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ANATÉMA. Az eredeti görög szóössze
tétel azt jelentené: fel-állított. Már a
régi görögöknél vallási műszó volt, és
azt jelen tette: "valamely istenségnek
szentelt", Talán épr-en azért, mert po
gány kultusz-szó volt, a kereszténység
ben ellentétes értelmet kapott: "átk~
zott", "átok alatt álló". Az átok szó
azonban az őskeresztény szóhasználat
ban nem azt jelentette, amit a mai
magyar nyelvben, ti., hogy valakinek
valami rosszat kívánunk. Csupári tény
megállapítás volt, hogy valaki vagy va
lami "nem kedves Istennek". A későbbi
egyházi szóhasználatban azt a jelenj ,sst
ka1)1'1: "ki van zárva az egyházi kö
zösségből", azaz: "ki van közösítve".
Ilyen értelemben használják a szót az
egyeternes zsinatok az r. vatikáni zsi
natig bezárólag. A kifejezést ritkán al
kalmazták meghatározott szemetvekre
sokkal inkább elvi ténymegállapít~skéni
használ ták azokra, akik valamely hit
ígaz~ágot tagadnak. Hosszú időn ke
resztül ez volt a dogmahirdetések hiva
talos formája: "anatéma alá esik az, aki
tagadja, hogy ...", és itt következik a
dogma. A II. vatllcáni zsinat, János pá
pa kifejezett óhaiára, tudatosan szakí
tott az elítélésnek ezzel az ősi alakjá
val.

ANTAGONIZMUS. (A görög anta =
ellen, és az agonía = küzdelem szavak
ból.) Ellentmondás, kibékíthetetlen el
len tét. Két embercsoport, irányzat vagy
személy közötti állandó jellegű feszült
séget fejez ki.

ANTROPOLOGIA. (A görögben:
a.nthróposz = ember, logia = tan.) Em
bertan. Voltaképpen egy egész sor szak
tudományág eredményét egyesíti magá
ban, mert összessége mindannak, amit
valaki az ember eredetéről, testi fel
építéséről, a világban elfoglalt helyé
ről, tudatáról. lélektanáról, nyelvéről,

történetmiségéről vagy társadalmi lété
ről tud és gonclol. Manapság, ha valaki
az emberrőt szól, első kérdésünk min
dig az, hogy milyen antropológia, tehát
az emberre vonatkozó milyen felfogás
van kijelentései möaött. A keresztény
ember számára a biblia antropolóaiája
a rnérvadó és ezért sok keresztény gon
dolkodót foglalkoztat az a feladat, hogy
a biblia hiteles emberképét meg tudjuk
rajzolni.

ANTROPOMORFIZMUS. (A görög
ben: anthróposz = ember, morfé =
alak, forma.) Istennek és a természet
feletti világnak, sőt az állatvilágnak is
"emberszabású" elképzelése. Ez bizonyos
mértékig elkerülhetetlen, hiszen az em
beren kivüli világról sohasem tudunk
a valóságnak teljesen megfelelő módon
gondolkodni. Vaskos és helytelen
antropomorfizmus az, ha valaki Istent
szakállas öregként. az angyalokat szár
nyas emberekként képzeli el, a menny
országot a felhők fölé teszi. Az antro
pomorfizmusoktól a biblia sem mentes
példa erre a hatnapos teremtéstöl·ténet:

APOSTOLISAG. (Más szóval apostoli
folytonosság, ami nem tévesztendő össze
az .,apostolkodással.") Krisztus egyházá
nak egyik ismertető jegye, amelyet min
den egyházi közösség, tehát nemcsak a
katolikusok. hanem a keletiek, angliká
nok és protestánsok is vallanak, csak
éppen másképp értelmeznek. A katoli
kus egyház a maga inkább jogi szem
léletével két dolgot ért apostoliságon :
1. a püspök- (és pap-) szentelések fi
zikai kézrátétellel történő láncolatát az
apostoli idők óta; 2. a pápai főhatalom

folytonosságát Szent Péter óta. A keleti
egyházak csak az első pontot ismerik
el, de azt is sokkal tágabban, nem
anyira jogilag értelmezve: a kézfölté
telt ugyanis szerintük bizonyos esetek
ben helyettesítheti az egyház akarata.
A protestánsok (legalábbis a nagy nro
testáns egyházak) azt értik apostolisá
gon, hogy egyházuk az apostolok hitét
órzi.A papságra kijelölés és föl avatás
ezért nem is okvetlen kézrátételi szer
tartással történik náluk. Az ökumení
kus mozsralrnon bellil ma ez a legtöbbet
vitatott tpológiai kérdés: vajon az egy
házak kölcsönösen elismerhetik-e egy
más pansáaát?

AUTOKEFAL. (A görögben autosz =
önálló, sai át. kefalé = fej.) Az orto
dox egyházakban használt jelző, ami
annvit jelent: önálliS, más egyházaktól
jogilag teljesen független egyház, még
akkor is, ha elismeri a konstantinápolvi
pátriárka tiszteletbeli elsőségét. Az or
todox egyházakban jelenleg a követke
ző nátr-iárkní és metronóliaí székeket is
merik el autokerálnak: Konstantinápoly,
görög egyház, Cinrus, alexandria, anti
óchiai és jeruzsálemi natríarchátus. si
nai, Ftnnorszáz. rnoszkvai patríarkátus,
Lengyelország, Csehország, román nat
rtarkátus. bolgár patriárkátus. Albánia
szerb patriarkátus. ' ,


