
ban hoztak létre. Célja kifejezetten
nem az, hogy "szuper-egyház" legyen,
hanem csupán az egyházak közti érint
kezés és kapcsolat fóruma az egység
törekvések (=ökumenizmus) eszköze; a
nemzetközi életben akció-egység létre
hozója. Döntései a tagegyházak számá
ra irányelvek, de nem kötelezők. Teljes
közgyűlése átlag 6-7 évenként ül ösz
sze. Központja és állandó főtitkára

Genfben székel. A katolikus egyház e

szervezetet a Zsinat előtt bizalmatlanul
kezelte, rnert hitközönytől félt. Ma ba
ráti kapcsolatot tart fenn vele, de
egyelőre még nem lépett be a' tagegy
házak közé, bár a Világtanács legutóbbi
upsalai világkongresszusán már népes
küldöttséggel vett részt megfigyelőként.

EGZEG'ÉZIS. (A görögben exégészisz->
=kifejtés, magyarázat.) Egyházi nyelv
használatban: a szentírásnak, mint Is
ten szavának tudományos magyarázata
és értelmezése. Nem szokták egzegézis
nek nevezni a profán bibliakutatást,
mely a szeritírási szövegekben kizáró
lag' emberi művet lát.

EKKLEZIOLÖGIA. (A görögben: ekk
lezia -: egyház, logia = tudomány.) Az
egyházról szóló teológtaí ttanítás-egésze,

ENUNCIAcIÖ. (Latin szó.) Kijelen
tés. Minden kijelentést lehet e szóval
illetni, de az egyházi nyelvhasználat
ban általában a "tekintélyen alapuló"
kijelentésekre, ünnepélyes "szózatokra"
használják.

EPIKL'ÉZIS. (A görögben: segélyül
hívás.) A miseliturgía egyik imája,
amellyel a pap Istent arra kéri, hogy
a kenyeret és a bort változtassa Krisz
tus testévé és vérévé. A keleti liturgiák
egy része az epiklézisnek tulajdonítja
az "átváltoztatást", míg a nyugati fel
fogás magának a krisztusi szavak is
métlésének: "Ez az én testem", "Ez az
én vérem". A zsinatutáni teológia ide
genkedik attól, hogy az átváltozás "ér
vényességét" vagy "érvénytelenségét"
egy-egy szó kifejezett kimondásához
kapcsolja. A szentmise áldozati litur
giáját teljes egységében nézi, amelyet
egy-egy szó vagy mondat (esetleg vé
letlen) kihagyása nem tenne érvényte
lenné.

ESZKATOLÖGIA. (A görögben: eszk
hatosz = végső, logia = tudomány.) A
klasszikus (azaz: a régi, jól kitaposott
úton járó) teológiában eszkatolőgíának

nevezték a "végső dolgokról" szóló ta
nítást. Ezek a végső dolgok: halál, vi
lágvége, ítélet, pokol, tisztítóhely,
mennyország, A szó a Zsinaton a régi
mellett új, igen szép értelmet is nyert:
jelen földi életünknek és magának az
egyház életének már most is az örök
kévalóság fényében kell folynia; abban
a hivatástudatban, hogy mi emberek
mindnyájan magasabb rendű életre va
gyunk hivatva. Ez az ún. "eszkatologi
kus életszemlélet", amiről az egyházról
szóló zsinati konstítúció 48-ik pontja
szél.
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