
JELENITS ISTVÁN

JEGYZET ÉS VALLOMÁS A SZENTEKRÖL

" ... így élünk mi, gyermekmódra, balgatag,
hátra s~nézünk, elfutunk

a zajló úton, eleresztve kezetek,
magasabb szellemek <de ti

csak mosolyogtok, okos felnőttek gyanánt.
Nem sért ha semmibe veszünk

s aztán a bajban újra visszaszaladunk
hozzátok ... "

(Babits Mihály: Balázsolás)

Brassóban a Fekete-templom közelében él egy kedves öreg barátom. Ha
(bizony nagyon ritkán) írok neki, így kell címeznem a levelet: Strada Nisipului 4.
Nisip homokot jelent. Ezt az utcát a középkorban Szent Katalinról nevezték el,
később egyszerűen Sankt Gassenak emlegették. Ebből lett a reformáció idején
Sandgasse: Homok utca.

Így tűnik el életünkből is a szentek emléke? Valóban eleresztjük a kezüket,
mint Babits írja, míg gyermekmódra futkosunk, s nagyon-nagyon felnőttnek kép- .
zeljük magunkat?

Hogy a közéletben nem játszanak akkora szerepet, mint valaha, azon nem
csodálkozhatunk, hiszen az nyilvánvalóan profánabb lett, elvesztette a szakrális
vonatkozásait. De még hivő katolikusok között is megfogyatkozott a szentekre
irányuló figyelem. Belejátszik ebbe egy - talán rosszul értelmezett - ökumenikus
érzékenység: nem azt hangsúlyozzuk, ami elválaszt, hanem ami összeköt. Tudni
illik protestáns testvéreinkkel, akik valóban kezdettől fogva elutasították a szen
tek tiszteletét. Észrevétlen terjed a racionalista vallástörténet kritikus tanítása
is, és vele a gyanú, hogya. szentek tiszteletével valójában a sokistenhitnek va
lami szelídített formája lopakodott vissza a keresztségbe, itt az ideje, hogy meg
tisztítsuk tőle hitünket, vallásosságunkat. Mások azt hangoztatják, olyan korban
élünk, amikor a lényeget kell kiemelni, a kereszténység Krisztus-központúságát,
s ezt akkor tehetjük, ha a másodlagos elemeket, a történelem hordalékát bátran
és kíméletlenül félretoljuk.

Mindez azért hat jószándékú, mély gondolkodású emberek között is, mert
"valami van benne", közös fogyatékossága azonban a pusztító egyoldalúság.
Fenyeget itt is, mint annyi másban, hogy egyik végletből a másikba esünk. Még a
hivatalos Egyház intézkedéseit is jellemzi valami szokatlan szélsőségesség. A'
történeti hitelesség érvényesítése kedvéért átrendeztük a naptárt, megbolygat
tuk a szentek ünnepeihez kapcsolódó sok százados szokásokat és hagyományo
kat. Ugyancsak a történeti kritika nevében elutasítottunk legendákat, és meg
tagadtunk legendás szenteket, épp akkor, amikor már a körültekintőbb történeti
megközelítés újra felfedezi a legendák történeti értékét, és kidolgozza a legendás
elbeszélések értelmezésének módszertanát.

886



Talán nincs már szükségünk a szentekre, azért bánunk velük ilyen felelétle
nül? Bizonyos, hogy a gyógyszerek, az okszerú földművelés meg a társadalom
biztosítás korában ritkábban szakad ránk létünk veszélyeztetettségének tudata,
mint a régiekre. De csak ez fordíthatná tekintetünket a szentek felé?

Hankiss Elemér nemrég emlékezetes tanulmányban adott számot arról, hogy
környezetünkben elsorvadnak a közösségek, s mintha a közösségteremtő kedv és
készség is megfogyatkozott volna bennünk. Az okok között, amelyek ide vezettek,
azt is említi, hogy nincsenek többé védészentek. Első olvasásra tréfának véljük
ezt, aztán belátjuk, hogy komolyan beszél. Valóban szociológiai tényező is egy
szent (esetleg akár legendás szent), akinek a személyében egy-egy közösség
vonzó és eszményi tisztaságban megvalósulva látja azt a célt, amely tagjait össze
tartja, aki épp ezért ország-világ, sőt Isten előtt is igazolja a közösség létjogosult
ságát, ugyanakkor védelmezi is azt.

De ez csak egy példa a sok közül. Hogy másfélét is idézzünk: teológusok figyel
meztetnek arra, hogy ha a szentekről megfeledkezünk, istenképünk, Krisztusról
alkotott elképzelésünk könnyen eltorzulhat. Istent nem lehet egymagában szem
ügyre venni. Izajás a hat kerubtól körülvéve látta őt, s mikor látomásáról beszá
mol, ezek énekét, hódolatát ismerteti; előttünk pedig a szentek bontják ki azt,
amit földi ember szeme és szíve közvetlenül nem képes befogadni.

*

A szentek dolgában, mint minden hitünket illető ügyben, a Bibliától várunk
eligazítást. Első látásra, bizony, meglepő kép fogad. Az Ószövetségnek minden
igyekezete arra irányul, hogy a Teremtő és a teremtmény végtelen különbségét
folyton eszünkbe juttassa. Isten legnagyobb és legkedvesebb kiválasztottai is
gyarló, sőt bűnös emberek. Mózes vétkezik, neki is meg kell halnia, mielőtt eljut
nának az Ígéret Földjére, sírját nem tartotta számon az .utókor kegyelete. Dávid
visszaél királyi hatalmával: házasságtörést követ el, megöleti azt az Uriást, aki
épp őérte harcol, egész öregkorát árnyékba borítja bűnhődése.

A példákat sorolhatnánk tovább, tanulságuk közös. Isten, egyedül Isten a
szent, a választóvonal nem a jók és a rosszak, az elvetemültek és a kegyelemben
élők között húzódik, hanem a Teremtő és a teremtmények között. A próféták
személyisége nem fontos, akit közülük legjobban ismerünk, Jeremiás, nyomtala
nul eltűnik szemünk elől, amikor küldetése beteljesedett.
Merőben idegen hatás volna, hogy Krisztushoz közeledve mégiscsak változik

ez a kép? A Makkabeusok könyvei talán valóban a hellenista hős-tisztelet min
táit követik, azt akarják ellensúlyozni, s annak szellemét veszik át, amikor rá
mutatnak az igaz hit hőseire. Jézus, Sirák fiának himnusza mögött színtén sejt
hetünk hellénista példákat. De nem valóságos bibliai hagiográfia-e a Józsefről

szóló csodálatos elbeszélés? József sem hibátlan, de megtisztul a szenvedésben,
és gondviselésszerű szereplővé érik a megpróbáltatások között! Az a tisztelet,
amellyel a Krisztus korabeli zsidóság Ábrahám alakjára tekintett, nagyon emlé
keztet a szentek köztünk meglévő tiszteletére. És Jézus nem hibáztatta ezt. Az
evangéliumok szerint nem azt. mondta, hogy nem is olyan nagy dolog Ábrahám
fiának lenni, csak azt, hogy "Isten a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak".
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Vagyis hogy nem test szerint kell a "szenthez" tartozni, hanem lélek szerint,
amint azt majd Szent Pál is kifejti.

Hans Urs von Balthasar szerint a szentek tisztelete igazán ott válik lehetsé
gessé, ahol az Ige megtestesült, s vállalta értünk a kereszthalált (Die Heiligen in
der Kirchengeschichte: Internationale katholische Zeitschrift, 1979. 488--495.)
Igaz, az Újszövetségben is látjuk Péter vétkét, sokszoros megaláztatását, az apos
tolok 'emberi gyöngeségeit. De ez csak azt teszi lehetetlenné, hogy hősök, "sztá
rok" legyenek, Krisztus mellett hozzá fogható Krisztusok. Vonatkozik rájuk
Jézus szava: "Ti ne hívassátok magatokat rabbinak, mert egy a ti mesteretek, ti
pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyának se szólítsatok senkit a földön,
mert egy a ti Atyátok, a mennyei. Tanítónak se hivassátok magatokat, mert egy a
ti tanítótok, Krisztus" (Mt 23, 8-10). De ez a figyelmeztetés is meglepő igérettel
zárul: "Aki magát fölmagasztalja, az megaláztatik ( = azt megalázza az Isten), aki
magát megalázza, az fölmagasztaltatik ( = azt megdicsőíti az Isten)" (Mt 23, 12).
Az Újszövetségben nem tűnik el , nem válik fölöslegessé az apostolok személye.
Az, aki valóban tanújává lesz Krisztus szenvedésének és halálának (nemcsak
szavával, hanem életével is), politosabban halálig hű szeretetének, az Krisztus
húsvéti dicsőségébőlis részt kap.

Csodálatosan megmutatkozik ez István alakjában: vele kezdődik a keresztény
hagiográfia. Vagy abban a képben, amelyet az Apostolok cselekedetei, másfelől

meg a deuteropaulinus levelek rajzolnak Szent Pálról. A Timóteushoz írt máso
dik levélből már Rembrandt Szent Pálja néz ránk.

Amint viszont a Magnificatban Mária mondja el, hogyan magasztalta föl őt az
Úr ("aki magát megalázza, fölmagasztaltatik"!). Ha valaki bibliai mértéket keres
a szentek tiszteletére, a Magnificatot kell sokszor átelmélkednie. De annak is,
aki arra kíváncsi, hogy miben különbözik a keresztény szent a pogány félistenek
től.

Minderre a modern protestáns bibliakritika azt mondja: Frühkatholizismus, s
az Újszövetségnek e kései megnyilatkozásait már valamiféle romlás eredménye
ként egyszerűen elutasítja. De mit tegyünk Pállal, aki kétségtelenül autentikus
leveleiben is úgy ír .magárél, mint egy sem az Ószövetség prófétái közül? Egy
szer-másszor mintha az evangéliumból idézett krisztusi tilalmat is félretolná:
"Ha számtalan tanítótok volna is Krisztusban, atyátok nincs sok. Az evangélium
által én nemzettelek titeket Jézus Krisztusban. Azért biztatlak titeket, legyetek
követőim" (l Kor 4, 15-16). Amit persze kiegészít az 1 Kor 11, 1: "Legyetek
követőim, mint ahogyan én Krisztus követője vagyok". Ezért ír Pál egyes szám
'első személyben önmagáról is, mert szükségesnek látja, hogy ismerjék (pl. Fil 3,
4-17, de a Korinthusiakhoz meg a Galatákhoz írt levelekben is lépten-nyomon).
Néha szinte a Magnificat hangján ad hálát azért a kegyelemért, amely gyöngesé
gei közt is erőssé teszi: "Mindebben úgy viselkedünk, mint Isten szolgája....
mint csalók, mégis igazat mondók, mint ismeretlenek, mégis jól ismertek, mint
akiket halálra szántak, mégis élnek, mint megkínzottak, de belé nem haltak,
mint szomorúak, mégis mindig vidámak, mint szűkölködők,mégis sokakat gazda
gítók, mint akiknek semmijük sincs, mégis mindenük megvan" (2 Kor 6, 4-10).

Ha ezekre a vonatkozásokra érdemük szerint odafigyelünk, megállapíthatjuk,
hogya Biblia, főként az Újszövetség megadja azokat a szemléleti alapokat, ame-
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lyeken aztán a későbbi századok során a szentek tiszteletének változatos törté
nete kibontakozott. Ezek a bibliai szövegek nemcsak azt igazolják, hogy a szen
tek tiszteletét nem lehet pogány szellemi örökségként kisöprűzni a keresztény
ségból, hanem megsegítenek abban is, hogy akár a hagiográfiában, akár a szen
tek segítségül hívásában megtaláljuk a valóban keresztény megoldásokat. Danié
lou egy-egy kis kötetre való esszét írt az Ószövetség zsidó és pogány szentjeiről.
Ezek s a hozzájuk hasonló tanulmányok messzefényló tanulságokat kínálnak.

*

Mi hát a szent? Az Egyház azt avatja szentté, akiről igazolni lehet, hogy hősies

fokban gyakorolta az erényeket (elsősorban a szerétetet), és hogy közbenjárá
sára történtek csodák. Walter Nigg nem ok nélkül írja, hogy ezt a szenttéavatási
eljárást "túlzottan átjárja a jogászi szellem" (A szentek visszatérnek 13). Ez a
két kritérium kétségtelenül alkalmas arra, hogy a szenttéavatás vezérfonala
legyen, de a hivő ember tájékozódásár mellékútra terelhetik.

Úgy tűnhetik föl, mintha a szent nagyszerű erkölcsi teljesítményeivel érde
melné meg tiszteletünket. Pedig elsősorban a kegyelem embere. Akkor gondol-.
kodunk helyesen róla, ha a kegyelemről helyesen gondolkodunk. De fordítva is:
sehol sem tudjuk úgy "megérteni" a kegyelem rmiködését, mint egy-egy szent
életének, egyéniségének tanulmányozása közben. Azt, hogy a kegyelem ajándék,
s hogy "nem rontja le", nem tolja félre, nem pótolja, hanem "föltételezi", mozgó
sítja és beteljesíti a természetet. A megváltás a teremtést. A Fiú és a Lélek az
Atya művét.

Szent tehát az, akiben Isten tökéletességének és gazdagságának egyik vagy má
sik vonatkozása megragadó tisztaságban megvalósul. Ezért Isten tanúja köztünk.
Vagy még inkább az emberré lett Isten "kifogyhatatlan gazdagságának" fölvillan
tója. Nem véletlen, hogy a teológiai eszmélés történetében akkor kezdenek a
szentekkel foglalkozni, amikor a krisztológiai érdeklődés elmélyül (W. Beinert:
Maria heute ehren - in: Maria im Gesprách, St. Benno Verlag, 1978, 74-91). '

Krisztus embersége szükségszerűen töredékes. A Kolosszeiekhez írt levélben
olvassuk: "Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus
szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak a javára" (1, 24). Ugyanabban a
levélben, amely Krisztusról megállapítja: "Benne lakik testi formában az isten
ség egész teljessége, s benne lettetek ennek a teljességnek részesei" (2, 9). A
szetit - nemcsak szenvedésével, hanem egész életével, amelyre Krisztus kereszt
jének árnyéka borul, de amely ugyanakkor a húsvét örömét is hordozza -, meg
valósítja azt, ami Krisztus teljességéhez hozzátartozik, de amit Krisztus a maga
földi életében kifejezetten nem valósíthatott meg. A szentek mások, mínt Jézus:
vannak köztük nők, bűnbánók, öregek, a tudomány múvelói, emberi hatalom
hordozói, és mégis Krisztusból és Krisztusban élnek. Ezért írja - a protestáns 
Nigg, hogy "éppúgy hozzátartoznak a kereszténység épületéhez, mint a Szerit
háromság, mint a Szentírás, mint a szentségek".

A szentek közbenjárására történt csodák egy másik fontos kérdést vetnek fel.
A kinyilatkoztatás világában mindig otthonos volt az a meggyőződés, hogy értel
mes és fontos egymásert imádkoznunk. Az Ószövetség dicséri Ábrahámot, hogy
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még a szodomaiakért is szót emelt. Bemutatja Mózest, Dávidot, a prófétákat,
amint egész igyekezetükkel imádkoznak népükért, és fontos ajándékokat esde
nek ki számára. Az Újszövetség példáira mindenki emlékszik. Pál hányszor kér
és ígér imádságot! Apostoli működésének sikerét, szabadulását, szolgálatának
beteljesedését attól reméli, hogy sokan imádkoznak érte. Nem mer közvetlenül
Istenhez fordulni? Nincs személyes kapcsolata Krisztussal? Ki merné mondani?
Mégse fogy ki a kérésből, hogy imádkozzanak érte (1 Tessz 5, 25, Kol 4, 3--4
stb.). Nem abban a hitben él-e, hogy az egymásért mondott imádságunknak na
gyobb súlya van, mint annak, amellyel sajátmagunkért könyörgünk?

S ha a földön élőknek érdemes egymásért imádkozniuk, egymás imádságát
kérniük, ne kérhetnénk azok imádságát, akik "Krisztusban hunytak el"? Nem
tolakodnak a szentek Krisztus és miközénk, mint valami mennyei bürokráciában
vagy hűbéri láncbari. De testvéreinkként ott vannak Krisztus körül, s rá is
nagyobb bizalommal nézünk, ha meggondoljuk, hogy őket magához fogadta, háza
népének ismeri.

Tudós papi ember szájából hallottam egyszer, hogy az Üdvözlégy nem imád
ség, hiszen aki imádkozik, Istennel beszélget, az Ave Mariában viszont Máriát
köszöntjük. Bizony az Egyház imádkozik a szentekhez! Nem imádja őket, de ami
kor köszönti őket, imádságukat kéri, imádságos közösségükbe beóvakodik, akkor
imádkozik. A legrégibb szöveg, amely Máriának, vagyis egy szentnek imádságáért
esdekel, a Sub tuum praesidium (Oltalmad alá futunk)kezdetűkönyörgés új fo
galma: "Nostras deprecatione ne despicias in necessitatibus: könyörgésünket/i
mádságunkat meg ne vesd szükségünk idején!" Az Angyali üdvözletben pedig
Máriát kérleljük: "Imádkozzál érettünk. .. most és halálunk óráján!" Nem vele
társalkodunk hát, hanem vele együtt Istenhez fordulunk.

A Magnificat szerint Máriával "nagyot tett" a hatalmas Isten, s ezért "boldog
nak hirdeti minden nemzedék". Miért ne akarná ugyanez az Isten többi szentjét
(vagy legalább szeritjei kőzűl némelyiket) az Egyház és az emberiség nyilvános
sága előtt látható módon is megdicsőíteni - csodával, imameghallgatással? Ame
lyekről megintcsak a protestáns Nigg írja, hogy semmi mást nem állítanak, jelen
tenek, "mint azt, hogy.a szentek élnek, és nem halottak". Élnek nemcsak úgy,
mint vonzó példájuk mozgósítja lelkiismeretünket, hanem úgy is, hogy a Bárány
trónusa körül szót emelnek értünk.

*

Igen, szükségünk van a szeritekre. Helyesen kell gondolkodnunk róluk, jól
kell törődnünk velük, akkor egyenként és együtt tapasztaljuk áldott szeretetük
hatalmát.

Bevezetőben negatívumokat emlegettünk. Most hadd mondjuk el, hogy az
utóbbi években sok minden olyasmi történt a szentek körül, aminek örülhetünk.
Több fontos kiadvány jelent meg, amelyek egy-egy szent saját műveít tartalmazza
(Sienai Szent Katalinét, Nagy Szent Terézét), Megjelentek modern portrék pél
dául Assisi Szent Ferencről (Chesterton, Kazantzakisz tollából), de értékes rövi
debb életrajzok is, pl. éppen W. Nigg kötetei, Ijjas Antal írásai, Weisbender
nagy kötete; hogy Puskely Mária kitűnő írásait el ne felejtsük. Ezeknek hatása
máris érezhető.
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Az új liturgiában pedig sok minden ügyetlenül mozdult ugyan a szentek körül;
de a Misekönyv könyörgései nagyszerűek, némelyik egy-egy mondattal a szent
egész egyéniségét elénk idézi. Újra meg újra végig kell elmélkednünk a szentek
ről szóló kőzös miseszövegeket, a róluk szerkesztett preferációkat: érett és élő

teológiát hordoznak. A kánonban, főként az elsőben szóba kerülnek a szentek a
legszentebb titok körül. Kereszteléskor s a többi szentség kiszolgáltatásakor is
megjelennek, hogy egy mosollyal köszöntsenek, egy kézmozdulattal, ismerős bó
lintással jelezzék: összetartoznak. A papi zsolozsma új köteteiben a régi életraj
zok helyére a szentek írásaiból vett szemelvények kerültek. Kimeríthetetlen for
rásai lesznek a mindennapos elmélkedésnek. Nagyon-nagyon ügyesen válogatták
össze őket!

Családokban többet tehetnénk a védőszentek megismerése érdekében. Min
den névnap lehetne alkalom arra, hogy ne csak egymást köszöntsük, hanem
azokhoz a szentekhez ís közelebb kerüljünk, akiknek nevét viseljük, s akiknek
oltalmában bizakodunk. Törekedhetnénk arra is, hogy valóban megismerjük azt
a szentet, akinek nevét talán már magunk választottuk bérmanevünknek. Képek,
szobrok üzenetét fejtegethetnénk értőbb lélekkel. Az irodalomban is lelhetünk
nagy, élő és modern remekművekre, amelyekből egy-egy szent tekint ránk: Né
meth László VII. Gergelye, Mészöly Miklós Saulusa vagy Anouilh Becket
Tamása.

Színes és vonzó társaság a szenteké. Jó, hogy közünk van hozzá.

JAN JÓZEF SZCZEPANSKI

A SZENT

Sok szemtanú már akkor tudatában volt a jelenet roppant fontosságának, jól
lehet még ma, vagyis több mint harminc esztendővel a megtörténtek után se le
het teljes egészében megérteni. Talán nem is értjük meg soha, mert az egyete
messég nyelve a látszat ellenére egyre nehezebben alkalmazható, s mind gyak
rabban folyamodunk a gyakorlati retorika fordulataihoz.

Még a pontos dátumot sem tudjuk. 1941 júliusának egyik utolsó vagy augusz
tusának egyik első napja lehetett. Ennek a pontosan meg nem határozható nap
nak estéjén (az életben maradt tanúk emlékezete szerint ezen a napon rekkenő

hőség volt) az auschwitzi koncentrációs táborban büntető appelre sorakoztak fel
- mivel három rab megszökött. A tizennégyes és a tizenhetes számmal jelölt
blokk barakkjai között húzódó lágerúton tömött sorokban állították fel az élet
hez való joguktól megfosztott embereket. Elálló fülű, karikás szemű, vékonyka
keselyűszerű nyakú, oszladozó, piszkos csíkos fegyencruhát viselő, ijesztően

lesoványodott emberek álltak fapapucsban. Reggel óta álltak ott mozdulatlanul,
elgyötörve a nap iszonyatos forróságától, az éhségtől, a mozdulatlanságtól (ami
még a gályarab erőfeszítésénél is kínzóbb), kitéve a rettegésnek, kegyetlenebb
halálnak, amely vaktában szedte áldozatait. Mindenki tudta, mivel végződik a
sorakozó: a lágerben kötelező kollektív felelősség elve alapján kiszemelik közü-
lük az éhhalálra ítélteket. . .
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