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A Szolgálat 35. száma ,,211 is munkálkodom"
mottóval jelent meg, s anyagát a munka és
az élet témája köré épiti föl. M.-D Chenu
a munka teológiájával, Morel Gyula a munka
szociológiájával foglalkozik. Rendkivül izgal
mas témát dolgoz fel tanulmányában Al
szeghy zo\tán, amikor a munkát úgy elemzi,
mint a megváltás folytatását. Sántha Máté
Marcel Gallóról, a francia származású, szent
életi!. munkásemberröt rajzol rendkivül von
zó, emberi portrét. §zokás szerint megren
dítő és tanulságos, az emberi helytállás hő

sies példáIt kináló leveleket kö~öl a lap a
missziókban dolgozó papok és nőv~rek életé
t(ll.

A 36. szám mottója: ,,:en vagyok az út". (
'A bevezető elmélkedés és tájékoztatás segft
eligazodni a szám tartalmában. A folyton
változó életben és a meg-megújuló .erkölcsi
normák között a keresztény embemek és a
keresztény tannak ls bizonyos mértékig fej
lődnie, változnia kell, legalábbis annak a ré
tegnek, mely korhoz kötött, mely alá van
vetve az emberi természettel járó következ
ményeknek. A napi életben, a hétköznapok
sodrában megmaradni Krisztus elkötelezettjé
nek - ez a keresztényi élet' lényege, s ebben
a vonatkozásban ad tanulságos anyaget a
Szolgálat. A bevezető tanulmány Jean-Marie
Aubert professzor könyvének egyik fejezete;
lényegét körillbelül így foglalhatjuk össze:
csak teljes emberségünk mozgóSításával vál
hatunk Isten gyermekeivé. Mai problémákkal
foglalkozik p~pai Lajos és Rácz György ta
nulmánya: mindketten a keresztény erkölcs
tan fejl6désének lehetőségeit kutatják és nyo
matékosan hangSÚlyozzák, hogy e fejlődésre

szükség van. Nagy ",Ferenc "Az ,új ember'
élménye és küzdelme" címG írása pedig
azt bizonyitja, hogy a keresztényi élet nem
ismeri. a megállás és a megn)'Ugvás gondo
latát, a megtaláIt bizonyosság arra kény
szerít, hogy szüntelenül újrakezdjük életünk
felépítését, hogy mindig többre és jobbra
törekedjünk. Gazdag e szám "Eszmék és ese
mények" rovata, s szokás szerínt igen érté
kes a könyvek szemIéje.

Puskely Mária: AviIa! SzeDt Teréz (Róma,
1977). Avilai Szent Teréz az egyik legmoder
nebb szentje egyházunknak.. Sokszor halljuk
a panaszt: mintha csökken6ben volna a
szentek kultusza, a század racionális em
bere inkább kételkedik csodatetteikben, mínt
ösztönző példát lát bennük. Am Avilai Szent
Teréz hősi élete ma is tiszta fénnyel ragyog,
ösztönzöje az emberi gondolkodásnak. Pus-
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ke1Y Mária igen szépen megírt könyve nem
a szent "titkát" igyekszik megfejteni. mert
véleménye szerint.sokkal ésszer1lbb, ha nyo
mon követjük megpróbáltatásokban oly gaz-o
dag hősi életét, s máris magától értetődő

természetességgel Jelenik meg el6ttünk máig
gazdagító és eszményeket adó lelkisége. A bő

séges és mindvégig a források teljességéD
alapuló életrajz után rövid kis fejezet kö
vetkezik "Avilai napló" eimmel, metyben egy
mai hivő járja végig Avilai Szent Tezéz éle
tének nyomait, majd "Avilai Szent Teréz
az imáról" címmel egyre mélyebben hatol
hatunk a szent lelki életébe. Jóllehet - és
ezt nem árt újra hangsúlyoznunk - Aviliú
Szent Teréz nagy hatást tett irodalmunkra
is, a róla szóló magyar nyelvd irodalom
nem bőséges. (Lapunk 1977 februári számá
ban közöltük Belon Gellért tanulmányát á
szentröl.) Puskely Mária könyve ebbeii- a vo
natkozásban is örvendetes . és értékes gya
rapodást ~elent.

JAUes Ferenc: Tanuljunk ImAdkozn1 (Prugg
Vertag Eisenstadt, 1977). A szerző lelkipász
tori munkássága során eszmélt arra, hogy
szükség van egy tömör, világos, mtndenkí
számára érthető összetogtatásra, melyben az
lma lényegéről és módjairól van BZÓ. nyen
olvasmányoknak szánta érzésünk szerint alap
vetöen fontos könyvét. E műben "nem Isten
teVékenységéről van szó - írja bevezet6jében
a szerző -, hanem arra figyeljünk, milyen le
gyen az ember magatartása Isten keresésében".
Röviden összefoglalva a könyvecske mondaní
valóját, arra a meggy6ződésre juthatunk,
hogy különösen az ima különféle módozatait
tárgyalja alaposan Jálics Ferenc, s nem
hallgatja el' az imádkozás során felmertilő

nehézségeket sem. A jöv6 társadalma és az
imádság kapcsolatát tárgyaló fejezet, mely
különben abból a nagyon fontos felismerés
ből indul ki, hogy az egész életnek kell
ímává Változnia, leginkább aual ragad meg,
hogy újrs meg újra az emberi alázat gon
dolatát hangsúlyozva figyelmeztet: a jó ima
voltaképp a Lélek ajándéka, imádkoznunk
kell hát kegyelméért.

,J0Béf A. Jungmann: A szentmise (Prugg
Verlag, 1977). Az alcíme szerint "történelmi,
teológiai és lelkipásztori áttekintés", mely
Sántha Máté kiti!.nő fordításában jelent meg,
a liturgikus irodalom egyik legjelent6sebb
könyve. Bámulatosan gazdag történelmi átte
kintést ad mindenekelőtt a szentmise struk
túrájának fejlődéséről. PáraUanul izgalmas
fejezetekben ,szól az első keresztények eueha
mztiájáról, majd arról, hogyan változott ez
az ősi forma az idők folyamán. A könyv
második részében ;,Az eucharisztikus áldozat
teológiája" eimmel ugyancsak a történelmi
folyamatba . ágyazva tárgyalja a szerzö a
szentmíse-áldczat fogalmát, a cselekmény ösz-



-.etl!vlJit s általában a. szentmise értelmét b
értékét. A könyv következ(5 részében ("A
I4turgikUs forma") a szentmíse mai formá
JAnak kialakulásáról rajzol ugyancsak izgal
mas, történetileg a legapr-óbb részletekig meg
alapozott képet, majd "A mise lelki és lel-

ZSINATUTANI bTELMEZO K1SSZOTAB
A-Z-IG

PIETIZMUS. (A latinban: pietas ==
jámborság.) Egyháztörténetileg piétiz
musnak nevezzük a protestáns egyháza
kon belül a XVII. század végén fellépett
irányzatot, melymegelégelve a vallási
harcokat és hitvitákat, jáInborsági cse- •
lekedetre helyezte a hangsúlyt. Sokan
minden egyházi szervezetet és jogi sza
bályt elutasítottak, és ezzel kaput nyf
tottak .szekták keletkezésének. A protes
táns pietizmus a katolikus egyházra is
hatással volt, és kedvező légkört terém-·
tett bizonyos ájtatossági gyakorlatok el
terjedésének. Ma a katolikus egyházon
belül píetízmuson rosszalló értelemben
azt a fajta vallásosságot értjük, _ mely
egyoldalúan csak bizonyos konkrét
"erénygyakorlatokra" és "ájtatossági for
mákra" helyezi a hangsúlyt, anélkül,
hogy egész életét Istenért kötelezné el.

PLANETARIS. (A Iatínban: planeta ==
bolygó.) Planetárison azt értjük, hogy
"BZ egész földkerekségre kiterjedő". Ma
gyakran halljuk a kifejezést, hogy a
világ politikai és .gazdasági vezetőinek,

de a nagy eszmék (pl. kereszténység)
hordozóinak is "planetáris méretekben"
kell gondo}.kodniok.. .

. PLURALIZMUS. (A latinban: plus 
több.) Emberek, illetve embercsoportok
jógos többfélesége, valamilyen egységes
és egy célra tórekvő közösségen belül,
Igy pl. "planE;!táris méretben" beszélünk
az emberi fajok, nyelvek, kultúrák sok
féleségéröl az egységes embercsaládon
belül. Társadalmi vonatkozásban beszél
hetünk az emberek felfogásbeli, világ
nézeti, műveltségí, vallási többféleségé
ről valamely országon belül. Az egyház
ban pluralízmuson értjük különbözö fel
fogású és stílusú keresztények békés egy
más mellett élését, a mennyei Atya csa
ládjának, az egyháznak egységes közös
ségében. Teológiai pluralízmus is van,
sőt szükséges, mert éppen a küÍönböző

kipásztort oldala" címmel korunknak a szem
míséveí kapcsolatos leggyakoribb kérdéseit
veu! sorra. s ugyanakkor a gyakorló lelkt
pásztoroknak ad nélkülözhetetlen útmutatást
Dlindennapos munkáj\1khoz.

felfogások egészséges vitája biztosítja a
teológia fejlódését.

A pluralizmussal két véglet áll ellen
tétben. Egyik a harc és az intolerancia
(türelmetlenség, egymás el nem viselése).
MáSik az uniformizálás (= egyöntetűség

megkövetelése). . Utóbbit nevezzük
"gleichschaltolásnak" is, a nemzeti szo
cialista Németország rossz emlékű ki
fejezésével..

PNEuMA'Í'IKUS.. (A görögben: pneu
ma . lélek.) Keresztény szöhasználatban
Pneuma névvel a Szentlelket értjük.
~,Pneumatikus egyház": a Szentlélek ha
tásártl:, az .ó vezetésével .múködó. Ro
kon a "karizmatikus" fogalommal.

POLARIZACIÓ. CA görögben: palosz
= sark. Ebből a fizika nyelvén: pola
rizáció - sarkítás.) Ellentétes vélemé
nyek robbanásig éleződött IeszültSége. A
zsínatutání egyházban fmeg a konzerva
tív és progresszív felfogások polarlzá
ciójáról szoktak beszélni,

PoL~MIAi POLEMIKUS. (A' görög
ben: poleme6 = harcolni.) Egyh~ sz6
használatban kiélezett, szeretetlen vitát
jelent: akár különböző hitvallású ke
resztények közt (hitvita), akár az egyhá
zon belül is különböző felfogású teoló
gusok vagy hívek közlat.. Ha a vita a:l:
ellenfél személyét és rneggyőződését tisz
teletben tartja, nem polémiáról, hanem
dialógusról beszélünk. "Polemikus teoló
gia": olyan teológiai érvelési mód, mel,.
valóságos vagy képzelt ellenfelekkel
szemben, szenvedélyes elfogultsággal
küzd; nagyobb fontosságot tulajdonít az
elválasztó, semmint az összekapcsoló vo
násoknak. .

POLIGENEZIS; POLIGENIZMUS. CA
görögben: pollüsz = sok; genezis = ere
det.) Embertani és teológiai szakkifeje
zés. arra az elméletre, mely szerint az
emberiség nem egyetlen emberpártól
származik (monogenezís), hanem a föld
különböző pontjain egymástól fúggetle
nűl tűnt fel.
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