
FAJ Attila: A Jónis-téma a ~U;1&lrodalom

ban (Róma, 1977). A7 érdeklődli olvasó rég
6ta figyelemmel kisérhette Fáj Attila e té
makörből való rövidebb publikációit, melyek
most egy gazdag anyagú, szinte az egész vi
lágirodalmat bekalandozó könyvtanulmánnyá
növekedtek. ..E tanulmánynak nem szándéka
ismertetni a témával foglalkozó gazdag
exegetíkus és egyéb szakirodalmat - ol
vassuk a bevezetésben -. Azt szeremém be
mutatni, milyen rnúvek Irására illiet te a
századok folyamán a költőket, regénv-, no
"ella- és drálnaír~kat Jónás története, ml
ként viszonytanak ezek az eredetihez és
egymáshoz."

Hatalmas anyagot dolgozott fel a szerz6,
Szent Efraim szir nyelvií ..szentbeszéd-köl
ternényétör" Vasadi Péter Születésem círnü
verséig, s nemcsak a téma megjelenése és
alakváltozatai foglalko~tatjak, hanem minden
esetben gondosan kibontja azok lélektani
hátterét, mottváltségát, s a különböző műfajok

szemléleti kütönbségeíböt a történelmi háttér
különbözöségetre következtet szellemes okfej
tésekkel. Könyvét érdekes hipotézissel egészíti
ki, amikor röviden fölvázOlja azokat a kérdés
köröket, melyek a Jonás-téma még megírat
lan elemeiben reítenek,

A könyv boritóján Mlchelang..:lo M6zesának
részlete látható, mintegy jelezve, hogy Fáj
Attila maga ls a vüágtrodatom egyik legmüvé
szlbb, legizgalmasabb, szinte kimeríthetetle
nül gazdag témáját vátasztotta elemzése tár
gyául. Szép kiállltáslÍ könyve ezért ls, de
váratlanul felburjáilz6 asszocíácíöí, Izgalmas
követkE'7tett"~ei miatt ís érdekes Olvasmány.

•
A GONDOLAT I<:IAOO megjelentette! a né-

met Uránia Verlagllal (LeIIJzIC) közösen gon
dozott t:ránla Növényvilág c. sorozatának
utolsó kötetét, rnely a növényvilág ösl típu
sait tárja az olvas6 elé. Részletes áttekintést
ad a vírusok és a baktérlun.ok fajtálr6I,

ZSINATUTANI 2RTELMEZO
KISSZOTAR
A-tól Z-Ig

LAIKUS. (A görögben: Laosz =o szent
nép; laíkosz = a néphez tartozó.) Mi
helyt az egyházban a mai értelemben
vett ..klérus" mínt önálló társadalmi ré
teg kialakult, laikusoknak nevezték a
lelki gondozásukra bízott híveket. Ma
tehát egyházi nyelvhasználatban egysze
ruen "világi hivőt" jelent. A "laikus" szó
a profán nyelvhasználatban rosszalló ér
telmű: azt jelenti, hogy valaki valamely
szakmához nem ért, nem bennfentes
abban. Egyházi vonatkozásban a szónak
nincs ilyen rossz melléldze. A Zsinat

élettani és gazdasági jelentőségükről, alapos
útmutatóul szolgál a gombafajolt, valamint a
mcszatok és zuzmók rendszerében. A jól
Ulusztrált, számos szmes képpet gazdag köny
vet nemcsak a klslskolások és az egyete
misták, hanem a növényvüag alapjaival beha
tóbban megismerkedni kívánö közönség ls
hasznosan forgathatja. Egyre többet beszél
nek a tudósok arról, hogy ezek az egyszeril
felépftésil szervezetek, amelyek nagy meny
nyíségü fehérjét képesek magukban felnal
mozní, valamilyen mödon talán a jövő élel
miszer- és tápanyagtorrása! lehetnek.

Nemes Károly filmesztéta a neves ameri
kai müvészt, Orson Weiles-t mutatja be a
Szemtől szemben-sorozat uj monográfiáf ában,
Sokoldalú egyéniségevei - rendező, író, szí
nész - könyvtárnyi tanulmány foglalkozott.
Elemezték ma már a nímtörténee klasszfku
sainak számító műveít Aranypolgár,
Macbeth, Bizalmas jelentés -, rangos színé
szi alakításait, szérríróí kfsérteteit, forgató
könyvelt. Nemes Károly mindezt dióhéj ball
ismertet! meg velünk, hozzáteve saját meg
látásait, a nyugati filmművészet konfliktusait
és eredményeit tárgyaló értékelését.' Idézi
Orson Welles-nek Kafka A per c. regényé
ből készitett filmje kapcsán adott nyítatko
zatát, mclyben löbbek közt kljeloentette:
..Jelenleg az bizonyos, hogya XIX. század
6ta egyre Inkább találkozunk olyan müvek
kel, amelyekből hiányzik az Isten. De ezek
zöméb6i az Irodalmi érték ls hiányzik.•.
Vannak .ateisták, de az emberek gondolko
dásában Isten mégis sokkal Inkább jelen
van, mínt bármikor... Ez a filmem külö
nősképpen köt6dlk a keresztény hagyomá
nyokhoz. Ragaszkodom a zsidó és a ke
resztény hagyományokhoz. . . Tisztelem a
vallást, és raíongok érte, de tisztelern az
ateizmust ls, és azért ls raíonzok. Egy
dolgot gyúl/llök: az acnoszttcízmust. A70kat
az embereket, akik nem választanak..."

az Egyházról szóló konstitúció 38.
pontjában és a "Világiak apostolkodásá
ról" szóló dekrétumban külön is kiemeli
nélkülözhetetlen szerepüket az egyház
ban. Laikus teológusok azok a teológlal
tanulmányokat végző vagy végzett fér
fiak és nők, akik e tanulmányokat nem
~zzal a szándékkal folytatják, hogy idő

vel a klérus tagjai legyenek, hanem teo
lógiailag szakképzett világiakként akar
ják szolgální az egyházat. "Laicizálni"
papokat, szerzeteseket szoktak, ha ők azt
kérik. Azt jelenti, hogy "világi hívővé"

minősítik őket, és ezzgl egyidejűleg föl
mentést kapnak papi, illetve szerzetesi
kötelezettségeik alól. Tehát egyházi há
zasságot is köthetnek.

78'7



LELKIPASZTORI. Egyházi kifejezés
(megfelel a latin "pastoralis" szónak).
A régen ismert jelzőt a Zsinat óta olyan
egyházi irány megjelölésére használjuk,
mely az emberen való segítést, a gya
korlati problémák megoldását előbbre

valónak véti elméleti boncolgatásoknál.
Míg a korábbi egyetemes zsinatok első

sorban tanbeli kérdésekben foglaltak ál
lást, János pápa óhaja szerint a II. va
tikáni zsinat lelkipásztori céllal ült ösz
sze: felvenni a párbeszédet a mai világ
gal, mely az egyháztól annyira elidege
nedett. Tehát "lelkipásztori zsinat" volt.
Valamely kérdés "lelkipásztori dimenzió
ja" annak lemérése, hogy bármiféle egy
házi kijelentés. törvény, rendelet (pl. li
turgikus szabály) ténylegesen tekintetbe
veszi-e a mai embert (hívőt), - vagy
inkább megmarad általános elvek ísmé
telgetésénél.

LIMBUSZ. (A latinban: limbus == sze
gély.) Egyházi értelemben: "pokol tor
náca". Régi-teológiai elmélet, mely rész
ben a Krisztus előtt meghalt igazak lel
kének keresett "helyet" a megváltásig;
ez a hely a limbus-elmélet szerint Krisz
tus kereszthalálával megszűnt, Egy kö
zépkori teológiai elmélet a keresztség
nélkül, de egyben személyes bűn nélkül
meghalt gyermekek örök állapotát ne
vezte így: limbus puerorum == a gyer
mekek limbusza. Ez elmélet szerint az
ilyen gyermekek nem üdvözülhetnének,
de a limbuszban természetes örömökben
részesülnének. A zsinatutáni teológ-a ezt
az elméletet fölöslegesnek és erőltetett

nek tartja, és nem kételkedik abban,
hogy az ártatlanul keresztség nélkül
meghalt gyermekek üdvözülnek. A vágy
keresztséget az 6 esetükben az egyház
pótolja.

LITURGIA. (A görögben: Ieíturgía 
nyilvános szolgálat.) Igy nevezik az egy
ház közösségí istentiszteletét (ellentétben
a magánáitatosságokkal.) Legfőbb litur
gikus cselekmény a szentmise, de ugyan
így beszélhetünk a szentségek, a zsolozs
.ma, a körmenetek stb. liturgiájáról is.
Kissé más értelmet nyer a ,.liturgia"
szó, ha különböző eredetű Itturalákról
beszélünk: pl. római, keleti, ambrozíán
stb. Iíturgíákról,

A liturgiávalrokon fogalom a "rítus"
(== szertartás) ; hellyel-közzel a kettőt

(tévesen) össze is cserélik. A rítusnál
a hangsúly a külső formákon van: a
rítus ezeket a formákat aprólékosan
szabályozza, - de semmit sem mond a
fórmákat kitöltő lelkületről.
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LOGOSZ. (A görögben: beszéd, szó,
régies magyarsággal "ige".) A János
evangélium bevezető himnusza az Isten
Fiát nevezi Logosznak, "Igének": aki
érettünk emberré lett.

MAGIA, MAGIKUS VALLÁSossAG.
(A görögben: mageia = varázslat.) Má
gián értjük azokat a vallási színezetl1
cselekedeteket (pl. gesztusok, füstölések,
áldozatok, gyertyagyújtások stb.) és sza
vakat (pl. ráolvasások), amelyeknek va
laki közvetlen hatást tulajdonít. Más
szóval: ezekkel a mágikus tettekkel és
szavakkal míntegy kényszeríteni akarja
a "felsőbb erőket", hogy kívánságát tel
jesítsék. A keresztény liturgia is tele van
külső jelekkel és szavakkal. A mágíától
lényegében nem is annyira maguk az
elvégzett tettek és elmondott szavak kü
lönböztetik meg, rnínt inkább a szándék:
elismerjük, hogy mínden kegyelem Isten
ingyenes ajándéka, amelyet kérhetünk
ugyan, de elő nem idézhetünk. Primitív
vallási fokon a határok nemegyszer el
mosódnak, és a keresztények közt is tért
hódíthat a mágikus vallásosság, a má
gikus szemlélet.

MAGISTERIUM. Egyházi Tanítóhiva
tal, értelmezését lásd ott.

MANICHEIZMUS. (Mani, III-ik szá
zadbeli gnosztikus tévtanító nevéból.)
Mani lényegében a keleti vallások dua
Iízmusát (lásd ott) akarta összeegyeztetni
a keresztény tanítással. A világ eszerint
nem más, mint az ős-jóság (Isten) és az
ős-gonoszság keveredése és küzdelme.
Isten alkotása a lélek, a Gonoszé a test.
Ami tehát az emberben testi, az mín
denestől rossz és bűnös: tehát az ember
nemisége és a házasság, de a munka is!
A tévtan ebben a túlzó formában rég
rnegszűnt ugyan, de szelleme ma is
míndenütt kísért, ahol az ember testt
vonatkozásait önmagukban bűnösnek,

va~ legalábbis ,.lefelé húzó erőnek" te
kintik. A Zsinat hitet tett a fÖ'/Ii dol
gok pozitív értékelése mellett (f5leg az
,,~gyház a mai világban" konstltúcíó).

MANIPULACIÓ. (A latin manipulus
jelentése: marék. Ebből lett az újkori
latin manipulatio = kezelés, kezélhető

ség.) Profán nyelvhasználatban nincs
míndíg rossz vonatkozása: így pl. gépé
szetben, közgazdaságban szó szerint is
értelmezhető. A saító nyelvén rosszalló
értelme van: annyi, mint ravasz mes
terkedés, a közvélemény megtévesztő

irányítása vagv befolyásolása, félreveze
tése, az eredmények meghamisítása, a



tárgyilagos dialógus megakadályozása.
Egyházi szóhasználatban csak a legújabb
idők óta, és csakis a fenti rosszalló ér
telemben használják.

MAXIMALIZMUS MINIMALIZ-
MUS. (A latinban: maximum = a "sok"
felsőfoka, azaz "legtöbb". Minimum =
a "kevés" felsőfoka, azaz "legkevesebb",)
Maximalizmus annyi, mint "legmagasabb
követelményeket támasztó". Akik ilyen
elveket vallanak, maxímalísták. Velük
szemben állnak a minímalísták. A szó
profán nyelvhasználatban is ismeretes.
Vallási téren főleg a törvények megtar
tására vonatkoztatják. Maximalista, aki
nem veszi tekintetbe az emberi gyenge
séget. Minimalista, aki kényelemszere
tetből semmivel sem akar többet, mint
ami okvetlenül "muszáj".

METAFIZIKA. (A görögben: füzisz =
természet; ebből a szóból származik a
természettudományok gyűjtőneve, a fizi
ka. Meta = valamin túl, át.) Összetétel
ben tehát azt a tudományt nevezzük
metafíztkának. mely a természeti vilá
gon túl eső dolgokat, illetőleg a világ ős

okát, végső értelmét és célját kutatja.
Legfőbb forrása az isteni kinyilatkozta
tás és a józan ész. Ha jelzőként hasz
nálják (pl. "metafizikai valóság") jelen
tése annyi, mint "természetfeletti". Van
nak jelenségek, amelyeknek fizikai okait
ugyan nem ismerjük, de természetfelet
tinek sem mondhatjuk öket, mint pl. a
telepátia. stigmatizáció stb. Ezeket me
tapszichikai vagy parapszichológiai je
lenségeknek nevezzük.

METAMORFOZIS. (A görögben: meta
= túl, át, keresztül. MorfJ = alak, for
ma.) .,Atalakulás". Az újabb teológiai
nyelvben egyes régebbi fogalmak értel
mi átalakulását is e szóval jelezzük. 110'
pl. a ..sacrum" fogalmáét. (Lásd bőveb

ben a Deszakralizáció címszónál.)

METANOIA. (A görögben: metan0e6 =
nézetemet megváltoztatom.) Ebböl lett
keresztény nyel vhasználatban a metano
ía, azaz ..megtérés" szó, Megfelel a la
tinos "konverzió"-nak. (F:rtelmezését
lásd ott.)

MINISZTERIALIS PAPSAG. (A latin
ban: ministrare = szolgální.) "Szolgálati
papság". Minden keresztény hívő hivatva
van arra, hogy Krisztus egyetemes pap
ságához tartozzék. A szolgálatí papság
ezen az általános küldetésen belül kü
lőnleges feladatot jelent, amelyre a pap-

szentelés képesít fel. F:rtelmezését lásd
bővebben az "Egyetemes papság" cím
szónál.

MISSZIO. (A latinban: küldetés, kül
dés.) Az egyházi nyelvben több értelem
ben is használjuk. 1. Leggyakoribb ér
telme: az evangélium hirdetése azok közt
a népek közt, amelyek még nem ismerik
a kereszténységet. A katolikus egyház
ban a missziók központi irányítását 1622
óta a római Hitterjesztési Kongregáció
(Propaganda Fide) végzi. Újabb nevén:
Népek evangelizálásának Kongregáció

'ia". - 2. Használják a mísszíó szót tá
gabb értelemben, minden evangelizációs
munka jelölésére is, a régi keresz
tény országokban. Az evangelízácíó egve
temes kérdéseível foglalkozott az 1974
évi Püspöki Szinodus és az 1975 decem
berében kiadott "Evangelii Nuntiandi"
apostoli levél. - 3. Egyházjogilag mín
dennemű hivatalos egyházi küldetést
missziónak neveznek: pl. a teológia ta
nítására.

MISZTF:RIUM. (A görögben: müsztérí
on = titok.) Egyházi nyelven a "hittit
kokat" nevezzük így. A hittitok lehet
olyan igazság, amelyet emberi értelem
föl nem foghat (mint pl. a Szenthárom
ság), - de így nevezünk tágabb értelem
ben minden vallási igazságot: a szentol
vasóban például Krisztus kínszenvedésé
nek közérthető eseményeit is. Mivel a
magyar "titok" szó (,.hitünk szent titka".
"a húsvét szent titka") félreérthető. he
lyes volna a mísztérium szót egyházi
nyelvünkben magyar szóként véglegesi
tení,

MISZTIFIKALAS. (A legújabbkori la
tin szóképzés a "mysterium facere" =
"misztériumot képez" [elentésben.)
Rosszalló értelmű kifejezés, mind a pro
fán, mind az egyházi nyelvben. Jelen
tése kb. annyi, mint elködösítés, meg
tévesztés. Enyhébb, de korántsem he
lyeselhető változata, ha valaki erőltetett

"lelki" magyarázátot keres valamilyen
nagyon is evilági dologra. (Pl. a liturgi
kus szövegek rosszul érthető magyar for
dításait, vagy a míséző pap kenetteljes
modorát, beszédmódját azzal indokolja,
hogy mindezt a "hely szentsége" kívánja
meg.)

MtTOSZFOSZTAs. Elsősorban szent
írásmagyarázatí irány. (Lásd a F'orma
történet és a Fundamentalizmus címsza
vaínkat.) A Zsinat óta azt az irányzatot
is mítoszfosztással jelöljük, mely lebon
tani törekszik, az egyházon belül a törté-
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neIem során létrejött társadalmi válasz
falakat. így pl. a középkor a pápai,
püspöki vagy papi "tekintélyt" és e
,.méltÓság" külső jeleit kétségkívül túl
hangsúlyozta. A Zsinat emberközelbe
akarta hozni Krisztus szolgáit, (Lásd a
Deszakralizáció címszöt is.)

MODERNIZMUS. A századforduló ide
jén kezdődött bölcseleti és teológiai
irányzat, mely az akkor modern tudo
mányos eredményeket a teológiára is al
kalmazta. (Főleg a szentfrástudornány
ban.) Sok értékes eredménye mellett sok
túlzása is volt. Sajnos, a katolikus egy
házon belül a Tanítóhivatal túl gyors és
túl merev elítélő beavatkozása és az
előírt antimodernista eskü fél évszázad
ra megakadályozta a tárgyilagos dialó
gust, amely lényegében csak a Zsinat
alatt és után indulhatott meg, A nagy
késés magyarázza a mai ún. teológiai
válságot, mely semmivel sem mélyebb,
mint a középkori teológiai viták idején.
"Neo (=új) - modernizmussal" konzer
vatív katolikusok szekták vádolni a kor
ral haladó teológusokat.

CSANÁD BÉLA VERSEI

MONOLITIKUS.(A görögben: mono ....
egyedüli; lüthosz = kő. Összetételben:
egyetlen kőből alkotott.) Az építészetben
ezzel a jelzővel jelölték az egyetlen nagy
darabból álló oszlopokat, épülett eleme
ket. Mai vallási nyelvhasználatban az
egyházra is alkalmazzák, erősen rosz-.
szalló értelemben: azt jelenti, hogy sem
miben, még részletkérdésekben sem haj
landó engedni, mert attól fél, ha bárhol
is engedményt tenne, az egész szerkezet
összeömlanék. A vádat nem az egyház
hitbeli tanítására értik (mely valóban
nem változhat), hanem sokkal inkább a
történelem során kialakult ,.emberi" ha
gyományaira: így pl. a pápaság jelen
legi abszolutista monarchista szerveze
tére.. A Zsinat óta megvalósult reformok
bizonyítják, hogy a monolítízmus vádja
túlzó.

MOTUPROPRIO. (A latinban: motus
= indítás; proprium = saiát, Összetétel
ben: "saját kezdeményezésből't.)A pápai
rendeletek egyik faja. Kevésbé ünnepé
lyes, mint pl. egy enciklika.

Dies Irae

Mikor eljlSnne7c
az utolsó napok, az utccin
gazdátlan állatok serege
kóborol, a bezárt kapuk eZ6te
'Céltalan koldusok
ácsorognak, a fekete égen
feltűnnek a halál lovasai,
a harag csészéit hogy kiönt8ék,,
nem, te akkor sem húzhatod be
függönyeidet,
mert ha házad eliStt roskadnak ölsze

az irgalom angyalai,
ki lesz, ki enyhitse
cserepes ajkuk kínjait,
és mit felelsz majd
akkor akoldusoknak,
ha döbbenetes csenddé
érik a világ szenvedése,
és az Eljövendó egyetlen
tekintetébe sűrűsödik a történelem.
mit válaszolsz,
mikor a mindenen átható
szemekben kigyúlnak
az itélet fényei?

JóflSse! "agyok
XXlU. JAnG. PApa emlékének

Régóta várom lépéseitek,
a keresés friss lüktetó zaját.
Kapuk csapódnak, fm. mögöttetek,
és mindig újra kinyflik az 6g.
A lehetetlen történik velem,
I máT én jövök mindenfelól felétek.

József vagyok, aktt eladtatok,
ismeritek-e végre csöndemet,
a kiszáradt kút menekvó magántlát,
az egymásért kiáltó hangokat?
József vagyok, testvéretek vagyok.
Tiétek vagyok. Csak szeressetek.

(A két vers a költő most megjelent, ..Veronika kendóje" című kötetéből való.)
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