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SZINKRETIZMUS. (A görögben: szünk
rateó = összevegyítek.) Vallástörténeti
szakkifejezés; jelenti a különböző vallá
sok elemeiból létrejött "keverékvalláso
kat." Az ökumenikus törekvéseken belül
olyan irányt értünk színkretízmuson,
mely a külső egység kedvéért lényeges
hitbeli eltéréseket is elnéz. Ebben a je
lentésben kb. ugyanazt fejezi ki, mint
az "irenizmus" (Lásd ott). A szinkretiz
rnus ugyanúgy különbözik az igazi unió
tól (egységtől), mínt a kémiában a ke
verék a vegyülettől.

SZINODUS. (A görögben: szünodosz
= összeiövetel.) Osi egyházi nyelvben:
zsinat. Mai egyházi szóhasználatban "ZSIi
natnak" az egyetemes zsinatokat nevez
Zük; míg a helyi (nemzeti, tartományi
vagy egyházmegyei szintű) zsinatok el
nevezése szinodus. Országos jellegű szí
nodusokat a zsinat óta csupán Hollandia,
Svájc, Nyugat- és Keletnémetország és
Ausztria egyházai tartottak. - A keleti
egyházak szóhasználatában (a katolikus
keleti egyházakban is II színodusnak ne
vezik a pátriárkák mellett álló tanácsadó
testületet, amelyek törvényhozó joga van,
és-illetékes a pátriárkai, valamint a püs
pöki székek betöltésében is. - A zsinat
óta a pápa is szervezett maga mellé
tanácsadó testületet, de törvényhozói jog
kör nélkül. Ez a Püspöki Szinodus. (Lásd
ott.)

SZINOPTIKUS. (A görögben: szün 
együtt; optikosz = látással kapcsolatos.)
Szentírástudornányl szakkifejezés: ezzel a
jelzővel illetik az első három evangélíu
mot (Máté, Márk Lukács), mivel nagy
jából ugyanazt és ugyanúgy látják és
emelik ki Jézus tanításában. Lényegesen
különbözik a szinoptikusok látásmódjától
a negyedik (János-) evangélium, mely a
másik háromtól kevésbé hangsúlyozott
részeket emeli ki.

SZITUAcIÚS ERKÖLCSTAN vagy eti
ka. (A latinban: sítuatío = helyzet.) A
keresztény erkölcstan mindig is vallotta,
hogy az egyetemes, minden emberre ér
vényes erkölcsi normák, adott konkrét
esetben, súlyosabban vagy kevésbé sú
lyosan kötelezhetnek, jóhiszeműtudatlan
ság vagy más enyhítő körülmény is
fennállhat. "Szituációs erkölcstan" kife
jezésen azonban nem ezt az egyénre al-

kalmazottságot értjük, hanem azt a fel
tétlenül téves elméletet, hogy egyáltalán
nem is léteznek minden időre és minden
emberre érvényes erkölcsi, etikai elvek.
Ezen az alapon semmiféle emberi együtt
élés sem volna lehetséges.

,
SZKEPTICIZMUS. (A görögben: szke

pe6 = megfigyelni, megvízsgální, óva
kodni, meggyőződni.) Kételkedésre épí
tett életfelfogás: senkinek és semmiben
sem .hisz, amíg valamiről sajátmaga,
kézzelfoghatóan. meg nem győződött.

Mivel azonban a vallási igazságok nagy
része hiten alapul, a szélsőséges szkeptí
cizmus ezeket az igazságokat sem fogad
ja el, sőt esetleg abban is kételkedik,
hogy az igazság valaha is megismerhető.
(Agnosztícízmus.) A "szkeptíkus" (kétel
kedő) szót lehet jó értelemben is hasz
nálni, ha csupán arra vonatkozík, hogy
valaki nem "hiszékeny".

SZOCIALIZACIö. (A latinban: socius
= társ; societas = közösség, társadalorn.)
Az etnológiában (néprajzban) kisebb cso
portok, törzsek fejlődésének azt a fo
kát értjük szocializáción, amikor alkal
massá válnak, hogy nagyobb társadalmi
közösségbe olvadjanak. A pszichológiá
ban az egyes ember közösségí lénnyé
fejlődését értjük rajta. Gyermekkorban
mindenki keresztülmegy e fejlődésen.

Később azok szorulnak rá szocíalízácíó
ra, akik "elidegenedtek" : azaz a töme
gek közt is idegenül, meleg emberi kap
csolatok nélkül élnek. A zsinatutáni egy
házi nyelvben azt a fejlődést is jelenti,
amellyel valaki a kizárólag saját üdvös
ségét kereső "individualista" (azaz önma
gát előtérbe állító) lelkületből eljut odá
ig, hogy embertestvérével együtt, közös
ségben keresi az Istennek tetsző élet
útját.

SZOLIDARITAS. (A latinban: soli,dare
= összeerősítení, megszílárdítaní.) Má-
sokkal való összetartozás vállalása, az
élet nehéz óráiban is. Ha mínden em
berre kiterjed, főleg a leginkább rá
szorulókra, azonos az embertársi szeretet
evangéliumi főparancsával. A zsinat óta
a szó eredeti értelme nem változott
ugyan, de .sokkal gyakrabban használják,
mert a zsinat is ebben a szolídaritás-vál
lalásban jelölte meg a keresztények
küldetését, (Egyház a mai világban Kon
stítúció 32. pont.) A zsinat nyomán VI.
Pál pápa egyik kedvenc kifejezése, hogy
az egyház "szolidáris a világ népeivel",
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