
Kitárt ablakok
Két pápát avattak szentté, XXIII. Jánost és II. János Pált. A világ fi-
gyelme mégis főleg II. János Pálra irányult. Több oka is lehet ennek:
vele sokan találkozhattak akár Rómában, akár valamelyik apostoli
útja alkalmával; kilenc éve sokan vehettek részt személyesen a te-
metésén vagy nézhették azt végig a televízióban; nem utolsósorban
pedig magasba emeli őt a lengyel nép rajongó tisztelete. XXIII. Já -
nos pápa csodálatos alakja viszont — az általa meghirdetett II. Va-
ti káni zsinattal együtt — már a múlt homályába vész; „hátországa”
pedig csupán a kicsiny észak-olasz bergamói egyházmegye.

A keresztények kezdettől fogva szentként tisztelték azokat, akik
életüket adták Krisztusért. A haláluk miatt érzett fájdalomnál erő-
sebb volt az örömük, hogy aki vértanúságot szenvedett, az most
már végleg együtt van Istennel a végső teljesség boldogságában.
Idővel aztán hasonló tisztelettel vették körül azokat, akik életüket
maradéktalanul Istennek és embertársaiknak szentelték. Csak a kö-
zépkorban kezdték el részletesen szabályozni annak módját, hogy
kit lehet szentként tisztelni.

Az elmúlt évtizedekben két új mozzanat jelent meg ebben a folya -
matban. Jelentősen megszaporodott a boldoggá és szentté avatások
száma. Huszonhét éves pápasága alatt II. János Pál pápa 110 keresz-
tényt avatott szentté, 1327-et boldoggá, XVI. Benedek pápa nyolc
éves pápasága alatt 45-öt avatott szentté, 871-et boldoggá. A má sik
újdonság, hogy nem kevesen közülük korunk szentjei, sokan a 20.
szá zad különböző diktatúrái alatt szenvedtek vértanúságot.

A szentté nyilvánítás nem amolyan „egyházi Nobel-díj”, posz-
tu musz kitüntetés, amellyel valamilyen teljesítményt ismernek el a
díjazott halála után. (Előzőleg persze tüzetes vizsgálatnak vetik alá,
hogy kiderüljön: valóban Krisztus hűséges követésében járta az élet
útját.) Akit az egyház szentté avat, arról azt jelenti ki, hogy az élete
beteljesült: ő már ott van a szentek közösségében, a Szentháromság
szeretetében, ahogy mondani szokták — a „mennyországban”.

A nyári szezon elején megszaporodnak az utazási irodák ajánla-
tai: varázslatosan szép tájakra csalogatnak. Az egyház minden
szent té avatáskor ablakot nyit az „odaát”-ra, és közvetíti a meghí-
vást. A szenteken át mutatja meg, hogy van élet a halál után, sőt
egyedül az „örök élet” kínál teljes boldogságot. Hogy ez miben áll,
arról sejtéseink is alig vannak. „Szem nem látta” világ, „új ég és új
föld”, „elmerülés a végtelen szeretet óceánjába”. Mégis ez a valóság
reményünk egyetlen szilárd alapja. „Az a tény, hogy ez a jövő léte-
zik, megváltoztatja a jelent; a jelent megérinti az eljövendő valóság,
és így a jövendő dolgok belépnek a jelenbe, a jelenvalók pedig a jö-
vőbe” (Spe salvi enciklika).
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