
ve, ugyanúgy nem lehet fölfogni ezt az irodalmat, mint a hithirdetés egyik for
máját, vagy a vallás motívumaínak versbe vagy prózába fogalmazását sem. Alap
lényege és alapkövetelménye a művészet nyelvén, a művészet formáiban megszó
laló katolikus élmény. "Van irodalom, van művészet; írónak, művésznek van kato
likus élménye; s mű és művészet, amelyben az alkotó katolikus élménye valósul
a művészet követelményeinek megfelelő rnűvé, katolikus mű és katolikus művé

szet" (Rónay: i. rn.). Akik valamilyen lesürített keresztény tanítás és erkölcs ne
vében tiltakoznak egy-egy mű bátor realizmusa, igényes őszintesége, hiteles ki
fejezései, szélesebb tematikája ellen, elsősorban nem a művészet, hanem a vallás
ügyének és tekintélyének ártanak. "Még mindég nem veszett ki végképpen sem
az a végeredményben manicheusí eredetű tévedés - írja Sík Sándor -, amely a
profán művészet és irodalom termékeiben valami rossz, vagy legalábbis alárendelt
jelentőségű dolgot lát, sem az a Jélszeg pedagógiából táplálkozó aggályosság, amely
a természeti értékektől a természetfölöttit félti. Melvíkünk nem ismert katolikus
nevelőket, akik a nagy klasszikus regényektől is visszatartani próbálták a rájuk
bízottakat, ahelyett, hogy - mint kötelességük lett volna - ránevelték volna őket

azok értékeinek szellemük és lelki életük építésében való felhasználására. Még
fülemben cseng annak a nagynevű katolikus vezéregyéniségnek a hangja, aki egy
papokból és Irókból álló társaság előtt dicsekedve jelentette ki, hogy ő nem ol
vas verseket - nyilván úgy gondolta, hogy ez becsületére válik papi egyéniségé
nek" (Szent Jeromos barlangja).

Ez a szemlelet ma már a múlté. Bár elmondhatnánk, hogy mindenestül az!

ZSINA'rUTANI ~RTELMEZO KISSZOTAR

A-tól Z-ig

CANTERBURY. (Ejtsd: Kenterböri)
Angol város, amelynek érseke egyúttal
az anglikán egyház prímása, tisztelet
beli feje. Ha általánosságban említik
Canterburyt, magát az .anglikán egy
házat értik rajta. Jelenlegi érseke a
hetvenéves Arthur Ramsey, az ökume
nikus mozgalom egyik legkiválóbb kép
viselője. 1966-ban VI. Pál pápánál is
járt hivatalos látogatásori.

CENTRALIZMUS: (A latinban: cent
rum középpont.) Olyan kormány
zati, közigazgatási rendszer, amely a
helyi szerveknek igen kevés önállósá
got (autonómiát önkormányzatot)
biztosít, - ezzel szemben lehetőleg

mindent központilag irányít. A római
katolikus egyházban a protestantizmus
ellenhatására túlzott mértékben kif'ej
lődött, főleg az I. vatikáni zsinat óta.
A II. vatikáni zsinat a püspöki kolle
gialitás (= közös felelősség-megosztás)

újra felismerésével, valamint a nem
zeti (iletőleg táj-egységi) püspöki ka
rok létrehozásával elvben gátat akart
vetni a túlzott centralizmusnak. Gya
korlatilag még kevés valósult meg ed
cUg belőle. Benelll pápai államtitkár
1973 júliusában egy beszédében (Augs
burgban) kifogásolta, hogya pápai ál
lamtitkárságtól csupán az 1972-es év-
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ben félmillió iktatott levél ment ki, és
bejelentette, hogy ezt a túlzó centra
Iizrnust csökkenteni kívánják.

COMMUNICATIO IN SACRIS. "A
szent dolgokban (azaz: a szentségek
felvételében) való közös részesülés".
Teológiai szakkifejezés, mely az egy
házak közti egységtörekvések (= öku
menizmus) korában gyakran kerül szó
ba. Azt jelenti: más egyházak lelké
szeitől kérni a szentségek kiszolgálta
tását. Gyakorlatilag főleg az Eucha
risztia, valamint a bűnbánat szentsé
géről van szó, Mivel a katolíkus egy
ház a keleti nem katolíkus egyházak
papságát elismeri, saját híveinek enge
délyezi, hogy keleti ortodox papoktól
vegyék fel a szentségeket, ahol katóli
kus pap nincs. Azt is engedélyezi, hogy
ortodoxok katolíkus paptól vegyék fel
a szentségeket. Az ortodox egyházak
közül eddig csak a: moszkvai és kons
tantinápolyi pátriárkátus fogadta el ezt
a kölcsönösséget. Más egyházakkal tár
gyalások vannak folyamatban. A kato
likus egyház kivételesen, komoly lelki
szükség esetéri engedélyezi, hogy más
keresztény egyházak hívei is Iölvehes
sék katolikus paptól a szentségeket, 
de ugyanezt saját híveinek nem enge
délyezi. A strasbourgí püspök 1973-ban
egyházmegyéjében engedélyezte a köl
csönös "eucharisztikus vendéglátást",
hivatalosan azonban az egyház ezt nem
hagyta jóvá.


