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ISKOLA-TEOLOGIA. Ros szalló ér le
lemben használt megjelölés a teológia
tudományának "élettől elszakadt". csu
pán a múltat ismételgető m űvel és ére. A
mindennapi élet, a tudományok fejlő

dése és az ökumenikus dialógus ugyanis
állandóan új és új kérdéseket vetnek
fel. Ezeket a kérdéseket meg nem hal
lani, vagy ezekre a kérdésekre a mai
körülményekhez és kérdésfelvetésekhez
nem illő múltbeli válaszokkal felelni
"iskola-teológia". Ellentétpárja az "IN- '
TERROGATIV (-kérdező) TEOLOGIA",
melynek van bátorsága a megszokottól
eltérő módon, de a mai ember gondol
kodásának megfelelően keresni a vá
laszt, - vállalva a vitát, dialógust és
természetesen a tévedés nagyobb lehet ő

s égét is . Az "interrogativ teológia" leg
ismertebb mai képviselői: Karl Rahner,
a holland Schillebeeckx és Schoenenberg
professzorok, valamint Hans K üng,

KÁNON (a görögben: kanón = n ád
pálca, ebből "m ér ték"). A katolikus sz ó
használatban hármas értelme van: 1.)
Misekánon: a szentmise "állandó", vál
tozatlan része. Mivel az új liturgia a
régi egy helyett n égy misekánont enge
délyezett, új névvel is illetik: "Eucha
risztikus imák". - 2.) Egyházi törvény.
E törvények teljes foglalata a , "kánon
jog". - 3.) A szentírási kánon azoknak
a szentírási könyveknek gyűjteménye,

amelyek a jelenlegi katolikus bibliakia
dásokban megtalálhatók. Ez a kárion a
II-IV. század óta változatlan. Néhány
szentírási könyv, illetve könyvrészlet
sugalmazottságát a katolikus egyház
vallja ugyan, de nem minden keresz
tény egyház ismeri el, és ezek a protes
táns kiadású bibliákból többnyire hi
ányzanak. Ezek az ún. "deuterokanoni
kus" (görögben deuteros = m ásod la gos),
azaz másodrangú szentírási könyvek
(például Judit, Tóbiás, B ölcs essé g, Sirák,
Makkabeusok) .

KARIZMA, KA RIZMATIKUS (a gö
rögben : kharisz = kedv, szeretet), Ke
resztény szóhasználatban: a Szentlélek
k ül önleges kegyelmi adománya, amelye
ket egyes embereknek ad ugyan, de
rníndíg az egész keresztény közösség ja
vára, nem öncélúan. Tágabb értelemben
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karizmának lehetne nevezni a papi szol
gálatot is , amelyre a hivatást a papok
nem önmaguk számára kapják, hanem
a közöss ég javára, - akárcsak a szülőí

hivatást a család számára kapják az
édesapák és anyák. Mindennapos érte
lemben azonban csak a "kiszámíthata t
lan" kegyelmi adományokat nevezik ka
rizrn ának. Pál apostol az r. Korintusi
levelében (12. fejezet) bőven ír róluk és
felsorolja számos formájukat. Mivel az
"egyházi tanítóhivatal" is a Szentlélek
eszköze, tényleges tanbeli ellentét a ta
nítóhivatal és valamely karizma közt
nem lehet. A zsinat előtt, az egyházjog
uralmának fénykorában (a "juridizmus"
korában!) a karizmatikus megnyilatko
zásokat gyanakvás kísérte, mert nem le
hetett azokat paragrafusokba szorítani.
Al-karizmák, lélektani ferdeségek ter
mészetesen szintén felüthetik fejüket,
ezért a legfontosabb karizma éppen a
,.szellemek elbírálásáé". Napjainkban
karizmatikus újjáéledés jelentkezését ta
pasztalhatjuk.

KATOLICITÁS (a görögben: kath-ho
losz = teljes, ebből: katholikosz = egye
temes). Katolic it áson tehát elvi egyete
mességet kell érteni. Az egyház egy ik
ismertető je gye: minden ember, nép, faj,
nem, társadalmi osztály számára nyitva
áll. Ilyen értelemben nemcsak a "kato
likus egyház", hanem valamennyi nagy
egyház egyetemes, azaz .Jcatolíkus".

KAZUISZTIKA, KAZUISZTIKUS ER
KÖLCSTAN (a latinban: casus = eset) .
Az erkölcstannak az a része, mely az ál
talános erkölcsi elveket gyakorlati, konk
rét "esetekre" alkalmazza és így mutatja
be. A lelkipásztori gyakorlat elsajátításá
hoz nékülözhetetlen, akárcsak az orvostu
dományelsajá t ításához az egyes beteg
ségek konkrét emberen való bemutatása.
ügyanakkor azonban fennáll az a buk
tatója, hogy nincs a világon két teljesen
azonos ..eset"; a lelkipásztor (gyóntató)
tehát sohasem ítélhet sablonosan, ha
nem csak az összes körűlmények em
berileg lehetséges tekintetbe vételével.
Mivel az ilyen ítélet sokkal nehezebb,
mint aprólékos szabályok egyszerű, me
rev alkalmazása, a "kazuisztikus er
kölcstan" kifejezés az utóbbi években
rosszalló, majdnemhogy gúnyos árnyala
tot kapott.


