
Szent – szakralitás – szent ség

A szent (héb. kados, gör. αγνός, lat. sacer/sanctus)
fo gal ma a val lá sok ban ere de ti leg a „meg fog ha tat -
lan”, az em be ri aka rat nak „el vont” ön ma gát fel tá ró,
ha ta lom mal manifesztálodó va ló ság le írá sá ra vál-
lalkozik.1 Az em ber a ve le va ló ta lál ko zás ban mind
lé té ben, mind aka ra tá ban a tel jes kiszolgáltatottágot
éli meg (mysterium tremendum et fascinosum).2 A
szent ugyan is mint ta pasz ta lat fö löt ti erõ (mana)
vagy ha ta lom (orenda) mu tat ko zik meg. 

An nak el le né re, hogy a szent men tén el kü lö ní -
tünk szen tet és pro fánt, tisz tá ta lant és tisz tát, ezen
el vá lasz tó mi nõ sí té sek még sem te szik le he tõ vé a
szent de fi ní ci ó ját. A szent meg ha tá roz ha tat lan
szel le mi erõ, amely nek ere de te, itt-lé te vagy eset -
le ges sze mély vol ta nem körvonalazható.3 Le hen -
ger lõ ere jé vel és ki szá mít ha tat lan (paradoxális)
meg nyil vá nu lá sá val meg elõ zi a le író nyel vi adott -
sá go kat (nyelv elõt ti, ki mond ha tat lan). 

Meg nyil vá nu lá sá nak he lye a koz mosz vagy
ma ga az em ber, aki az anyag ta lan szen tet kü lön bö -
zõ he lye ken (szent he lyek, ol tá rok), sze mé lyek ben
(szak rá lis fi gu rák), ese mé nyek ben és cse lek mé -
nyek ben (ün ne pek, es kü, rí tu sok) igyek szik meg -
kö ze lí te ni. Az is te ni va ló ság (numenon) fel tár ja
ön ma gát (teofánia, hierofánia, ontofánia), az em -
ber pe dig – aki hó do lat tal kö ze le dik hoz zá – eb ben
a ta lál ko zás ban éle te ér tel mét vé li fel fe dez ni (a
szent pers pek tí vá ja), és en nek meg fe le lõ en meg -
vál to zik ma ga tar tá sa (tisz tu lás, ön meg tar tóz ta tás,
ál do zat, hall ga tás, elõ írá sok, tabuk).4

A szent le kép zõ dé se a szak rá lis vi lág. A szak -
rá lis, a fen ti ek men tén, el sõ ként desz cen dens (alá - 2016/8
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szál ló) va ló ság: a ha ta lom mal ma ni fesz tá ló dó szent vi lág ba lé pé se men tén for má ló -
dik. A lát ha tat lan ma te ri á lis kéz nyo ma, evi lá gi vá vá lá sa, anél kül, hogy az en nek bör -
tö né vé vál na. Má sod já ra, ál lít ha tó, aszcendens (fel szál ló, fel emel ke dõ) el moz du lás:
a ma te ri á lis va ló ság szent ség gé, az anya gi vi lág (és ben ne az em ber is) me ta fi zi kai
üze net hor do zó vá vá lá sa. 

A szak rá lis komunikáció5 olyan val lá sos tér alak ta ni le kép zé sé re vál lal ko zik,
amely ben le he tõ ség adó dik az oda ér ke zõ nek ki te kin tést kap ni az ön ma gát fel tá ró is -
te ni va ló ság ra, még pe dig úgy, hogy a transz cen dens re te kint ve ön ma gá val is ta lál ko -
zik. En nek ér tel mé ben a szent meg ta pasz ta lá sa el sõ ként köz vet len va ló ság: a köz vet -
len ség a szak rá lis ta pasz ta lat kez de tén áll. 

A kom mu ni ká ció – eb ben a kon tex tus ban – egy idõ ben ad ext ra moz du lat: a ki -
mond ha tat lan bel sõ ta pasz ta la tá nak ki ve tí té sé re vál lal ko zik, és ad intra je len ség: a
ta pasz ta lat ré sze se it in teg rál ja, a szent kö ré gyûj ti, és kö zös ség gé for mál ja. A lét
konk rét adott sá gá ban tár ta fel ön ma gát a szent, és eb bõl a ta pasz ta lat ból, va la mint
az eb bõl for rá so zó bio grá fi ai narratívából táp lál ko zik a „szent” te ré nek közössége.A
kö zös ség te hát a szak rá lis ta pasz ta lat zá ra dé ka. Bár mi lyen élet tér szakralitása ugyan -
is eb ben áll: a szent ma ni fesz tá ci ó já nak kö zös sé gi leg (is) ren de zett re-kre á lá sa. A
meg szü le tõ rítusok6 az ön ma gát ha ta lom mal fel tá ró „szent”-hez va ló kö ze le dés és a
ve le va ló ta pasz ta lat fo lya ma tos „meg élé sé nek” tör té né se. A be szé lõ transz cen den -
cia ma te ri á lis alak za tai ké pe zik a szak rá lis vi lág szó tá rát, me lyek sza vai a szent in -
for ma tív és performatív jel zõi a vi lág profanitásában, „szim bó lu mok” a ki mond ha -
tat lan ki mon dá sá ra, hídak a for ma és for ma nél kü li kö zött. A szak rá lis tör té nés ezért
leg in kább az „ikon” fo ga lom ban fog ha tó meg: a lát ha tó és lát ha tat lan ke resz te zõ dé -
se, „ab lak” (he lye seb ben: ab lak-ke ret), amely le he tõ vé te szi két „lét for ma” ta lál ko zá -
sát: an nak, ami „van” (örök ké va ló), és an nak, ami „tör té nik” (vé ges, te remt mé nyi).
Be szél het nénk köl csö nös in teg rá ci ó ról is, hisz a ta lál ko zás „pil la na tá ban”, a ma te ri -
á lis vi lág, mely nek lé tét a „Van” vi lág ba lé pé se konstituálja, a meg is te nü lés le he tõ -
sé gét kap ja, míg az örökkkévaló a ma te ri á lis vi lág (ki emel ten az em ber) ta pasz ta la tá -
val gaz da go dik. 

A bib li ai ha gyo mány a hé ber mel lék név ér tel me zé sét: qados (mely nek gyö ke -
re qd = el kü lö ní te ni, el vá lasz ta ni) az Izajás 6,3-ra ve ze ti, és Is ten olyan ki zá ró la -
gos tu laj don sá gá ról (is te ni att ri bú tu mok, pre di ká tu mok) be szél en nek kap csán,
ami az em ber ben a mél tat lan ság, a tisz tá ta lan ság ér zé sét kel ti. A fo ga lom Izajás
pró fé tá nál sa já tos kon tex tus ba ke rül, ugyan is paradoxális ál la po tot kör vo na laz:
az ab szo lút Is ten Iz ra el né pé vel kö tött szö vet sé gét idé zi. Is ten szent sé gé vel szem -
ben áll a vá lasz tott nép bünössége. Is ten szent sé ge igaz sá gos sá gá ban (Iz 5,6), min -
den ha tó sá gá ban (Iz 40,25), te rem tõ ha tal má ban (Iz 41,20) és meg vál tó aka ra tá ban
(Iz 41,14) nyil vá nul meg.  Ezen szent ség árad ki a bib li ai ta nú ság té tel sze rint Iz -
ra el egész né pé re (Ex 19,6). 

Az Új szö vet ség szent fo gal ma, a hagiosz, (gyö ke re: αζομαι = vissza fo got tan tisz te -
let tel jes len ni) – ki emel ten a Luk ács-iro da lom ban, a ró ma i ak nak, az efezusiaknak és
a zsi dók hoz írt le ve lek ben for dul elõ. El sõ sor ban a Szent lé lek mû kö dé sé vel kap cso -
la to san, ami ered mé nye ként a Krisz tus-kö ve tõk is szent té vál nak (1Tesz 4,3, Róm
6,9, 1Pét 2,9).7 Be szél he tünk eb ben az össze füg gés ben a szent impertívuszáról: meg -
hí vás, krisz tu si kö ve tel mény.

El len tét ben a val lás fi lo zó fi ai meg kö ze lí tés sel, a Bib li á ban nem a numinózus
meg ta pasz ta lá sa vagy pe dig az em ber transz cen dens irá nyult sá ga ke rül elõ tér be,
ha nem Iz ra el tör té nel mi Is ten-ta pasz ta la tá ra ta lá lunk uta lást. Az ön ma gát a konk -
rét tör té ne lem ben fel tá ró Is ten meg hív ja az em bert az Õ bel sõ éle té be (Gal 4,4,
Róm 8,15.29, Jn 1,1 skk.). Az em ber éle té nek cél ja „Is ten köz vet len, szín rõl szín re
va ló látása”.846
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Szentség az Egyházban

A szentség az Egyház önmeghatározása szerint lényegi meghatározó jegyei közé
tartozik: az Egyház egy, szent, apostoli és katolikus. A II. Vatikáni zsinat (1962–65),9

amikor a szentség fogalmáról értekezik,10 ezt elsõdlegesen úgy láttatja, mint Isten ál-
tal az embereknek felkínált ajándékot. Isten örök üdvözítõ tervének tartja a kiválasz-
tás gondolatát, amely alapjában meghívás az Õ isteni életébe (Ef 1,3-6). Az Egyház-
ról szóló dogmatikus konstitúció – Lumen Gentium / A népek világossága11 – Isten in-
gyenes szeretetében látja ezt a meghívást megalapozva.12 Maga a szentség Isten lé-
nyegének kiáradása. Nem beszélhetünk éppen ezért a szentség emberi megalapozott-
ságáról (a szentség nem a voluntarizmus eredménye, kegyelmi/ ajándék jellege min-
dig megmarad). Elsõdlegesen Isten hatékony a szentség háztartásában.13 A szentség
krisztológiai dimenzióját hangsúlyozza a zsinat: Isten örök üdvterve Jézus Krisztus-
ban – aki a tökéletesség õsképe14 – valósul meg.15

Isten gyermekeinek, emeli ki a zsinat, hivatása a szentség.16 A Lumen Gentium
ebben az összefüggésben elsõsorban a szentség közösségi oldalát emeli ki (eklezioló-
giai dimenzió).17 Isten népének („szent”, „királyi” nemzet), eleven „organiz-
musként”18 feladata „szorosan” összetartoznia a Szentlélekben,19 és „kitartani a
szeretetben”.20

A szentség mégsem jelenti az egyház és tagjai objektív szentségét. Az egyház
ugyan „feddhetetlenül szent”21, õ maga minden szentség forrása (õsszentség), még-
sem beszélhetünk kiteljesült szentségérõl. A szentség dinamikus jellegû, eszkatoló-
giai természetû.22 Ezért hangsúlyozza a zsinat a folytonos megújulás szük-
ségességét.23 A megújulás folyamatos igen-mondás Isten meghívására. Az egysége-
sen24 megcélzandó szentség – a zsinat a meghívás univerzalitásáról beszél, és ehhez
kapcsoltan „egyetemes papságról”25– a Krisztus-követõk „apostoli” feladata:26 a
munka,27 az egész élet felajánlása,28 a világ dolgainak helyes kezelése,29 a létállapo-
tok (család, özvegyi állapot, fiatalság, fizikai munka, betegség),30 az egyházszolgálat31

Istenhez emelése. Mindennek garanciájaként a karizmák32 és az isteni tanácsok szol-
gálnak (a szentség pneumatológiai dimenziója).33 Ezáltal valósul meg az, hogy az
egyház arcán visszatükrözõdik az Örökkévaló szentsége.34

A szentek tisztelete

A szentek tisztelete jelentõs helyet tölt be a katolikus hitéletben.35 Igaz ugyan,
hogy a mai vallásos életben valamelyest csökkent a vonzerejük, kultuszuk, és gyak-
ran mágikus beütéseket is észlelhetünk e területen. Mégis a Krisztus-követés biográ-
fiájában az imitatio Christi – hozzá hasonulni nem az utánzás vagy különbözõ nor-
mák betartásában, hanem a személyes létben – hangsúlyos szerepet kap.

Helyüket keresve az üdvtörténetben azt kell látnunk, hogy a kereszténység elsõ
évszázadaiban és a középkorban is a szenteknek „konkrét hatóerõt” tulajdonítottak.36

Meggyõzõdésük volt, hogy életükben, különösen a vértanúság aktusában maga
Krisztus volt jelen.37 Nem csupán életvitelük, erényes életük volt vonzó, elõtérbe
sokkal inkább közbenjáró szerepük került. 

Az elsõ századokban a szentség kizárólagos típusa a vértanú volt.38 A vértanúság
„mennyei születésnapja” került be a liturgikus ünneplések lüktetésébe.39 A szent vérta-
núk tisztelete lokális kötõdésû, közbenjárásuk a helyi közösség számára releváns. A vér-
tanúk sorát egészítik ki a hitvallók (confessorok),40 az aszkéták és szent püspökök (IV. sz.)
listája. A 10. századtól találkozunk szent lovagokkal és nemesi származású szentekkel.41

A szentek kultusza az ezredforduló után lényegesen megváltozik. Lokális jelle-
gük univerzalizálódik (a szentek tisztelete az Egyház egészében) és ugyanakkor cent-
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ralizálódik is (a pápa kompetenciája a szentté/boldoggá avatás). A trienti zsinat sza-
bályozza a szentek tiszteletét.42 Kiemeli, hogy „jó és hasznos” a szentek közbenjárá-
sát kérni, de rámutat arra, hogy minden isteni ajándék Istentõl, az õ Fián keresztül
érkezik.43 Ereklyéiket, képeiket tisztelni lehet, és ez nem „istentelenség”.44 A II. Vati-
káni Zsinat a Tridentinum örökén tanítja, hogy a szentek tisztelete (cultus duliae)
nem áll szemben Isten imádatával (cultus latriae).45

Vicomte de Vogué,46 P. A. Sorokin47 és Alban Butler48 szerint a szentek tiszteleté-
nek „folyama” a 19. századra mintha elapadt volna. Ezzel szemben állítja Pierre
Delooz, statisztikai adatokat hozva bizonyítékul,49 az elmúlt kétszáz évben ismétel-
ten megnõtt a szentek/boldogok kultusza. Megváltozott ugyan a „szent” optikája, ver-
tikalitása horizontális síkra került: emberközelibbé vált.50 993–1960 között a pápa
334 személyt avatott szentté: 993–1800 között 176, míg 1801–1960 között 158 szent-
téavatásról tudunk. 1662–1800 között 62 boldogot avat az Egyház, majd a rákövetke-
zõ másfél évszázadban (1801–1960) 1134-et. 

A szentek/boldogok számát nézve az vehetõ észre, hogy az elmúlt kétszáz évben
határozottan megnõtt a vértanuk száma:51

A látható magas szám a kollektív boldoggá avatásoknak köszönhetõ. Például
1867-ben egyszerre 205 (japán vértanúk), 1926-ban 191 (a francia forradalom áldo-
zatai), 1929-ben 136 személyt (az angol forradalom áldozatai) avattak boldoggá.
Mindezt elõsegítette a megkönnyített eljárási folyamat. 

Érdekes látni azt is, hogy a jelzett idõszakban megszûnik a szentek kultuszának
eurocentrizmusa.52 A kanonizáltak, illetve boldoggá avatottak között találunk 120 ja-
pánt, 107 vietnamit, 89 koreait, 75 kínait is.

Ami még inkább szembeszökõ, az az a tény, hogy növekvõ tendenciát mutat a
szentté avatott nõk száma:5348
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Szentté avatás ideje Vértanú szentek Nem vértanú szentek Összesen

993–1800
1801–1960

18
61

158
97

176
158

Összesen 79 255 334

Boldoggá avatás ideje Vértanú szentek Nem vértanú szentek Összesen

1662–1800
1801–1960

22
998

40
136

62
1134

Összesen 1020 176 1196

Szentté
avatás 
ideje

Olaszo. Franciao. Spanyolo. Németo. Anglia Más Össz

993–1800
1801–1960

60
53

31
35

22
16

17
3

9
2

37
49

176
158

Összesen 113 66 38 20 11 86 334



Még markánsabb ez a jelenség a boldoggá avatások esetében:54

Ezek tükrében, a nõk helyzetét tekintve, az elmúlt közel négyszáz év arról
tanúskodik, hogy a „nõk emancipációja” fontos helyet kapott az egyház történetében
(is):55

A fenti táblázatból egyértelmûen kiolvasható a jelzett változás: míg a 17–18. szá-
zadban a növekedés a férfi és nõi szentek/boldogok számát tekintve szinte egyforma,
a 19. században a férfiak száma nõ meg kiemelten, a 20. század viszont egyértelmû-
en a nõk helyének, fontosságának megváltozásáról tanuskodnak.

Ezzel párhuzamosan az is megfigyelhetõ, hogy felértékelõdött a laikusok, a vilá-
gi Krisztus-hívõk státusa is:56

Még evidensebb ez a boldoggá avatások esetében:57

49
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Szentté avatás ideje Férfiak Nõk Összesen

993–1800
1801–1960

151
120

25
38

176
158

Összesen 271 63 334

Boldoggá avatásideje Férfiak Nõk Összesen

1662–1900
1901–1960

371
579

42
204

413
783

Összesen 950 246 1196

Oltárra emelés Férfiak Nõk

17. sz.
18. sz.
19 sz.
20 sz.

2,4%
3,9%

34,9%
58,8%

2,3%
3,4%

14,5%
79,8%

100,0% 100,0%

Szentté avatás ideje Szerzetesek Laikusok Ismeretlen Összesen

993–1800
1801–1960

145
223

25
28

6
7

176
158

Összesen 268 53 13 334

Boldoggá avatás ideje Szerzetesek Laikusok Ismeretlen Összesen

1662–1800
1801–1960

60
713

2
420

-
1

62
1134

Összesen 773 422 1 1196



A szentek58 felvétele az egyház liturgikus ünneplésébe59 hivatalos elismerést igé-
nyel. Elsõdleges szempont ebben a folyamatban az illetõ személy integrációja Krisz-
tus (és az Egyház) misztériumába. Ehhez kapcsoltan kap szerepet személyes érde-
mük és jelentõségük a katolikus lelkiségben. Nagyon sokáig viszont ennek nem volt
konkrét szabályozása. A szentek kultusza és ünneplésük spontán módon született
meg. A 13. századtól viszont a pápának alárendelt eljárás. 

A liturgikus szabályokat tekintve különösen hármat kell szem elõtt tartani: (1)
idõbeli szabályozás: a szentek ünnep- és emléknapjai normatívan adottak; (2) helyi
szabályozás: ünneplésük kötõdik azon helyhez, ahol el vannak temetve (sírhely,
tiszteletükre felszentelt oltár, kápolna vagy templom – dedicatio). Ereklyéjük „fel-
emelése” – elevatio – , átvitele – translatio – és eltemetése – depositio – mintegy ki-
terjeszti, megsokszorozza tiszteletük helyét); (3) liturgikus formulák: a szentek ün-
nepekor a szentmisében és a zsolozsmában (lectio hagiographica) „visszafogottan”
kapnak helyet (proprium sanctorum/commune sanctorum), hangsúlyosabban külön-
bözõ himnuszokban, aklamációkban, litániákban, hálaadó imákban, amikor is köz-
benjárásukért könyörgünk (ora pro nobis). 

Az elsõ dokumentált szentté avatás XV. János nevéhez kötõdik, aki 993. június
11-én szentté avatta Ulrichot, Augsburg püspökét. 1234-ben IX. Gergely pápa szabá-
lyozza a szentté avatásokat.60 Gergely pápa rendelkezése mentén születik meg a kü-
lönbségtétel a „szent/sanctus” és „boldog/beatus” között. Az elsõ évezredben nincs
különbségtétel a „szent” és a „boldog” között. A mai gyakorlatban is teológiai tartal-
ma mindkettõnek ugyanaz: ünnepélyes kinyilvánítása, hogy az elhunyt hõsies fok-
ban gyakorolta az erényeket (hitvalló), vagy pedig életét áldozta Krisztusba vetett hi-
téért (vértanú). A kettõ közötti különbség abban áll, hogy a boldoggá avatás során az
egyház megengedi az illetõ tiszteletét egy adott közösség számára (egyházmegye,
szerzetesrend), a szentté avatás során pedig az egész egyház számára elrendeli hiva-
talos tiszteletét. 

Végsõ szabályozást a kanonizálás V. Sixtus és XIV. Benedek pápák alatt kap.
Sixtus rendelkezése szerint megváltozik az addigi szokásjog, melynek értelmében a
pápa legitimálta a már meglevõ szentkultuszt,61 és elrendeli Isten szolgái erényes éle-
tének, példaképû életének felülvizsgálását62 (Immensa Aeterni Dei apostoli konstitú-
ció, 1588. január 22.). Ezek lebonyolítása a Rítuskongregáció feladata lett. Rendelke-
zéseik részei lettek az 1917-es Egyházi Törvénykönyvnek. VI. Pál pápa 1969-ben
(március 19.) a Sanctitas clarior63 motu propriójában arra kérte a világ püspökeit,
hogy a II. Vatikáni Zsinat szellemében kezeljék a szentté avatásokat.64 A kanon-
izálás65 (szentté és boldoggá avatás) folyamatát és liturgikus aktusát II. János Pál pá-
pa a Divinus perfectionis magister apostoli konstitúcióban (1983. január 25.) szabá-
lyozta.66 Kiegészítésül szolgál ehhez a „Sanctorum Mater” kezdetû instrukció (2007).
XVI. Benedek pápa rendelkezése értelmében (Novas dispositiones ad ritus
Beatificationis seu Canonizationis pertinentium, 2005. szeptember 29.) a boldoggá
avatást a szentatya képviselõje végzi (általában a Szentek Ügyei Kongregációjának a
prefektusa). A mai gyakorlatban a boldoggá avatás abban az egyházmegyében törté-
nik, amely kezdeményezte az eljárást, hogy ezáltal is kihangsúlyozódjon az, hogy
egy helyi kultusz engedélyezésérõl van szó. A szentté avatást továbbra is a pápa vég-
zi Rómában, kifejezve az egyház egyetemességét és azt, hogy a szentté avatás az
egész egyházra vonatkozik.

A szentté avatás feltételezi a boldoggá avatást vagy a jelzett személy tiszteletének
meglevõ gyakorlatát (beatificatio aequipollens: per viam cultus seu casus excepti). Az
elsõ esetben a szentség bizonylata két csodát igényel, a másodikban pedig hármat. A
per67 feltételei közé tartozott a hiteles életrajz (vita) elkészítése és a kanonizálandó
személyhez fûzõdõ csodák összegyûjtése a csodák68 könyve (liber miraculum). A per50
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kezdeményezõje – aki bárki lehet, a helyi püspök jóváhagyásával – (actor) a posz-
tulátort bízza meg a per levezetésére, aki egy igazolható csoda és a helyi egyház ve-
zetõjének megbízása mentén indítja a pert. A posztulátor feladata összegyûjteni
minden lényeges információt és bizonyítékot az életszentség kapcsán. Az ügy képvi-
selhetõségét a Szentszékhez juttatja. A Szentek Ügyeinek Kongregációja engedélyé-
vel (Litterae Remissoriales) áll össze az egyházi bíróság, amelynek tiszte a per kivi-
telezése. A helyi szakasz után a szentszékhez kerül a percsomag, a csodák igaz vol-
tának kivizsgálása. A posztulátor munkáját a kinevezett relator felügyeli. A régi há-
romlépcsõs utat: congregatio antepraeperatoria, praeparatoria, a Kongregáció általá-
nos gyülése, ma egy szakbizottság intézi (9 teológus, 7 bíboros), amelynek pozitív el-
bírálására (Decterum – ami nyomán Isten szolgája már a Tiszteletreméltó címet visel-
heti) összeáll a Compendium (az ügy foglalata) és a Litterae Decretales, amelyek ér-
telmében: tuto procedi posse ad sollemnem canonizationem, azaz a végsõ beleegye-
zés a szentté avatásra. A szentté avatás ünnepélyes meghírdetése liturgikus aktusban
(szentmise) történik.69

A szentté avatási per végén a pápa ünnepélyesen kihirdeti, hogy Isten szolgái
vagy szolgálói „Krisztus példáját” rendkívüli módon követték, és a „mennyek orszá-
gáért” vérüket ontották (vértanúk), vagy hõsiesen megvallották hitüket (hitvallók).
Istenhez való hûségük és a kegyelmi életbõl való gyümölcsözõ életük jutalma a ka-
nonizálásuk. Bennük az Egyház Isten Lelkének hatékonyságát hangsúlyozza, és pél-
dájukkal igyekszik megerõsíteni a hívõ embereket, akiknek a szentek példaképei és
közbenjárói.70
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