
ZSINATUTANI ERTELMEZO KISSZÚTAR
A-Z-IG

SZUBLIMÁLÁS. (A latinban: sublimis
= magasan lebegő, magasztos.) Pszicho
lógiai szakkifejezés: jelenti valamilyen,
természetes módon ki nem elégíthető

ösztönigény magasabb síkon, esetleg élet
hivatásként történő kísérletét. (Például
az agresszív ösztönt mint sebész vagy
szervező, az indulati ösztönt mint hivatá
sos járművezető. a hisztériát mint szi
nész, pap vagy szónok, a szülői ösztönt
mínt betegápoló vagy pedagógus, a nemi
ösztönt a másokért elégő szeretetben.) Az
ösztönök szublimálása az emberi termé
szet különleges, egyedülálló képessége,
és egyben az emberi kultúráltság fok
mérője.

SZUBSZIDIARITÁS. (A latinban: sub
sidium = segély, segítség.) A "Quadra
gesimo anno" círnű enciklikában hasz
nált társadalomelméleti műszó, A zsina
ton született egyházi műszó, Jelentése:
a társadalmon (az egyházon) belül (elvi
leg) az volna helyes, ha mindenki eivé
gezhetné a köz érdekében azt a feladatot,
amelyre képes; - következésképpen a
felsőbb hatóságok nem összpontosítanák
saját kezükben az intézkedés jogát, ha
nem igénybe vennék az alattuk állók te
vékeny, felelős segítségét. Ez természe
tesen föltételezi a bizalmat a rangban
alattuk állók igaz hitében, jószándéká
ban és józan eszében. A szubszidiaritás
ellentéte a "centralizmus". (Lásd ott.)

SZUBJEKTIVIZMUS. (Latin bölcseleti
nyelven: subíectum = alany.) A min-,
dennapi szóhasználatban az "objektiviz
mus" (= tárgyilagosság) ellentéte: vagy
is alanyi, személyes hangulattól vezérelt.
tárgyi ellenérveket nem mérlegelő állás
foglalás, önkényes cselekvésmód.

SZUPERNATURÁLIS. (A latinban su
per = fölött, natura = természet.) "Ter
mészetfölötti". A régi teológia gyakori
kifejezése, főleg a kegyelemtanban. Meg
különböztettük az emberi természet sík
ját a természetfölötti világtól, mely utób
bi Isten külön és ingyen ajándéka. A
mai teológia jobban kedveli a "transzcen
dens" kifejezést, ami azt jelenti, hogy
"a földi léten túlmutató". Ezzel
azt akarja hangsúlyozni, hogy ez a föl
di léten túlmutató hivatásunk, bár két
ségkívül Isten különleges ajándéka, de
éppen lsten akaratából minden emberre
vonatkozik, tehát hozzátartozik magához
az Istentől elgondolt "emberi természet-

hez". Az ember természeténél fogva
transzcendens lény, és éppen ez a
transzcendencia teszi teljesértékű ember
ré.

TANtTOHIVATAL. (Lásd: Egyházi ta
nítóhivatal.)

TANÚSÁGTÉTEL. A sz6 Jézustól szár
mazik: "Tanúságot tesztek majd ró
lam..." (ApCsel 1,B.) Az őskeresztény

ség egyik kedvenc műszava, amely ugyan
sohasem ment feledésbe, de a II. vatiká
ni zsinat ismét szívesen és sokszor hasz
nálta. (Lumen Gentium 10, ll, 12, 31, 35.
pont; Gaudium et spes 93. pont; mísszíós
dekrétum ll, 21, 36, és a világi apostol
kodásról szóló dekrétum 1,13 és 21 pont
[a.) A sz6 tartaimát a missziós dekré
tumban így olvassuk: "Az egyháznak
minden emberi közösségben jelen kell
lennie hívein keresztül, akik a többi em
ber közt élnek... Mert bárhol él is va
laki keresztény: életpéldájával és szavai
val kell tanúságot tennie arról, hogy a
keresztség új emberré tesz... Le lehessen
olvasni minden keresztényről, hogy az
emberi életnek van értelme, és hogy az
egész emberiség egyetlen család."

TEILHARDIZMUS. Pierre Teilhard de
Chardin (1881-1955) francia jezsuita
természettudós, bölcselő és mísztikus,
Neve a zsinaton vált világszerte ismere
tessé. Népszerűsége korunk teológusai
körében egyre növekszik. Művei döntően

befolyásolták a zsinat munkáját, az "Egy
ház a mai világban" konstitució létrejöt
tét, és ebben a világ eseményeinek és
berendezéseinek pozitív, optimista érté
kelését. A "teilhardizmus" zsurnalisztikai
(azaz sajtóban használt) kifejezés, nem
tudományos meghatározás. A zsinat szél
sőséges konzervatív ellenzőinek legújabb
szóhasználatában minden modern eszme
és gyakorlat gyűjtőfogalmává lett a
"teilhardizmus", amelyet mélységesen
megvetnek.

TÉVEDHETETLENSÉG. (A latinban: in
fallibilitas. - Lásd az Egyházi tanító
hivatal címszónál.)

TÖMEGKULTÚRA ESZKÖZEI. (Vagy:
tömegkommunikációs eszközök.) Legú
jabb korbeli műszó, az angol "Mass Me
dia" magyar megfelelője. Igy nevezzük
gyűjtőnéven a sajtót, filmet, rádiót, tele
víziót, színházat stb.


