
ZSINATUTÁNI f:RTELl\1EZO KISSZOTÁR
A-tól Z-ig

Szerkcsztöségünk fölkérésére Waigand Jó
zsef, a Hittudományi Akadémia magánraná
ra, a kítúnö zsinati szakértö állította össze
azt a "Zsinatutáni értelmező kisszótárt" ,
amelynek folyamatos közlését most elkezd
jük. A zsinat mcgrivtt.isa óta eltelt évtized
ben, más tuctorná nyú g akhoz hasonlóan, a teo
lógia nyelve is rohamosan fejlödött, új szak
kifejezései, keletkeztek és sok régi kapott új,
gazdagabb értelmet. Szótár'urik szerzöj e azért
írta egybe a "zsinatutáni" szót, mert első

sorban nem iddrendiséget, hanem szellemisé
get kívánt megjelölni ezzel. A szótárariyagot
a szerző által rendelkezésünkre bocsátott ha
talmas anyagból válogattuk Ici. A válogatás
szempontja az volt, hogy il mai katolrkus
(teológiai, történeti stb.) szakirodalomban
gyakran használt és régi lexikonokban nem
kellően definiált szavakat gyüjtsük esetcor
ba. Teljességre a dolog természeténél fogva
nem törekedhetünk, de az esetleges észrevé
teleket hálásan fogadjuk.

AGGIORNAMENTO. Az eredeti olasz
szó a közgazdasági nyelvből való és je
lenti a könyvelés "a-giorno", azaz "nap
rakész" állapotát. Használják tanköny
vekre, szótárakra is; jelentése ilyenkor:
"teljesen korszerű", azaz bele vannak
már dolgozva a legujabb szavak, illet
ve tudományos eredmények és szakiro
dalom. XXUI. János pápa szellemessege
alkalmazta ezt a szót a zsinattal össze
függésben, amelynek feladatául tűzte az
egyház "korszerűsítését", de nemegyszer
hangsúlyozta, hogy túl a zsinaton, állan
dó feladata az egyháznak ez az aggior
namento, vagyis "napra kész" alkalmaz
kod.is il vi lág és a benne élő emberek
igényeihez.

AKOLITUS. (Az eredeti görög szó ér
telme: scgl·dkczö.) A Szeritszék 1972.
augusztus 1;;-én kelt Ministeria quaedam
rendelete meuszűntette a régi ún. "ki
sebb papi rendeket" és az alszer
papi rendet, és helyükbe két "szolgála
tot" létesített. Ezek már nem az áldo
zópapság l'ele vezető állomások. hanem
világiaknak "avatási szertartás" révén
adott meghízni .isolc, amelyek a római ren
delet szr-r in t a hívek egyetemes pap
ságában gyükereznek. A két szolgálat:
az akoli t usi és a lcktorí. Az akolitus
Iénvc-reben il rógi alszerpap! feladatokat
láthatja el, szükség escten áldoztathat
is.

ALAl'TÖl:1Vr~NY (EGYHÁZI). (Hiva
talos nevén: Lex fundamentalis Ecete
sia.e.) Az úllamot.nak ma szinte kivétel
nélkül van alaptörvényük, amelyet "al-

kotrnánynak" neveznek. Ez általában
nem jogszabályokat tartalmaz, hanem
a mindenkor meghozandó jogszabályok
elvi, jogi alapját, kereteit és meghozá
suk módját írja elő. Az egyháznak mos
tanáig nem volt ilyen alkotmánya, csak
egy jogszabály-gyűjteményea Codex ju
ris canonici, amely azonban nemcsak
jogszabályokat, hanem erkölcsi előíráso

kat és hivatalos dogmaértelmezéseket is
tartalmaz. Az alaptőrvény. a Lex fun
damentalis gondolata az 1967-ben tar
tott püspöki szinoduson merült fel. A
világ püspökei akkor, aránylag nem
nagy többséggel, elvileg jóváhagyták
egy ilyen egyházi alaptörvény meghoza
talát, de az eléjük terjesztett szöveget
elvetették. A szöveg átdolgozásával most
ugyanaz a bizottság foglalkozik, amelyet
még a zsinat hívott életre a kánonjogi
kódex revíziójára.

ÁLDOZATI LITURGIA. Az "igelitur
gia" mellett a szentmise második főré

sze: a felajánlással kezdődik és a szent
áldozással végződik.

ALLOKUCIO. (A latin alloquoT =
rnegszól ítok szóból.) Különleges fontos
ságú pápai beszéd, amelyet a pápa a
bíborosi testület előtt, mint az egyház
feje mond el. Az allokucíók hivatalos
egyházi okmánynak számítanak.

ÁLTALÁNOS FELOLDOZÁS. A ró
mai Hittani Kongregáció 1972. június
ts-án kiadott Sacramentum poenitentiae
kezdetű instrukciója engedélyezi kivéte
les esetekben az általános feloldozást
(pl. ha kevés a gyóntató és sok a gyónó),
amely egyenértékű azzal a feloldozás
sal, amelyet fülgyónás esetéri az egyes
személy kap.

ANAKRONIZMUS, ANAKRONISZTI
KUS. (A görög honosz = idő szóból
a keresztbeállást kifejező a.na képző

vel.) Korellenes, időszerűtlen, azaz a
kortól idegen, régi idők vonásainak be
leerőltetése egy újabb, mai korba. A zsi
natutáni egyházban szinte átlós ellen
téte az aggiornamentónak,

ANALOG, ANALOGIA. A megfelelő

görög szó jelentése: hasonlóság, hason
lat, viszony, arány, minta, példa, majd
nem ugyanolyan. Amikor azt mondjuk
pl., hogy Istenről csak "analóg értelem
ben" tudunk beszélni vagy gondolkod
ni, ezzel azt fejezzük ki, hogy a maga
teljes valóságában képtelenek vagyunk
öt megragadni és a vele kapcsolatos
kijelentéseink csak hasonlat jellegűek.


