
-.etl!vlJit s általában a. szentmise értelmét b
értékét. A könyv következ(5 részében ("A
I4turgikUs forma") a szentmíse mai formá
JAnak kialakulásáról rajzol ugyancsak izgal
mas, történetileg a legapr-óbb részletekig meg
alapozott képet, majd "A mise lelki és lel-

ZSINATUTANI bTELMEZO K1SSZOTAB
A-Z-IG

PIETIZMUS. (A latinban: pietas ==
jámborság.) Egyháztörténetileg piétiz
musnak nevezzük a protestáns egyháza
kon belül a XVII. század végén fellépett
irányzatot, melymegelégelve a vallási
harcokat és hitvitákat, jáInborsági cse- •
lekedetre helyezte a hangsúlyt. Sokan
minden egyházi szervezetet és jogi sza
bályt elutasítottak, és ezzel kaput nyf
tottak .szekták keletkezésének. A protes
táns pietizmus a katolikus egyházra is
hatással volt, és kedvező légkört terém-·
tett bizonyos ájtatossági gyakorlatok el
terjedésének. Ma a katolikus egyházon
belül píetízmuson rosszalló értelemben
azt a fajta vallásosságot értjük, _ mely
egyoldalúan csak bizonyos konkrét
"erénygyakorlatokra" és "ájtatossági for
mákra" helyezi a hangsúlyt, anélkül,
hogy egész életét Istenért kötelezné el.

PLANETARIS. (A Iatínban: planeta ==
bolygó.) Planetárison azt értjük, hogy
"BZ egész földkerekségre kiterjedő". Ma
gyakran halljuk a kifejezést, hogy a
világ politikai és .gazdasági vezetőinek,

de a nagy eszmék (pl. kereszténység)
hordozóinak is "planetáris méretekben"
kell gondo}.kodniok.. .

. PLURALIZMUS. (A latinban: plus 
több.) Emberek, illetve embercsoportok
jógos többfélesége, valamilyen egységes
és egy célra tórekvő közösségen belül,
Igy pl. "planE;!táris méretben" beszélünk
az emberi fajok, nyelvek, kultúrák sok
féleségéröl az egységes embercsaládon
belül. Társadalmi vonatkozásban beszél
hetünk az emberek felfogásbeli, világ
nézeti, műveltségí, vallási többféleségé
ről valamely országon belül. Az egyház
ban pluralízmuson értjük különbözö fel
fogású és stílusú keresztények békés egy
más mellett élését, a mennyei Atya csa
ládjának, az egyháznak egységes közös
ségében. Teológiai pluralízmus is van,
sőt szükséges, mert éppen a küÍönböző

kipásztort oldala" címmel korunknak a szem
míséveí kapcsolatos leggyakoribb kérdéseit
veu! sorra. s ugyanakkor a gyakorló lelkt
pásztoroknak ad nélkülözhetetlen útmutatást
Dlindennapos munkáj\1khoz.

felfogások egészséges vitája biztosítja a
teológia fejlódését.

A pluralizmussal két véglet áll ellen
tétben. Egyik a harc és az intolerancia
(türelmetlenség, egymás el nem viselése).
MáSik az uniformizálás (= egyöntetűség

megkövetelése). . Utóbbit nevezzük
"gleichschaltolásnak" is, a nemzeti szo
cialista Németország rossz emlékű ki
fejezésével..

PNEuMA'Í'IKUS.. (A görögben: pneu
ma . lélek.) Keresztény szöhasználatban
Pneuma névvel a Szentlelket értjük.
~,Pneumatikus egyház": a Szentlélek ha
tásártl:, az .ó vezetésével .múködó. Ro
kon a "karizmatikus" fogalommal.

POLARIZACIÓ. CA görögben: palosz
= sark. Ebből a fizika nyelvén: pola
rizáció - sarkítás.) Ellentétes vélemé
nyek robbanásig éleződött IeszültSége. A
zsínatutání egyházban fmeg a konzerva
tív és progresszív felfogások polarlzá
ciójáról szoktak beszélni,

PoL~MIAi POLEMIKUS. (A' görög
ben: poleme6 = harcolni.) Egyh~ sz6
használatban kiélezett, szeretetlen vitát
jelent: akár különböző hitvallású ke
resztények közt (hitvita), akár az egyhá
zon belül is különböző felfogású teoló
gusok vagy hívek közlat.. Ha a vita a:l:
ellenfél személyét és rneggyőződését tisz
teletben tartja, nem polémiáról, hanem
dialógusról beszélünk. "Polemikus teoló
gia": olyan teológiai érvelési mód, mel,.
valóságos vagy képzelt ellenfelekkel
szemben, szenvedélyes elfogultsággal
küzd; nagyobb fontosságot tulajdonít az
elválasztó, semmint az összekapcsoló vo
násoknak. .

POLIGENEZIS; POLIGENIZMUS. CA
görögben: pollüsz = sok; genezis = ere
det.) Embertani és teológiai szakkifeje
zés. arra az elméletre, mely szerint az
emberiség nem egyetlen emberpártól
származik (monogenezís), hanem a föld
különböző pontjain egymástól fúggetle
nűl tűnt fel.
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POZITIVIZMUS. Olyan irány, mely
csupán a "pozitív" tudományok leírható;
mérhető, számokkal és adatokkal iga- o

zolható eredményeit és összefüggéseit
ismeri el, - de mit sem akar tudni
azokról a kérdésekről, amelyek a tapasz
talati világori túlra utalnak (a világ oka,
célja, a lét értelme, végső soron maga
az Isten). Ellentétben áll tehát a meta
fizikával.

PRAGMATIZMUS. (A görögben; prag
ma = gyakorlati tett.) Oly életfilozófia,
mely mindennek értékét 8.ZQn méri le,
hogy hasznos-e; nem pedig, hogy igaz-é,
Jó-e, erkölcsileg helyes-e. A \ vallási
pragmatizmus azt jelenti, hogy a vallás
ban is csak a hasznosságet nézi: jó befek-
tetés. mert megnyerhetjük vele a más
világot, ha egyáltalán van.

P.RE.')BlTÉRIUM. (A görög és latin
egyháü nyelvben: presbyter = főÍszenteJ.t
pap.) A "pr~bit'riv.m" szó szerínt p~pi
testületet jelent. A korábbí egybá~i szö
használat csuPán építés;leti vonatkozás
ban ismerte a szót: így nevezte nagy
templomokban (főleg székesegyházakban)
a papságnak fennu.rtott· részt, azaz a
"szentélyt". A Zsinat megújította a szó
eredeti értelmét: ~ egyh4zmegye pap
jainak közössége s~ját püspökük olda
lán. Az építészeti presbítériumok a li
turgikus reformmal kapcsolatos temp
lomtér-átrendezések során nagyr~zt meg
is szííntek. Protestáns nyelvhasználat
ban a gyülekezet által megv~t
egy~Ö7.6égi tanácsot hívják presbité
riumnak; presbiternek pedig a hivata
losan megbw>tt egyházközségi vezetőket,

Jelkészeket. Presbiteriánus ewháza.knak
nevezik azokat a protestáns egyházakat,
amelyek nem ismerik el a piispöki, azaz
"episzkopális" intézményt, hanem az
egyházr vezetést a prespiterek testülete
végzi.

PRI:MÁ'1'US. (A latinban: prim1fS =
elsö.) . Altalánosságban főséget, elsőséget

jelent, mint például ebben a 19fejezés
ben: "A szerétet primátusa". Leggyak
rabban azonban, mínt teológiai szakki
fejezést használjuk: így nevezzük a ró
mai pápa főségét a katolikus egyházban.
Ez a főség nemcsak tiszteletbeli elsőség,

hanem joghatósági. Azaz: a pápa - elv
ben - minden keresztény hivő közvet
len lelkipásztora, akit Intézkedéseiben
semmiféle "szolgálati út" nem kötelez.
ci a világ püspöki testületének feje is;
hozzájárulása nélkül e testület össze sem
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hívható és nem határozóképes, kivéve
egyetlen esetet: magát a pápaválasztást.
A pápai primátust már az ősegyház is
elismerte, gyakorlási módja azonban a
történelem során sokat változott. Az I.
vatikáni zsinat (1870) dogmaként mond
ta ki a primátust, és a pápai hatalmat
az abszolutisztikus (parlament nélküli)
monarchíák míntájára tekintette. A II.
vatikáni zsinat szükségesnek látta hang
súlyozni, hogy a püspökök is isteni jo
gon vezetik az egyházat, és a pápával
együtt közös testületet alkotnak. (Lásd
a Kollegialitás címszót.) Hangsúlyozta
azonban, hogy e kollegialitás semmit
sem vesz el a primátus korábbi értel
mezéséből.

A primátus nem azonos a pápai té
vedhetetlenséggel (lásd 'az InfaHibilis
cfmszót), de mindkettőt egyidejűleg

mondták ki dogmaként.

RACIONALIZMUS. (A latinban: ratio=
értelem) Az a felfogás, mely egyedül
az értelmet tekinti az ismeretek forrásá
nak. Szélsőséges :formája tehát csupán
ész-vallást" hajlandó elfogadni: ezért
~hí~tja a l$Y~latkozta1;;\st, a szerit
írást (Biint Isten üzenetét, nem mint
kultürtörténetí emléket), és elutasítja az
egési természetfeletti (transzcendens) vi
lágot. Van azonban a szónak jó értelme
is. A ZBÍnatutáni teológiai vit4k sorén
ugyanis nem egyszer "racipnalistáknak"
neveztek ~lyan teológusokat, akik (mint
pl. Karl Rahner), a keresztény hitet első

sorban °az értelem fényénél akarják kor
szert1en bemutatni a mai embernek. Ter
mészetes, hogy az ilyen "értelmes" hit
nek is életté kell válnia; nem relaedhet
meg az üres okoskodásnáL Nyilvánvaló
az is, hogy az emberek különböző

pszichológiai adottságúak. és ezért olya
nok is sokan vannak., akiket nem "ra
cionális" érvek' vezetnek el Istenhez. ha
nem személyi ráhatások vagy benső él
mények. Ilyenkor is szükséges azonban.
hogy minden ..nagykorú keresztényben"
a hit ,.ésszerd. meggyóződéssé" váljék.
(Róm. 12.1.).

REFORMIZMUS. (Nem azonos a refor
mációval !) Olyan szellemi magatartás,
mely nemcsak nyitva áll a refonnok
előtt. de azok megvalósítását sürgeti. Ne
vezik progresszív (= haladó) magatartás
nak is. Szélsőséges reformistáknak 
rosszalló szóval - azokat nevezik, akik
semmi érzéket sem tanúsítanak a régi
értékek iránt, sem nem hajlandók tu
domásul venni, hogy sok ember nehe
zen tudja befogadni az újat.



REHABILITACIO. (A latinban: re =
újra, habilitás = alkalmasság.) Összeté
telben: "Az eredeti állapot helyreállitá
sa". Közismert jogi és egészségügyi ki
fejezéS. A zsinatutáni teológiában Jézus
megváltó művéről mondjuk, hogy "re
habilitálta" az embert: vagyis jóvátette
azt, amit a bűn elrontott; Visszaadta az
istengyermekség kegyelmét.

RELATIVIZMUS, RELATIVIZALAS.
(A latinban: relatio = viszony, függés.)
Relativizmus. az a nézet, mely szermt
nincsenek abszolút, mínden időre és mín
den emberre érvényes igazságok és er
kölcsi sZabályok. hanem mindezek az
igazságok korok és egyének szerínt vál
tozhatnak. teh(l~ "függenek" biZOnyos
körülményektől. Valamely ig~ot ..re
Iatívízální" annyi, mínt abszolút érvé
nyét kétségbevonni. A relativizmus mín
denesetre téves, amikor elvileg tagad
ja absZCj>lút ~ágo.k létezését. Az er
kölestanban relativizmus volna, ha val.$i
tagadna olyan alapvető erkölcsi elvet,
mint például az él-et tisztelete. A gya
korlatban viszOnt előfordult, hogy a hi
vatalos egyház qlaga is ..rel~vUálta"
korábbi elv,i áJI~l),tját: így pj.dá\lla
pogány vallások megMlésében. R,égeb
ben e vallásokat és azok minden kultu
szát, -rítusaíkat önmagukban véve rosz
szaknak és bűnösöknek minősítette. Ez
zel szemben a zsinat, a nemkeresztény
vallásokról kiadott nyilatlwzatában, e
vallásokban az Istent keJJe.,(J embElri s~
lern tapogatőzásaít, és Isten felé v~tó

előkészítő utat lát.

RESSENTlMENT. (Ejtsd: rösszanti
rnan, A frandában resSWltil" = él"Zéh'
nyen vísszaemlékezní.) l'süct1oIQgia;. mű
szó: így nevezik azt az állapotot, amíkor
valaki egy régi sérelem emlékét nem
csak nem tud.j<l., de nem is akal"ja fe
lejteni, mindig qjra felid~ és s7.inte
lelkében melengetí, Okumeníkus vonat
kozásban így nevezik azt a magatartást,
amikor egyes egyházak még ma is fel
háD.Ytorgatják a sérelmeket, amelyeket a
történelem során egymástól el kellett
viselniök.

Rl1SzEGYHAZAK. (Lásd: helYi egyhá
zak.) Az. egyetemes egyháZhoz tartozó,
területileg egységes katolikus közösségek,
(például: "magyar egyház'")

REZIGNACIO. (A latinbán : resígnare =
megsemmisíteni, visszaadni, valamilyen
veszteséget "leírni".) Valamely küzdelem
reményvesztett feladása. Bár jelentése

szerint minden csüggedtségre alkalmaz
ható, mai egyházi szóhasználatban azok
kal kapcsolatban ernlítík, akik a zsinati
reformok késlekedése vagy elmaradása
miatt csüggedtek el. Ily értelemben hasz
nálta e szót az a kiáltvány, amelyet
1970-ben 33 neves teológus írt..alá "Az
egyházon belüli rezignáció ellen".

RIGORIZMUS. (A latinban: rigor = szi
gor, keménység.) Indokolatlanul szígorú
lelkiélet és lelkivezetői magatartás, Rlely
nem ismer kíméletet az emberi gyenge
ségekkel szemben. Lélektani hátterében

.többnyire aggályosság és benső félelem
áll, egybekötve humorérzék hiányával.
(Lásd, a Janzenizmus címszónál is.) Ri
gortsta: aki ilyen magatartást tanúait.
(U:gyaninn~n származía a "rigorózus",
azaz mogorva jel,ző is.)

RITUALIZMUS. (A latinban: rítus =
vallási szertartáa)" R0S5zalló értelmű saé,
maly a rít~bt s~Yo.W apr6\é~
egyhlW. előí~o~ t41wngéllét j~lentj,. A,

. katolíkus egyházb~ a reformáció ellen
hatásaként. burjwott et Merev egyön
tetlíBéget (= uniformitást) haaott sza..
vakban. ~ a ~sebb JnPZdulato~~
is. A lituriía (= nyilv~os istentisztele:nJ
ez által elveszítette életközelség~ és
elveszítette idegen kul1.úrákhóZ való al
kalmazkedó képességét. A Zilinat elindí
totta a lituntikus ~f9.rmQt, de első
eredményei .,után a reformot ismét új
rituaHzmU8 kezdt elnyelRi. A ritualiz
mussal 16n~~n azppos értelmű a
"Rubricizmus"~ is. CA l.~tinQan: r:ubrtc/\
- rovat.) EWházi nyelvben: valamely
rítust szabálYozó előírásOk egy-egy pont
.ia.

SENSUl\4 FIDELIU:M. (a latinb~n:.sen
9U.S = érzék: fidep.s = bívŐ.) A keresz
tény hívek ,:hii,-érZél&". A bennük mű
köd6 Szentlélék világosságával, saját· jó
zan eszük, keresztény meggy6z9d.ésük és
élő hiiijk alapján, szokatlan fogalmazá
sú, újszerűen hangzó tanításokról álta
lában meg tudják ítélni, hogy azok össz
hangban vannak-e az evangéliummal.
Részben hasonló kifejezés a. "Sensus
communis" (vagy másképp: "consensus
fidelium"), azaz a hívek közmeggyőződése.

Ha valamilyen tant mindig, míndenütt,
püspökeikkel együtt szinte rníndnyájan
vallanak, ezt a tant akkor is a keresz
tény hithez tartozónak tekintjük, ha
nincs külön dogmakén kíhírdetve, Ez
volt a helyzet például Mária megdicsőü

·lésének tanításával a dogma kihirdetése,
1950 előtt.
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