
szentté/boldoggá avatás érvényben lévõ
gyakorlata – vi. ünnepélyes pápai kije-
lentés, mellyel a pápa valakirõl megálla-

pítja, hogy a mennyországban a megdicsõültek kö-
zött van, s tisztelete az Egyházban megengedett –
hosszas folyamat eredménye. Ma a katolikus egy-
házban a szentté avatást megelõzi a boldoggá ava-
tás, melynek alapja Isten valamelyik elhunyt szol-
gájának emberemlékezetet meghaladó tisztelete, s
ezt a boldoggá avatási egyházjogi eljárás (beatifi-
catio) hivatalosan megerõsíti. Általában a rendes
boldoggá avatást hosszú és szigorú eljárás elõzi
meg, mely kiterjed az illetõ személy életére, eré-
nyeire, írásaira, szentségi hírére vagy vértanúságá-
nak körülményeire. Ha a szentszéki (Szentek
Ügyeinek Szent Kongregációja) vizsgálatok kedve-
zõen zárultak, az érintett személyt tiszteletre mél-
tó (venerabilis) névvel illetik (pl. Erdélyben Már-
ton Áron pere is ezen a szinten áll, tehát õ is „tisz-
teletre méltó”), ami azonban nem jelenti a nyilvá-
nos tisztelet engedélyezését. Ezt csak a boldoggá
avatottak élvezhetik, akiknek viszont nyilvános
tiszteletüket a Szentszék bizonyos korlátozásokkal
egy kisebb (ország, szerzetesrend) területre enge-
délyezi, a szentté avatottakét viszont az egész egy-
házban.

A boldoggá avatáshoz szükséges, hogy az illetõ
személyrõl megállapítást nyerjen: hõsies fokban
gyakorolta az erényeket, s közbenjárására legalább
egy csoda történt. A csodák elismerése két hatóság
illetékességi körébe tartozik: az egyik a lourdes-i
orvosi iroda és a hozzá kapcsolódó nemzetközi or-
vosi bizottság, a másik pedig a Szentek Ügyeinek
Szent Kongregációja. Ez a szentszéki intézmény 2016/8

Tény, hogy jó 300 év
óta nagy változás,
hangsúlyeltolódás állt
be a szentek 
tiszteletének 
formájában. Ma már
nem annyira az égi 
közbenjárásukat 
hangoztatjuk, hanem
életpéldájukat, 
életküzdelmüket, 
erényeiket, hõsies 
magatartásukat az élet
kis és nagy történései
között.
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végzi a csodáknak mondott esetek tudományos vizsgálatát. A csoda isteni jelnek te-
kinthetõ, s ezért azt is bizonyítani kell, hogy a jelölt közbenjárására történt. A cso-
dának mondott esemény vizsgálatára elsõ fokon az adott egyházmegyében kerül sor.
Ezt követõen kerül az ügy Rómába, ahol nagyon szigorúan kezelik a csodák bizonyí-
tását. A Szentszék számtalan dokumentumot õriz el nem ismert csodákról. Hadd
említsük meg a csodának minõsített jelenségek kritériumait: 1.) a jelenségnek észlel-
hetõnek kell lennie; 2.) az eseménynek bizonyíthatónak kell lennie (akár törvény-
szék elõtt), pl. a látomások nem tartoznak a csodák közé; 3.) olyan eseménynek kell
lennie, amely még sohasem vagy csak nagyon ritkán történt meg; 4.) tudományosan
megmagyarázhatatlannak kell lennie; 5.) Isten „kézjegyét” kell hordoznia, vagyis a
hit és imádság valóságában bekövetkezett jelenségnek kell lennie. 

Ha a szentté avatás történelmét tekintjük, megállapíthatjuk, hogy kezdetben, az
apostolok által alapított közösségekben a megkereszteltek egymást „szentnek” ne-
vezték és tisztelték. Ez a megnevezés szerepel az Újszövetségi Szentírás könyveiben
is a Krisztusban megkereszteltekre vonatkozóan. De már az elsõ század végén a ke-
resztények különbséget tettek a szentek és nem szentek között („élõ szentekrõl”
nincs tudomásunk), s csak a Krisztus feltámadása hite mellett tanúskodó vértanúkat
(elsõsorban az apostolokat) tekintették szenteknek. Közbenjárásukat hathatósnak
mondták, õket külön tiszteletben részesítették, emléküket haláluk napján megülték,
nevüket a naptárban rögzítették.

A szentek kilétének megítélésében a 4. század végén váltás következett, nemcsak
a vértanúkat tisztelték szentként, hanem a szeretet erényeit hõsies fokon gyakorló
hitvallókat (confessor) is: az elsõ nem vértanú szent Keleten Remete Szent Antal
(251/52–356) és Nyugaton a mai Szombathelyen született Tours-i Szent Máron
(316/17–397). A szentek nyilvános tiszteletének elrendelése a 12. századig a megyés-
püspök jogkörébe tartozott, aki névjegyzékbe (canon) vette fel a jelöltet, az eljárás-
nak (tulajdonképpeni szentté avatásnak) innen a latin megnevezése: canonisatio.

A virágzó középkorban, a pápai kúria kifejlõdésének idején, a pápák a szentté
avatás procedúráját magukhoz ragadták, õk hagyták jóvá a névjegyzékbe való fölvé-
telt. III. Sándor pápa (1159–1181) az elsõ, aki 1170-ben a pápának tartotta fenn a
kanonizáció jogát, nyilván a visszaélések elkerülése végett. V. Sixtus pápa
(1585–1590) a szentté avatást megelõzõ eljárást 1587-ben a Rítus Kongregációra bíz-
ta. XIV. Benedek (1740–1758), a nagy jogász pápa részletesen szabályozta a boldog-
gá és szentté avatási eljárást, ami gyakorlatilag ma is érvényben van.

Ma szenteknek azokat az életszentségben elhunyt embereket tekintjük és tisztel-
jük, akik földi életük során mindent megtettek, hogy hûségesek legyenek keresztsé-
gi fogadalmukhoz és a keresztségi kegyelemhez. Életükben sikerült megvalósítaniuk
az istengyermekség lelkületét, helyesebben a krisztusi életet. Pedig õk is az áteredõ
bûn következményeitõl szenvedtek, ugyanazoknak a kísértéseknek, az emberi inga-
tagság veszélyeinek voltak kitéve, mint minden ember. De tudtak úrrá lenni önma-
gukon, és elsõsorban tudtak szeretetben élni. „Másságuk” (titokzatosságuk), a közön-
séges emberektõl való különbözõségük elsõsorban az Istennel való állandó kapcso-
latukban mutatkozik meg. Tehát másságuk az istenes életükben keresendõ. Szent
Pállal mondhatjuk, hogy élnek, de nem is õk, hanem Krisztus él bennük (Gal 2,20).
Krisztusban és Krisztus által valósították meg azt a szeretetet, melyet Krisztus hirde-
tett és a világ felé megélt. Jézus a kíváncsiskodó fiatalembernek mondta: Szeresd
Uradat, Istenedet, teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és minden erõdbõl; szeresd ember-
társadat, mint önmagadat (Mk 12,30.) A szentek e kettõs irányultságú parancsot vál-
tották valóra: embertársuk iránt megélt szeretetüket az istenszeretetükbõl merítet-
ték; és a kereszten megmutatkozott istenszeretetet áldozatvállalásukon és szenvedé-
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sükön keresztül élték az emberek elé. A szentek Krisztus szavait és tetteit magukban
életté váltva lettek Krisztus-utánzók, Krisztus-hordozók, nagy tanúságtevõk.

Nem véletlenül tisztelték és tisztelik (de sohasem imádták!) a katolikus (és orto-
dox) hívek kezdetektõl napjainkig a szenteket. Még a katakombai korszakban is szá-
mon tartották haláluk napját mint a mennyei születésnapot, ezen a napon évente
szentmiseáldozatot mutattak be, felidézték életüket, és mennyei segítségükért esde-
keltek. Szent Ágoston szerint „Róluk úgy emlékezünk meg, hogy inkább õk imádkoz-
zanak miérettünk, hogy mi is az õ nyomdokaikba szegõdhessünk, õk ugyanis betel-
jesítették azt a szeretetet, amelyrõl az Úr jelentette ki, hogy annál senki sem szeret
jobban” (Szent János evangéliumáról szóló fejtegetés 84, 2).

A szentek iránti tisztelet kivitelezésében viszont egyháztörténelmünk folyamán
voltak és vannak hangsúlyeltolódások. A középkorban például az égi közbenjáró sze-
repüket emelték ki jobban, manapság életpéldájuk felidézésével erényeik követését
szorgalmazza az egyház. Kivételt képez Jézus Krisztus édesanya, Szûz Mária, mert
Nála a szenteknek kijáró tisztelet mind a két formája (közbenjárásának kérése és
életpéldájának követése) az egyháztörténelem folyamán nem változott, illetve meg-
maradt.

Amint említettem, a középkor folyamán a szentek tiszteletében a mennyei köz-
benjárásukra helyezõdött a hangsúly. Életrajzaikban, a népet tanító és nevelõ papok
és szerzetesek prédikációikban a szentek közbenjárására összpontosítottak, a köz-
benjárásuk következtében történt csodákat foglalták írásba, és felidézték újra és újra
szentbeszédeikben.

A középkor végére kialakultak a tipikus közbenjáró, a különféle nehéz helyzetbe
került emberek segítõszentjei. Régiónkban 500 évvel ezelõtt népszerû és közismert
szentek közé tartozott Szent Anna, a szülõanyák védelmezõje; Szent Zsófia, az el-
nyomatás idején segítséget nyújtó szent; Szent Farkas, az ellenség cseleit felismerni
segítõ szent; Szent Grácián, a tolvajok ellen védelmet biztosító szent. A sorból nem
hiányzik Páduai Szent Antal sem, aki halálától napjainkig közkedvelt közbenjáró
szent volt és marad. És még sorolhatnánk a különféle bajokban segítõ szenteket,
akiknek az életérõl ma már nemigen beszélünk, és tiszteletük is elhalványult.

Tény, hogy jó 300 év óta nagy változás, hangsúlyeltolódás állt be a szentek tisz-
teletének formájában. Ma már nem annyira az égi közbenjárásukat hangoztatjuk, ha-
nem életpéldájukat, életküzdelmüket, erényeiket, hõsies magatartásukat az élet kis
és nagy történései között. Életszentségük követendõ példa minden megkeresztelt
ember számára, hiszen minden Krisztus-hívõ meghívást kapott saját állapotának tö-
kéletesítésére. A szentek léte inkább bátorítóan és ösztönzõen hathat számunkra,
esendõ földi emberek számára. Mert ha nekik nehézségekkel küszködve és a szere-
tetben élve sikerült „szentekké” válniuk, akkor bennünk is gyõzedelmeskedhet a jó
és a szeretet.
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