
A vértanúk százada
Sokakat meglephetett, hogy II. János Pál pápa 1994-ben, a jubileumi
évre készülve azt kérte a helyi egyházaktól, hogy állítsák össze vértanúik
névsorát: „tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a szüksé-
ges dokumentáció összegyűjtésével megőrizzék  vértanúik emlékezetét”.
Levelében utal arra, hogy az első évezred egyháza a vértanúk véréből
született, az első keresztények szent örökségeként, majd így folytatja:
„A második évezred végén az egyház újra a vértanúk egyháza lett.”

Az egyház kezdettől fogva gondosan őrizte azok tanúságtételét, akik
életük árán is kitartottak Krisztus mellett. A martirológiumok nem-
csak nevüket jegyezték fel, hanem hitvalló életük és haláluk történe-
tét is, hiszen Krisztus mindhalálig hűséges követésével példát adtak
minden korok keresztényei számára. Ebbe a névjegyzékbe a későb-
bi századok során bekerültek mindazok, akiket hitvalló életük miatt
a szentek és boldogok között tiszteltek.

A középkori egyház egyre távolabb került a keresztényüldözések
korától, és a hatalom birtokosaként bizony nemegyszer maga is erő-
szakot alkalmazott azokkal szemben, akik ítélete szerint eltértek a
hivatalos tanítástól. A jubileumi év nagyböjtjének első vasárnapjá-
nak szentmiséjében a pápa bocsánatot kért „az igazság szolgálatá-
ban elkövetett bűnökért” is. „A történelem bizonyos korszakaiban
a keresztények olykor engedtek a türelmetlenség módszereinek”, „a
hit és az erkölcs nevében olykor egyházi emberek is nem-evangéli-
umi módszereket alkalmaztak”.

A 20. században fordult a világ. A keresztények a világ számos ré-
szén, főleg az úgynevezett harmadik világban ismét az üldözöttek sor-
sára jutnak. Európán két világháború és két totalitárius rendszer iszo-
nyata pusztított végig. Ez a kor mégis sokakat arra indított, hogy akár
életük árán is tanúságot tegyenek Krisztusról és embertársaik szere-
tetéről. A német egyház a jubileumi évben két vaskos kötetben adta ki
martirológiumát, 700 vértanú emlékét örökítve meg. Csupán Európában
több tízezerre tehető azoknak számra, akik hitükért, önfeláldozó sze-
retetükért ebben a században vértanúságot szenvedtek. A magyar egy-
házban az elmúlt években négy boldoggá avatás történt, közülük hár-
man vértanúk, akik életüket adták hitükért, magukat feláldozva má-
sokat mentő szeretetükért.

A vértanúság fogalma a legutóbbi években jelentősen kitágult. Ez
a tanúságtétel „a vértanúság ökumenikus egységébe” gyűjt össze min-
den keresztényt. Már VI. Pál pápa kijelentette, hogy „a Krisztus mel-
letti vérontással tett tanúság  a katolikusok, ortodoxok, anglikánok és
protestánsok közös öröksége lett”. A kör azonban valamilyen módon
átfogja mindazokat, akik bárhol a földön üldöztetés, éhínség, háború,
nyomor, csapások áldozataivá lesznek: a szenvedő Jézusnak testvérei
ők mindnyájan.
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