
tud égni! - nem a maga veszteségét
akarja elkerülni, nem kicsinyesen fél
tékeny."

Othello "féltékenysége", Bánk "sze
relemféltése" igaz szerelemből született,
pusztító-önpusztító lobogásában is jele
annak, hogy az igazi szeretet igényes,
"erős, mint a halál". Mennyire rnéltat
lan ugyanezzel a szóval megnevezni an
nak a férjnek - Ieleségnek indulatát,
aki már nem szarelmében - szereteté
ben, hanem birtokos [ogaiban érzi sért
ve magát hitvesének botlása vagy hűt

lensége miatt! Ne feledjük: Desdemona
utolsó szavai a kegyelem nagyszerű fé
nyében ragyognak. Ez az asszony hol
tában is tudta, elfúló lélegzetével is
hirdette. hogy Othellót minden tettében
a szerelem vezette, amint majd maga
mondja ki: "Nem okosan, de nagyon
szeretett". Melinda is így halt meg,
Bánk nevével az ajkán, őrületében is
megbocsátőn s hálásan Bánk bocsána
táért.

A szeretet kockázatairól írtunk már
ezeken a lapokon. Közéjük tartozik a

ZSINATUTÁNI l1:RTELMEZO KISSZOTÁR
A-tól Z-ig

KOLLEGIALITÁS (a latinban: colli
gere = összegyűjteni; Collegium = az
egymáshoz Lartozók testülete). Mai, zsi
natutáni egyházi jelentésben: a püspökök
kollektív felelőssége az egész egyházért.
A kollegialitás fogalmát a II. vatikáni
zsinat tette újra ismertté. Az ősegyház

ban ugyanis megvolt. a középkortól
kezdve azonban csaknem teljes feledésbe
merült. Azt jelenti tehát: a világ püs
pökei nem a pápa "tisztviselői", ha
nem közvetlenül Krisztustól kapják leül
detésüket, hogy a pápa vezetése alatt
valamennyien együtt és közösen viseljék
szívükön az egész egyház ügyét. Ugyan
úgy, ahogyan az apostolok Péter fősége

alatt, együtt és közösen (kollegiálísan)
voltak az egyház vezetői. A pápai pri
mátus egyoldalú hangsúlyozása (főleg az
I. vatikáni zsinat óta) a kollegialitás
eszméjét háttérbe szorította; emiatt a
helyi egyházak püspökei (híveikkel
együtt) a többi helyi egyházak és a
missziók ügyét a pápa ügyének tekin
tették, nem pedig sajátjukénak. Éppen
az (afrikai) mísszíök rohamosan növekvő

igényei késztették XII. Pius pápát, hogy
Fidei Donum enciklikájában (1955) rá-

féltéJ,tenységnek othel1ói, bánki formá
ja is. Annak a féltékenységnek azon
ban, amelyet a hiúság, a tulajdonát vé
delmező önzés táplál, alig van köze a
szeretethez, pedig sokszor használ nagy
és szép szavakat fegyverül. Amint az
erőszakosságnak sincs köze hozzá,
amely saját indulatával telik el, s nem
akar, de nem is képes többé a másik
ra figyelni. Othellót Jágónak. Bánkot
Biberachnak a cselszövése tette félté
kennyé, amint Melinda ártatlanságát
is Biberach rontotta meg. De mínd
nyájan a gonoszság szélfúvásában
élünk: szeretetünk, hűségünk története
abban bontakozik ki. "ügyünket" nem
azonosíthatjuk egykönnyen Isten ügyé
vel, de szeretetünket igyekszünk az
övébe temetni. A kísértések és a koc
kázatok ellen nála keresünk menedé
ket, nem adnizmus vért jei mögött. S
a másik ..fegyverünk", amit a rosszal
szembefordítunk, a kegyelemnek - nem
szólamai ,fényes szavai, gesztusai.

TÓTFALUSY ISTVAN

mutasson a püspökök kollektív felelős

ségére. Ez az enciklika vezetett az egy
házról szóló zsinati konstitúció kidclgo
zásában a kollegialitás újra felfedezésé
hez (22. fejezet). A kollegialitás tehát
nem azonos a mindennapi életből is
mert "kollégai kapcsolat", "munk:'ltársi
jóviszony" fogalmával, hanem annál sok
kal többet jelent. - "Analóg" (= ha
sonlatosságon alanuló) értelemben kol
legíalttásról beszélünk a Zsinat óta a
püspök és presbitériuma (azaz papjai),
valamint a papok és hívek víszonylatá
ban is, ha ez a kapcsolat valóban Krfsz
tus apostolainak szellemét tükrözi.
Ugyanis valamennyien közös felelősség

gel hrtozunk egymásért és: az egész
egyházért.

KOMMUNIKÁCIÓ (a latin szó ere
deti értelme: kölcsönös érintkezés,
kapcsolat-felvétel). Lélektanilag ma oly
értelemben használják a szót, hogy
valaki (püspök vagy pap) "tud-e kom
munikálni" híveivel: azaz tud-e ked
ves, emberi kapcsolatot létesíteni ve
lük, vagy pedig elszigetelten él az élet
től. Ugyanebből a szóból származik a

KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK kife
jezés. Használják a tömegkommuníká
cíó-, tőmegkultúra-, tájékoztatás eszkö-
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zei megjelölést is.' A tömegkultúra mai
legismertebb eszközei: saitó, rádió, tv,
film, színház. A katolikus egyházban
pár év óta külön pápai bizottság fog
lalkozik a kérdés vallási problemáival.

KONCELEBRACIO (a latin szóösz
szetételekben con = együtt, celebráció
= szertartás-végzés, jelen esetben mi
sézés), Több pap egyszerre, együtt-mí
sézése. A keleti egyházakban a konce
lebráció hagyománya miridig fennállt.
A latin egyház évszázadokon át csak
a püspök- és papszentelési misében is
merte a koncelebrációt. A Zsinat újból
"fölfedezte" és úgy beszél róla, mint a
papi egység szép külsö megnyilatkozá
sáról. (Liturgikus konstítúcíö 57-58.
pont.)

KONCILIARIZMUS (a latinban: con
cilium összejövetel, társulás. Ös!
egyházi szóhasználatban : zsinat). Azt a
későközépkori teológiai tévtant illetik
.Jconctltarizmus'' szóval, mely szerínt
az egyetemes zsinat a pápa felett áll,
és a pápát le is teheti. Az I. vatikáni
zsinat ezt a tant elítélte. A jelenlegi
egyházjog szerint egyetemes zsinatok
döntései csak pápai megerősítéssel

érvényesek, ha pedig egy pápa a zsinat
Ideién meghal. a zsinat feloszlatottnak
tekintendő, míg csak az új pápa (ha
akarja) össze nem hívja. Ez történt a
II. vatikáni zsinattal János pápa halála
és VI. Pál megválasztása közt. Ki
terjesztett értelemben és bizonvára nem
jogosan konciliarizmussal szokták vá
dolni azokat, akik az egyházi vezetésben
demokratikusabb formát szeretnének
látni.

KONFORMIZMUS (az újlatinban:
conforrnis = teljesen azonos formájú).
A magyar Értelmező Szótár szerint
"az uralkodó felfogáshoz való elvtelen
alkalmazkodás". Egyházi értelemben is
ezt jelenti. Főleg azokat a teológusokat
szokták konformizmussal vádolni akik
hogy minden vitát elkerüljenek. 'a mo~
dern élettől felvetett új problémákra

egyáltalán nem mernek válaszolni, vagy
pedig régi tankönyvek és egyházi dön
tések olyan kész válaszait ismételgetik,
amelyek az új kérdésfelvetéseket még
nem ismerhették, és ezért azokra eleve
nem is adhatnak kielégítő választ.

KONGREGACIO (a latinban: congre
gatio = gyűlés, gyülekezet). Egyházi
szóhasználatban több jelentése van: 1.)
Bizonyos egyházi egyesületek mezielö
lése. 2.) Egyes újabb kori szerzetek,
vagy szerzetesi jellegd szervezetek,
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amelynek tagjai egyszeru fogadalmakat
tesznek. (NB. Az "egyszerű" fogadalom
abban különbözik az "ünnepélyes" fo
gadalomtól, hogy formailag kevésbé sú
lyos elkötelezettséget jelent, amely alól
könnyebb felmentést kapní.) 3.) A vi
lágegyház központi korrnányzatának,
a "Kuriának" minisztérium-jellegű szer
vei. (Lásd bővebben a KURIA címszó
r ál.)

KONKORDIZMUS (a latinban: con
cordia = összhang, egyetértés). Altalá
nos értelemben konkordizmusnak ne
vezzük a hitnek a tudománnyal való
,.bizonyítását", ami nem lehetséges (le
hetséges viszont annak igazolása, hogy
a hit ésszerű, nem tudománytalan!). A
kifejezést többnyire a szentírástudo
mányban használják annak az iránynak
megjelölésére, mely a bibliát a tudomá
nyok, főleg a történelem és természet
tudományok eredményeivel úgy akarja
összhangba hozni, míntha a Szentírás
is profán tudományos céllal íródott vol
na. Századunk elején divatos hitvédelmi
(apologetikai) irány volt. A szentírástu
domány mai "formatörténeti módszere"
(lásd e címszavunkat !) az ilyen erőlkő

dést fölöslegessé teszi. (Például annak
bizonyítását, miképpen beszélhetett Bá
lám szamara.)

KONKUPISZCENCIA (a latinban:
concupiscere = erősen vágyódní, meg
kívánni). Minden vágyat lehet így ne
vezni, á nemes vágyakat is. Többnyire
azonban, ha pontosabb megjelölés nél
kül használják, beszűkített értelemben
csak a hatalomvágyra. pénzsóvárságra
és legfőképpen a helytelen szexuális
vágyakra értik (I. Ján 2,16 alapján).

KONSTANTINI KORSZAK. Nagy
Konstantin császár milanói ediktuma
(313) véget vetett a keresztényüldözések
nek, - ugyanakkor azonban ő és utó
dai a kereszténységet nemcsak védték,
de politikai eszközként is telhasználták.
Az egyházfejedelmeket magasrangú ál
lami tisztviselőknek tekintették, de igye
keztek kinevezésükbe és állásfoglalása
ikba is beleszólni. Ez a szellem, ha kü
lönböző árnyalatokban is, másfél évez
reden át fennállt a "keresztény Euró
pában". A II. vatikáni zsinat hitet tett
az egyház krisztusi szegénység-eszméje
és minden evilági hatalomról való le
mondása mellett (Egyházról szóló kons
titúcíó 8. pont). Ezért a zsinatutáni írá
sok egyik leggyakoribb megállapitása a
zsinatelőtti korról, hogy "konstantini
korszak" volt, amelynek szellemétől

nem tudott szabadulni.


