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KONTINUITÁS (a latinban : contínu
ere = folytatni). Folytatólagosság, ösz
sze füg gés, megszakítás nélküli sorozat.
(Például: a püspökszentelések sorozata
az apostolok óta.) De lehet például ilyen
ér telemben ls használni: valakinek tu
dományos életműve megszakítás nélküli
.Jconttnuit ást" mutat. (Mindenesetre ma
gyartalan és fölösleges szó.)

KONVENCIÓ (a latinban: conventio =
megegyezés. egyezkedés). Közszokás, ki
alakult szokásokon alapuló magatartás.
A keresztény hit- és erkölcstan éppen
séggel nem könnyű kérdése: az egyes
ku1ttírákhoz történő alkalmazkodás so
rán meddig mehet el az egyh áz a tár
sadalmi konvenciók elfogadásában? Az
ölt özködési szokásokat nyilván átveheti,
viszont például a többnejűséget nem. Az
afrikai pogány "beavatási szertartáso-

kat" el kell-e utasítania (és ezzel "kül
földi vall ássa" süllyednie a nép szemé
ben), - vagy pedig megtöltheti-e ezeket
a szertartásokat keresztény tartalommal
(vállalva viszont a mágia és a vallási
elködösítés veszélyét)? Ahatárkérdések
a helyi egyházak nehéz gondját jelen
tik, és a döntés felelősségét is ők vise
lik: mert egyedül csak ők mérhetik le
a konvenciók ért ékét.

KONVERGENCIA (a latinban: con
-vergere = összehajlani). Azonos irány
felé törekvés. Sok vonatkozásban hasz
náljuk: például több teológus és lelki
pásztor egészséges eszmecseréjében a le
szűrt közös megállapítások kenvergen
cián alapulnak. Korunk mis ztikusának
és természettudósának, Teilhard de
Chardinnek egy ik kedvelt kifejezése a
,.kozmikus konvergencia" (világméretű

összpontosulás). Eszerint az egész terem
tés végső soron egy irányba fejlődik .



• •';;;=.._Ia
1977 június

,
Ara 12 Ft

LATl:-.lOVIT S ZOLTAN ARCAI

•

"

("konvergál"): az emberi nem egysége
és testvérisége felé az evangélium
Krisztusában.

KONVERZIÓ (a latinban: visszafor
dulás). Egyházi nyelvhasználatban:
"megtérés". Elsősorban azokra használ
juk, akik a hitetlenségből (vagy esetleg
a bűnök útjáról) Istenhez fordultak. A
szentek élete sok példát mutat koriver
ziókra. Tágabb értelemben így nevezik
azt az elhatározást, amikor valaki el
kezdi komolyan venni isten-gyermeksé 
gét. Ilyen értelemben mindnyájan rá
szorulunk konverzióra. Még általánosabb
értelemben: napról napra jószándékkal
Istenhez fordulásunk. A konverzió szó
görög megfelelője: .metanoía''. Ma gyak
ran ezzel a szóval helyettesítik. Mind
kettőnek jelentése ugyanaz.

KÚRIA, KURIÁLIS. A régi Rómában
,: C.1;1ri a" volt a Szen átus , ilietve annak
épülete, A feudális korban kúriának ne
vezték a nemesi, főúri udvarházakat.
!nnen került a szó egyházi használatba:
Igy nevezték a püspöki, ilietve pápai
u?vartartást. ~a Kúriának a római
kozponti egyhazkormányzati szerveket
értik, gyűjtőnévvel. Ezek a szervek fő

leg a pápai Államtitkárság (mely mez
felel az államok miniszterelnöki hivat;
Iának), valamint az ún. ,.Kongregáci ók"
é~ m.á~ fóhivatalok (megfelelnek a mí
msztenumoknak). "Kuriálisnak" bizo
nyos eg yh ázi hivatali stílust neveznek
,.Kuriális bíborosok" : a pápai főhivatalok
é~én áll~ . hivatalnok-bíborosok, akiknek
nincs sa j át egyházmegyéjük.


