




A

SZENTTÉAVATÁS
IRTA

HUSZÁR ELEMÉR

BUDAPEST
A SZENT-iSTVÁN-TÁRSULAT KiADÁSA

1911.



Nihil obstat.

Dr. Alfredus Zubriczkp,
Censor dioeesanus,

Nr. 6179.

Imprimatur.

Strigonii, 16. Sept. 1911.

Dr. Ludovicus Rajner,
Eppus, Vic. generalis.

STEPHAl'lEUM NYOMDA R. T.

Budapest, VIII. ker., Szentkirályi-utca 28. szám.



BEVEZETŐ.

«Ésa jó illatszerek füstje a szentek imádságaiból
fölméne az angyal keze által Isten elé», mondja
sz. János a Jelenések könyvében: az illatszer
füst jének felszállása Istenhez a szentek imádságá
nak meghallgatását jelenti. A:r. üdvözült lélek
résztvesz Isten akaratának végrehajtásában,
örökre egyesülve Istennel, akarata Isten akaratá
nak teljesedésére irányul égen és földön. Nem az
elzárkózottság az üdvözültek állapota: a szentek
a földön küzködőkkel viszonyban állnak, közben
járnak érettünk. Isten akaratának megvalósulását
óhajtják s mert tudják, hogya földi embert minö
megpróbáltatások és veszélyek szorongatják, kell,
hogy segítségükre legyenek feladataik teljesítésé
ben. Makkabeus látja Oniás főpapot és Jeremiás
prófétát imádkozni a zsidók egész népeért: az
üdvözültek segítik a földön küzködőket s imád
koznak érettük - hiszem a Szeniek egyességa I

Ha ezt nem hinnök, fel kellene tételeznünk,
hogy Isten a lelkeket, kik Űt szinről-szinre látják,
égnek a szeretetétől s értelmük megvilágosodott,
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4 BEVEZETŐ.

megfosztva a lehetöségtöl, hogy akaratának végre
hajtásán közreműködhessenek, kínozni akarja:
ez pedig nem fér össze az Isten fogalmával, aki
az irgalom és a szeretet Istene, az élet és a cse
lekvés Istene. A szentek közbenjárásának taga
dása kizárná a mennyországból a felebaráti szere
tetet, pedig a szeretet erősebb a halálnál. Isten,
ki a szeretetet az ember szivébe oltá, nem foszt
hatja meg a földön küzködőket a már üdvözült
szentek égi támogatásától: a szeretet a halál után
is összefűzi a győzedelmes, a küzdő és szenvedő

egyház tagjait.
Isten rendesen nem mindenhatóságának köz

vetlen beavatkozásával vezeti országának tör
ténetét, hanem teremtésének törvényei s kivá
lasztott teremtményei által. Isten múködését leg
több esetben a természet törvényei közvetítik,
természetfölötti működésének pedig kiváló esz
közei a ezentek. A szentek nemcsak környezetükre
hatottak; nemcsak tovább terjesztették Isten
országát; nemcsak példaképei a keresztény élet
nek, a keresztény erények gyakorlásának, Krisztus
követésének : hanem a földön túl üdvözülvén
Krisztusban, hozzánk való szeretetük még meg
tisztul s nem maradhat közörnbös küzdelmeink

iránt. Kiizbeniámok érettünk Istennél s ezért
kérjük mi az ő ótalmukat : ebben áll a szemek tisz
telete. De amidőn az egyház valamely szent ünne-
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pén szentmisét mutat be, nem a szentnek ajánlja
fel az áldozatot, lévén az áldozat az imádás kife
jezése, hanem Istennek s hálát adva Istennek,
kéri, hogy akinek emlékét tiszteljük a földön, köz
benjárjon érettünk a mennyben. A teremtő Istent
imádjuk, a szenteket, kik emberek, miként mi,
tiszteljük mint Isten kiválasztottjait. A szenteket
tisztelve, Krisztust imádjuk, kinek kegyelme által
lettek szentekké s szentségük által Krisztus isten
ségét bizonyítják.

Az ágostai hitvallás is elismeri, hogy a szentek
élete utánzásra méltó; azt is, hogy a szentek a
mennyekben imádkoznak az egyházért, mégis,
úgymond, ebből nem következik, hogy segítségül
hívjuk őket. Pedig mihelyt hisszük, hogy a szen
tek imádkoznak értünk s Isten kedvesen veszi
imájukat, akkor természetesnek találjuk azt, hogy
mi kérjük az ő imájukat. Nem kisebbítjük ezzel
Krisztus érdemet, mert a szentek közbenjárása
csak a Krisztussal való egyesülésből nyeri értékét
és erejét. A Krisztusban való hit szükséges az
üdvösséghez, a szentek segítségül hivása csak
hasznos s üdvösséges, mert a szentek élete Krisztus
életének hatását szemlélteti: Krisztus nem halálos
álomba merült, hanem szent életet élő nemzedék
Istene.



1. §. A szentek tisztelete.

A vértanuk sírján tartották az első századok
keresztényei az istentiszteletet. De az Eusta
thianusok, saját szentségük tudatától eltelve, meg
vetették a vértanuk tiszteletét, akik közt még
házasok is voltak, pedig ez Eustathius szerint
kizárja a szentséget. Azért a gangrai zsinat
(Paphlagoniában, a IV-ik század közepén) 20-ik
határozatában kimondja:

Ha valaki a vértanuk kápolnáit, vagy az ott
tartott istentiszteletet s a vértanuk emléket meg
veti, kiközösített legyen.

A tridenti zsinat pedig IV. Pius alatt 1563 dec.
4-én tartott utolsó ülésében kimondja, hogy val
lástalanul gondolkodnak azok, akik tagadják a
szentek segítségül hivását, azt állítván. hogy a
szentek segítségül hívása bálványimádás, mely
ellenkezik az isteni kinyilatkoztatással s ellentét
ben áll Jézus Krisztusnak Isten és ember közt
való egyedüli közbenjárásával. S a tridenti hit
vallásban is benne van: állhatatosan vallom, hogy
a Krisztussal együtt uralkodó szenteket tisztelni
kell és segítségül hívni.
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Nem a szenteknek van szükségük a mi, hanem
nekünk az ő imáik és közbenjárásukra, amint
III. Ince 1202-ben megmagyarázta a lyoni érsek
nek. Az érsek t. i. kérdést tett az iránt, miért lett
szent Leó miséjében az imádság, mely régibb kéz
iratokban igy szólott: «add, Uram, hogy ez áldozat
a te szolgád, Leó lelkének javára szolgáljon», az
újabb misekönyvekben emígy megváltoztatva:
(add, Uram, könyörgünk, hogy szent Leó közben
járása által ez áldozat javunkra szelgáljon ?l)

A pápa pedig azt feleli: azért, mert amint a Szent
irás azt mondja, hogy sérelmet követ el a vértanú
ellen az, aki a vértanuért imádkozik, ugyanezt
kell mondani a többi szeritekről is, mert nem
szorulnak a mi imádságunkra ők, akik már az
örök boldogság honában lakoznak. Hanem mi,
akik nyomorultak vagyunk s mindenféle bajok
kal küzdünk, mi szorultunk az ő imádságukra.

Magánájtatossággal. azaz nem hivatalosan az
Egyház nevében, természetesen mindenkit tisztel
hetünk, aki szeritség hirében halt el. A nyilvános
tisztelethez azonban, azaz az Egyház nevében vég
zett oly cselekményekhez, melyek az egyházjog
szerint a nyilvános tisztelet fogalma alá tartoznak,
az Egy ház jóváhagyása szükséges.! amint I II.

l A magánájtatosság tehát nem ház! ájlatosságol
jelent; nyílvánosan is történhetík, de nem hIvatalosan az
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Sándor pápa a DekretáIisok III. könyvében 45-ik
eim 1. fejezetben kimondja: még ha csodák tör
téntek is általa, nem szabad senkit a római egyház
jóváhagyása nélkül nyilvánosan szent gyanánt
tisztelni.

VIII. Orbán pedig 1625 március 13-iki ren
deletével megujítja, elrendelvén, hogy a szent
ség hirében elhaltak képei, akik az apostoli szék
által még nincsenek szentté vagy boldoggá avatva,
a templomokból eltávolittassanak. Sőt 1634 júl.
5-iki brévéjében azt is kimondja, hogy a szentté
avatási eljárás megindításának elöíöltétele, hogy
az illető előbb ne részesüljön szenteket megillető

nyilvános tiszteletben.
A szeritség hirében elhaltak nyilvános tisztelete

tekintetében az egyházi jóváhagyásnak két foko
zata van:

I. A boldoggáavatás.
II. A szenttéavatás.
Mig az előbbi a boldoggáavatott nyilvános tisz

teletét csupán megengedi s igy előkészíti a szentté
avatást, addig az utóbbi a Szent nyilvános
tiszteletét az egész Egyházban kötelezőleg ren
deli el. Hogy ez a római pápának fenntartott

Egyház nevében és nem olyan cselekményekkel, amelyek
az egyházjog szerint a nyilvános tisztelet fogalma alá tar
toznak. Mely cselekmények tekintendők ilyeneknek, arról
alább lesz szó.
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j oga, az II I. Sándor fentebb idézett rendeletéből
tüník kí.!

Szenttéavathatókúgyaz igazhitért vértanuságot
szenvedettek, 2 mint.a hitvallók, kik az erényeket

1 A szenttéavatás a pápának a kinyilatkoztatássalköz
vetlenül kapcsolt dologban az egész Egyházat kötelező

döntvenye lévén, csalatkozhatlan ; mindazonáltal ez nem
Iévén az Egyház által kifejezetten kimondva, aki a pápának
a szenttéavatásban csalatkozhatlanságát tagadná, még
nem volna eretnek. Mindenesetre csak maga a döntés csa
latkozhatlan, nem pedig annak indokolása is; bizonyos,
hogya szenttéavatott valóban szent, de már a szenttéava
tási eljárás folyamán elfogadott csodák megitélése nem von
ható a csalatkozhatlanság körébe.

2 A montanisták is tisztelték Phrygiában az ő vér
tanuikat. Természetes, hogy az Egyház csak azt avatja
szentté, aki a vértanuságot a katholikus hitért szenvedtc,
amint már a laodlkeai zsinat 9-ik határozata kimondja:
Nem engedhető meg, hogy az Egyház tagjai az eretnekek
ú. n. vértanuinak sirjára menjenek imádkozni vagy isten
tiszteletet tartani. Akik ezt teszik, kizáratnak az Egyház
ból, de ha hibájukat bevallják s bűnbánatot tartanak,
ismét fölvehetők. Az igaz hitért vértanuságot szenvedhet
nek serdülétlen gyermekek is, akiknél az erények gyakorla
táról még nem lehet szö. Hogy az ilyeneket az Egyház csak
boldogokká, de nem szentekké szokta avatni, azt XIV.
Benedek az 1462-ben három éves korában megölt brixenl
András ügyében 1755. febr. 22-én Veterani Benedek consis
toriuml ügyvéd pro motor fideihez intézett levelében fejti kl.
Mlelött azonban a szenttéavatás fenntartott pápai [oggá
tétetett, lehetséges volt, hogy ily vértanu gyermek tiszte
lete az egész Egyházban elterjedt; ezek tehát szentekként
tlsztelendők, Igy a betlehemi kisdedek. Maga a martyrole
giumba való felvétel azonban még nem egy [elentöségű a
szenttéavatással,
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hősies mértékben gyakorolták s közbenjárásuk ál
tal Isten csodákat művelt, amit természetesen az
egyházjog által szabályozott eljárással kell behizo
nyítaní.! Ez eljárás ismertetése képezi jelen érte
kezésnek tárgyát.

2. §. A szenttéavatási eljárás történeti
fejlődése.

Már az első századokban sem függött a vértanuk
nyilvános tisztelete a nép kénye-kedvétöl, hanem
a püspök ítélte meg, vajjon valóban szent vértanu
volt-e az illető. Pl. a 306-ban tartott elvirai zsinat
60. határozata kimondja, hogy ha valaki bálvá
nyokat döntvén romba, megöletett, nem kell vér
tanu gyanánt tisztelni, mert az evangelium ezt
nem kivánja s az apostolok sem tették. Ime, az
erőszakos katholicizmust az Egyház már a vér
tanuk korában elitéli I Ha a pogányok bálványaik
előtt áldozatra akarják kényszeríteni a keresztényt
s az ledöntvén a bálványokat, megöletik: ez vér-

I A kornevalllel püspök 1225-ben a szeritség hirében
elhalt Mór cisztercita apát szenttéavatását kérelmezvén
III. Honorius pápától, a pápa megbízta, hogy az elhunyt eré
nyeire és csodáira vonatkozólag vizsgálatot tartson s arról
jelentést tegyen. De mert a jelentésből nem tünt ki, hogya
tanukat kellő gondossággal hallgatták ki, a pápa a Dekr.
II. k. XX. c. 52. tej.-be felvett végzésével új tanukihallga
tást rendelt el.
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tanu halál; de ha valaki ok nélkül keresve az össze
ütközést támad a bálványokra s életét veszfti : azt
az Egyház nem ösmeri el vértanunak.

Az egyik egyházmegyéből aztán a vértanuk
tisztelete átterjedt a másikba, a nevezetesebbeké
elterjedt az egész Egyházban.

Megszünvén az üldözések, a IV. századtól kezdve
a vértanukon kivül az erények hősies gyakorlatá
ban kivált hitvallókat is kezdenek tisztelni, akik
nek nyilvános tiszteletét szintén a megyés püspök
engedélyezi. Más megyében tiszteletükhöz az ot
tani püspök engedélye szükséges, amit bizonyit a
794-iki frankfurti zsinat 42. határozata: nem sza
bad új, eddig ismeretlen szenteket tisztelni s tiszte
letükre kápolnákat emelni.

Kétségtelen, hogy a mai értelemben vett bol
doggáavatást, azaz a nyilvános tisztelet engedé
lyezését e korban a megyés püspökök gyakorolják.
Ha a szent tisztelete elterjedt az összes egyházme
gyékben és igy általánossá vált, ezt megkülönböz
tetésül a későbbi ünnepélyes szenttéavatástól, me
lyet a pápa gyakorol, egyenértéku szenttéavatás
nak szekták nevezni. Az elsó ünnepélyes szentté
avatást, azaz a nyilvános tiszteletnek az egész Egy
házban való pápai elrendelését XV. János pápa a
993-iki laterani zsinaton eszközli, amikor Lindolf
augsburgi püspök kérelmére az ó 20 év előtt elhalt
elődjét, Ullrich püspököt szentté avatja, kimond-
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ván, hogy úgy tiszteljük a vértanuk és hitvallók
ereklyéit, hogy azt, akinek vértanui és hitvallói,
imádjuk; tiszteljük a szolgát, hogy a tisztelet az
Urra haromoljon.

Ettől kezdve a szenttéavatást átlag a pápától
kérelmezik, aki azt többnyire a zsinaton eszközli ;
igy II. Kalixtus az 1123-iki lateráni zsinaton Kon
rád konstanci püspöknek, II. Ince az 1139-iki la
teráni zsinaton Sturmnak, Fulda alapítójának
szenttéavatását. Szent István királyunk szentté
avatása az átmeneti korban történik s még a ma
gyar püspökök műve, Végre III. Sándor már idé
zett rendeletével a nyilvános tisztelet engedélyezé
sét, tehát már a mai értelemben vett boldoggáava
tást is kifejezetten fenntartott pápai jognak nyil
vánítja.

Nem lévén azonban körvonalozva, minö cselek
mények állapitják meg a nyilvános tisztelet Iogal
mát, mely csak a pápa által már boldoggáavatot
takat illeti, továbbra is megtörtént. hogy a nép
egyes szentség hirében elhaltakat ily tiszteletben
részesített, igy Borromei szent Károlyt Milánóban,
Nerii szent Fülöpöt s Loyola szent Ignácet Rómá
ban. Már VIII. Kelemen s V. Pál alatt folytak ta
nácskozások az iránt, hogy e tisztelet kellő határok
közé szoríttassék ; de, hogy e tisztelet megakadá
lyozása a szenttéavatásnak is utját ne állja, min
den a régiben maradt. Végre VIII. Orbán már idé-
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zett rendeletével a következő tilalmakat állítja
fel: 1. tilos a szentség hirében elhaltak, de még
boldoggá nem avatottak képeit oltárra helyezni
vagy dicsfénnyel ábrázolni; 2. életrajzukat püs
pöki engedély nélkül kiadni; 3. tiszteletükre a
templomban mécsest vagy gyertyát égetni s foga
dalmi tárgyakat (a szent közbenjárása által meg
gyógyult testrészek ezüst vagy viasz képeit) elhe
lyezni.

III. Sándor 6ta a pápák a szentté avatási eljá
rásban, melynél, amint láttuk a tanukihaIIgatásra
nagy súlyt fektettek, a zsinat helyett abiborosok
közreműködésétvették igénybe; V. Sixtus pedig
1587-iki Immensa rendeletével életbe léptetvén
a különbözö biborosi bizottságokat, a szentté
avatások ügye a Szertartások Bizottságának ha
táskörébe utaltatott. VIII. Orbán rendeli el a
szenttéavatási eljárás bevezetéseként az előze

tes vizsgálatot affelől, az illető nem részesült-e
már előzőleg oly tiszteletben, mely csak a szen
teket illeti; - VII. Sándor pedig 1659. szept.
27-iki rendeletével a már boldoggá, de még nem
szentté avatottak tiszteletére vonatkozólag ki
mondja, hogy ők csak a pápai brevében ki
fejezetten engedélyezett cselekményekkel tisztel
hetők. Ettől kezdve válik el élesen a boldoggáava
tási és a szenttéavatási eljárás. Az első ünnepélye
sen boldoggáavatott Szalézi szent Ferenc volt
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1660. június 12-én. XI. Imre 1678. október 15-iki
rendeletével az eljárást aprólékos pontossággal
szabályozta. A Szertartások Bizottságának a
szenttéavatási eljárásnál követett gyakorlatát
rendszerbe foglalta XIV. Benedek.» Isten szolgáí
nak boldoggáavatásáról s a boldogok szenttéava
tásáról» c. hatalmas munkájában, mely mai napig
valóságos törvénykönyve a szenttéavatásí eljárás
nak s természetesen a jelen ismertetésnek is alap
jául szolgál. József augsburgi püspökhöz az állító
lag szentség hirében elhalt Crescentia apáca ügyé
ben 1745. október l-én intézett levelében XIV.
Benedek arra figyelmeztet, hogyavizsgálatnak
különös gondossággal kell a halál körülményeire s
az elhunyt hátrahagyott irataira kiterjeszkednie s
nem kell az eljárást mindjárt az illető halála után
meginditani, hanem csak hosszabb idő elteltével.

3. §. A ma érvényes jog.

1. Az előzetes vizsgálat.

A tulajdonképeni boldoggáavatási eljárás meg
inditását megelőzi az előzetes vizsgálat, az Ú. n.
informatív eljárás, melyet az egyházmegyei ható
ság (a megyéspüspök.! káptalani helynök, apos-

1 Ez eljárást a püspök VIII. Orbánnak 1631. március
12-lkl rendelete értelmében csak komolyakadályoztatása
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toli helynök, prelátus nullius) saját hatásköré
ben rendel el. Erre az eljárásra az az egyházmegyei
hatóság illetékes, akinek területén a szentség hiré
ben elhalt eltemetve van, az állítélagos csodák
történtek s a tanuk, kik az elhalt erényeit s a köz
benjárására történt csodákat bizonyítják, laknak.

Az eljárás meginditását a boldoggáavatást ké
relmezők megbizottja, a «postulator» kéri a
püspöktől, aki erre kinevezi a tiszti ügyészt vagy
hitvédöt (promotor fiscalist). Ennek a kettős ki
nevezésnek magyarázata az, hogy a szenttéava
tásnál két érdek ütközik egymással, melyek mind
egyike védöre szorul. Az egyik a szenttéavatandó
nak s a hiveknek, kivált szűkebb hazája hiveinek
érdeke; ezt védi a postulator. A másik a hit tisz
tánmaradásának érdeke, hogy t. i. hivatalosan
engedélyezett vagy előírt vallásos tiszteletben ne
részesüljÖn az, aki nem szent; ezt védi a hitvédő.
E két érdek fölött dönt első fokon a püspök, má
sod fokon a Szertartások Bizottsága, harmadfokon
a pápa. Ha az eljárást a püspök helynökére kény
telen bízni, mellé birótársakul a székesegyház két
kanonokját nevezi ki, kik közül az egyik egyház
jogi, a másik hittudományi doktor legyen. A hit-

esetén, melynek valóságáről lelkiismeretében felelős, bíz
hatja általános belynökére. Ugyane rendelet a nuneiusok
nak s a szerzetesfőnököknek is megtiltja, hogy az íntorma
iv eljárást ők inditsák meg.
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védőnek minden ülésen jelen kell lennie és fel
adata ellenőrizni az eljárás szabályszerűségét.

Maga a püspök, a birák, a hitvédő és a postulator
esküt tesznek, hogy hivatalukban helyesen fognak
eljárni s titkot tartanak. Az üléseken való rész
vétel mentesit a karban való szolgálat alól.

Az előzetes vizsgálat tárgya kettős: aj vizsgá
lat az iránt, vajjon az elhunyt nem részesül-e
máris oly nyilvános tiszteletben, mely VIII. Orbán
rendelete szerint csak a már boldoggáavatottakat
illeti? bJ vizsgálat az elhunyt erényeiről és cso
dáiról általában.

Az elsőre vonatkozólag a postulatornak tanuk
kal kell bizonyitania, hogy habár az elhunyt
szeritség hirében áll s a hivők közbenjárását kérik
Istennél, de e tisztelet semmi oly cselekvényben
nem nyilvánul, mely VIII. Orbán rendeletének
tilalma alá esnék. Természetesen erre a tagadóla
gos válaszra csak oly tanuk képesültek. akiknek,
ha az ellenkező eset állana, arról okvetlen tudo
mással kellene birniok. A postulator bizonyíté
kaira a hitvédő megteszi észrevételeit, akinek
szintén legalább két tanut kell e körülményre
nézve kihallgattatnia. A tanukihallgatás után meg
vizsgálják az elhunyt sírját, egykori lakószobáját
s azt, rnelyben meghalt, nincse- ott a még tilos
nyilvános tiszteletnek valamely jele?

VIII. Orbán azonban nem látott a nyilvános
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tiszteletadásban akadályt Isten azon szolgáinál,
akiknek nyilvános tiszteletét emberemlékezet,
azaz több mint száz év óta a Szentszék vagy a
megyés püspök hallgatagon megengedte. Ha tehát
a postulator bizonyítani tudja, hogy az elhunyt
nyilvános tisztelete már 1534 előtt kezdődött s
azóta zavartalan, úgy ez VIII. Orbánnak a nyil
vános tiszteletet megtiltó rendelete alól kivételt'
képező eset. A tanuk ez esetben természetesen
csak az atyáiktól hallott hagyományt bizonyít
hatják: ez esetben tehát helye van a hiteles ira
tok által való bizonyításnak, aminők : az elhunyt
nak még 1534. előttről származó hitelt érdemlő

életrajza, melyben már boldognak vagy szent
nek nevezik; 1 a tiszteletére 1534. előtt tett mise
alapítványok okiratai; az 1534. előtti kiadású
breviariumban foglalt zsolozsmája; az 1534. előtti
egyházmegye látogatasi okmányok, melyekben a
püspök a nyilvános tiszteletet nem kifogásolja;
sőt bizonyitékul szelgálhatnak az elhunytnak
1534. előtti képei és szobrai, melyek már szent
nek ábrázolják. Csakhogy ezeknél szakértőknek

kell bizonyitaniok, hogy a kép vagy szobor való
ban az illetőt ábrázolja, valamint, hogy nemcsak
maga a kép vagy szobor, hanem a szentet jelző

1 Ez volt az eset Nepomuki János szenttéavatásánál,
melynél LamberUnl Prosper, a későbbi X IV. Benedek pápa,
volt a hítvédő.

A szenttéavatás. 2
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dicsfény vagy más jelvény is 1534. előttről szár
mazik.

Akár azt állapítja meg a püspök, hogy az el
hunyt nyilvános tiszteletben nem részesül; akár
azt, hogy tisztelete VIII. Orbán tilalma alól ki
vételt képez: mielőtt az erények vizsgálatára
áttérnének. a postulator a Szertartások Bizott
ságától annak elrendelését kéri, hogy az elhunyt
összes iratai összegyüjtessenek. Megkapván a
rendeletet, azt a püspökkel közli, aki záros határ
idő alatt az elhunytnak úgy nyomtatásban meg
jelent összes munkáit, mint összes feltalálható
kéziratait összegyüjteti s azokat a Szertartások
Bizottságának megküldi.

Az erényekre és csodákra vonatkozólag az elő

zetes eljárásban csak a szentség hire általában
képezi a vizsgálat tárgyát. A szentség hire az az
általános vélemény, hogy az elhunyt az erényeket
más példás keresztényeknél nagyobb mértékben
gyakorolta (vértanunál : hogy a Krisztus hiteért
szenvedett halált türelemmel viselte) s Isten
általa csodákat művelt, minek következtében
sokan oly bizalommal vannak iránta, hogy szük
ségeikben segítségül hívják s komoly férfiak méltó
nak tartják arra, hogy a szentek sorába iktassák.
A postulatornak tehát tanukkal kell bizonyí
tania, hogy ez a vélemény valóban általános, sőt

mindinkább terjed; ki kell mutatnia, az elhunyt
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tisztelete minő cselekményekben nyilvánul,.neve
zetesen, hogy sírjához zarándokolnak-e s hogy az
elhunyt tisztelői e szentség hirét mire alapítják ?

Befejeztetvén az előzetes vizsgálat, az eredeti
iratok a püspöki levéltárba tétetnek, hiteles má
solatukat pedig a püspök a Szertartások Bizott
ságának küldi meg.

II. A boldoggáavatás.

Az előzetes eljárás iratai tíz évig a Szertartások
Bizottsága levéltárában őriztetnek. Ezalatt a
postulator iparkodik mennél több és tekintélye
sebb férfiút arra birni, hogya szenttéavatás ügyét
szorgalmazzák s ennek alapján tíz év mulva! kéri
a pápától az ügy felvételét. A pápa erre a Szertar
tások Bizottságanak egy biboros tagját az ügy
előadójává nevezi ki, aki felülvizsgálókat biz
meg az elhunyt iratainak hit és erkölcs szempont
jából való vizsgálatával. Ha az iratok hit és er-

1 E tlz évi várakozási időt XI. Ince pápa azért rendelte,
mert félő, hogy a közvetlenül a halál után támadt szentség
hirétől elragadtatott tanuk vallomásai túlzottak. Ez az
ok azonban II VIII. Orbán rendelete alól kivételt képező

esetek nél nem forogván fenn, ott a várakozási idő elesik.
A rendes esetekben pedig a tlz év letelte alól a pápa két
okból szokott felmentést adni: ha az előzetes eljárás során
kihallgatott tanuk nagyon öregek, vagy ha az előzetes

eljárás jóval az illető halála után Indittatott. Igy történt
Depaul Szent-Vince és Chantal Szent-Franciska szentté
avatásánál.

2*
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köles szempontjából kifogástalanoknak találtat
tak, akkor a Szertartások Bizottsága kimondja,
hogy azügy felvehető ; defennmarad a hitvédő joga.
hogy az erények vizsgálatánál az ezen iratokból
merített kifogásait érvényesithesse. A Bizottság
határozatának a pápa által történt aláirásával
kezdődik a tulajdonképeni boldoggáavatási el
járás. Az elhunytat ettől kezdve a «tiszteletre
rnéltö» jelző illeti. Ez alkalomból a postulator a
Szertartások Bizottságának elnöke s az ügy elő

adója számára megfesteti a boldoggáavatandó
arcképét a szokásjog által meghatározott méretek
ben: hossza 1 m. 35 cm., szélessége 1 m s kerete
arany.

Ez előkészítő eljárás után a Szertartások Bizott
sága felülvizsgálja, az előzetes eljárás szabály
szerűen folyt-e le s helybenhagyható-e a püspök
itélete, hogy a tiszteletreméltó elhunyt nyilvános
tiszteletben nem részesült vagy hogy tisztelete
VIII. Orbán tilalma alól kivételt képez? Az elő

zetes eljárás iratait a postulatornak ki kell nyo
matnia, miután előbb a tanuk anyanyelvén szer
kesztett vallomásokat a biboros előadó a postu
lator költségére előtte meg nem nevezett tolmács
által lefordíttatta. A hitvédő megteszi észrevéte
leit a postulator ellenészrevételeit s ezek alapján
a Bizottság meghozza itéletét. Ha a püspök azt
állapitotta meg, hogy az elhunyt tisztelete
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VIII. Orbán tilalma alól kivételt képez S a Bizott
ság ezt helybenhagyja, úgy ez az itélet már egy
értékű a boldoggáavatással s ez estben nincs
egyéb hátra, mint a Boldog miséjének és zsolozs
májának [öváhagyása.! Ha ellenben a püspök
azt állapította meg, hogy az elhunyt nyilvános
tiszteletben nem részesül s a Bizottság ezt hely
benhagyja, akkor a Bizottság megbízza a püspö
köt és segedpüspökét (vagy általános helynökét),
hogy ők ketten, vagy egyikük akadályoztatása
esetén a másik két székesegyházi kanonokkal,
mindkettőjük akadályoztatása esetén pedig négy
székesegyházi kanonok mint az apostoli szék meg
bizottai tartsanak vizsgálatot az elhunyt erényei
és csodái tekintetében.

Ez a vizsgálat hitvallónál előbb általános,"
azután részletes; vértanunál mindjárt részletes.
Már az általános vizsgálat is szigorúbban veze
tendő, mint az előzetes vizsgálat s különös figye-

1 Ez előbb mindig a vértanuk, hitvallók, vagy szüzek
ről szóló általános részből 'vétetik, utóbb azonban a Szer
tartások Bizottsága a második éjjeli zsolozsmában a Boldog
életrajzából vett külön olvasmányokat ls engedélyez.

2 Bármennyire beblzonyult már az előzetes eljárás
során a tiszteletreméltó elhunyt életszentsége, mégis új
vizsgálatot kell tartaní. Igy XI. Kelemen Depaul Szent
VInce szenttéavatásánál megtagadta a párisi érsek kérésé
nek teljesllését, hogy az általános vizsgálat mellőzésével

mindjárt a részlelesre térjenek át.
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lern fordítandó azon tanuvallomásokra. melyek az
elhunyt életszentsége ellen l látszanak szólani.
Ha ez irányban nehézségek merülnek fej. XI. Ince
utasítása értelmében a Szertartások Bizottságá
tól kell utasítást kérni. A tanukat egyenként kell
kihallgatni: a csoportos kihallgatás az eljárás
semmisségét vonja maga után.P A bizonyítandó
állitásokat a postulator, a tanukhoz intézendő

kérdéseket a hitvédő szövegezi. Minden tanutól
meg kell kérdezni, honnan tudja azt, amit vall s
aki erre nem tud felelni, annak vallomása nem
vehető figyelembe. A tanuknak vallomásaikat
alá kell írniok, az esküt pedig templomban vagy
kápolnában kell letenniök.

A Szertartások bizottságának megbizólevelében
a határidő is kitétetik. mely aJatt a vizsgálatot be
kell fejezni; de e határidő meghosszabbítása iránti
kérelemnek a Bizottság mindig helyt szokott adni.

Befejeztetvén a vizsgálat, az iratok levéltárba

l A szentnek egész élete születésétöl kezdve képezi
vizsgálat tárgyát ; nem okvetlen szükséges azonban, hogy
már gyermekkorában adja jeiét leendll szentségének;
bűnösből is lehet szentté, aki a bűnbánat hősies mértékét
mutatta : a jobb lator csak a kereszten tért meg s az Egyház
ma hitvalló gyanánt tiszteli. Sót még ha azután, hogy szent
életet kezdett élni, esett ismét bűnbe, a h6sies bűnbánat ezt
is eltörli.

2 Sót a teljesen azonos vallomást tett tanuk vallomásai
is a JegyzIIkönyvbe egyenként veendók tel.
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tétetnek, hiteles másolatuk pedig a Szertartások
Bizottságának küldetik meg. Most a postulator a
Bizottságtól az eljárás szabályszerű lefolyásának
megállapítását kéri, valamint azt, vajjon abból a
tiszteletreméltó elhunyt szentségének hire annyira
kitüník-e, hogy erényeinek és csodáinak részletes
vizsgálatára lehessen áttérni. Ha a bizottság ezt
a hitvédő az ellenkezővitatása dacára megállapítja.
újabb megbizást ad az erények és csodák részletes
vizsgálatára. 1

A részletes vizsgálatnak bizonyítania kell, hogy
a boldoggáavatandó úgy a hit, remény és szeretet
isteni, mint az okosság, igazságosság, mértékletes
ség és lelkierő sarkalatos erkölcsi erényeit hősies

mértékben gyakorolta. Az erények gyakorlatának
e hősies mértéke emeli a szenttéavatandót a többi
szent életet élt keresztény fölé. Mert minden ke
resztény arra van hivatva, hogy szent életet éljen

l Minthogy azonban már az általános vizsgálat is soká
tart, félni lehet, hogy az idősebb tanuk annak folyamán
elhalnak s mire részletes vizsgálatra kerülne a sor, a postu
lator elesik bizonyltékaitól. Ezért a postulator rendesen
már akkor, mikor a Bizottság kimondja, hogy az ügy fel
vehető, engedélyt kér a pápától, hogy az 50 évnél Idősebb,

vagy beteges, vagy elköltözni készülő tanuk már most rész
letes vizsgálat alá vétessenek. Ezt az engedélyt a pápa
rendszerint megadja, ú gy hogy mikor a Bizottság a rész
letes vizsgálatot elrendeli, rendszerint már csak a megkez
dett vizsgálatot kell folytatni.
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de nem mindegyik van arra, hogy az Egyház ünne
pélyesen szenttéavassa : ehhez az Egyház az eré
nyek gyakorlatának hősies mértékét kivánja.
A kifejezés szent Ágostontól származik, aki a vér
tanukat az Egyház hőseinek nevezi. Míg a vér
tanunál a hősiesség a halálban, a hitvallónál egész
életében nyilvánul. Az átlagoson jóval felülemel
kedő buzgósággal kellett az erényeket gyakorol
nia. Ennek elbirálásánál természetesen a külön
féle körülmények is szerepet játszanak; mert pl.
ami egy betegápoló apácánál csak kötelességtel
jésítés, az egy királykisasszonynál hősies erény
számba mehet, vagy ami ennél szülöi irányában
csak a gyermeki szeretet megnyilatkozása, az
egy koldussal szemben hősies erény lesz. De nem
elég, ha csak elvétve gyakorolt hősies cselekede
teket, hanem minden alkalmat meg kellett arra
ragadnia. A hősies mértéket az Egyház azon eré
nyekre nézve követeli. amelyek gyakorlására a
boldoggáavatandónak élet.viszonyai szerint al
kalma volt; azon erényekre nézve, melyeknek ily
mértékben való gyakorlását a boldoggáavatandó
életkörülményei lehetelenné tették, a közönséges
mértékkel kell megelégedni.

A hit erényének hősies mértékét az Egyház
természetesen csak a külsö cselekedetekből ítél.
heti meg, melyek által a boldoggáavatandó hitét
megvallotta : a parancsolatok pontos betartása, az
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imádságnak rendkívüli l buzgósága, a szentségek
hez való gyakori járulás (papnál a szentmisének
miként való végzése), engedelmesség az Egyház s
a pápa iránt hitbeli dolgokban, a hitterjesztés
terén való működés vagy annak vágya, a szentek
tísztelete.P a bűntől való irtózás s az őszinte bűn

bánat, az Isten akaratában való megnyugvás,
türelem a szenvedésben, alázat s önmegtagadás:
ezek képezhetik bizonyítékát a hit hősies mérté
kének. A vizsgálatnak tehát mindezekre ki kell
terjeszkednie.

A remény hősies mértékéhez az szükséges, hogy
a boldoggáavatandó Istenhez oly rendkívüli biza
lommal legyen, hogy az örök élet reményében
mindent örömmel türjön, a jócselekedetekben
semmi nehézségtől vissza ne riadjon s a földieket
csak annyiban keresse, amennyiben az örök életre
vezethetnek. Pl. a remény hősies mértékének
tekinthető, ha egy főrangú ifjú rangot, vagyont,

l PI. ha egész éjtszakákat töltött imádságba merülve ,
imádség közben arca egészen átszellemült stb.

2 A vizsgálat még arra is kiterjed, mely szeriteket tisz
teltekülönösen? Lambertini Prosper mínt hitvédő egy bol
doggáavatási ügyben azt az ellenvetést tette, hogy az
lIletIl Savonarolához, mint szenthez imádkozott. XIII. Be
nedek aZqJ1ban kimondta, hogy -anélkül, hogy Savonarola
elltéltetésének jogos vagy jogtalan voltáról dönteni akarna
ez a boldoggáavatás ellen nem szelgálhat érvül, mert
bizonyos, hogy Savonarolát sokan, pl. Neril szent Fülöp is,
szentnek tartották.
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földi kilátásokat odahagyva, lebeszélésnek nem
engedve, szigorú szerzetbe lép egyedül azért, hogy
Istennek szelgáljon. A remény hősies mérté
kének tekinthető, ha örömmel készül a halálra,
hogy Istennel egyesüljön.

A szeretet hősies mértékét bizonyítja az Isten
dicsőségeért való folytonos buzgólkodás, az Isten
nel a halálban való egyesülés vágya, az istenes
beszédeken való látható nagy öröm, a szenvedés
szeretete, az Isten irgalmáról, hittitkokról, a
Krisztus szenvedéséről való gyakori elmélkedés.
Az Isten szeretetének hősies mértéke gyakran
nyilvánul a szenteknél oly jelenségekben, melyek
külsö alakjukban lélektani és fiziológiai kóros
tünetekhez némileg hasonlitanak és orvosszak
értők meghallgatását teszik szükségessé ; ilyenek
a könnyek adománya;' elváltozások a szivben, 2

exstatikus állapotok, látomások.8 De mind e rend
kivüli jelenségek nem képezik az Isten szeretete

l Az igazi szent érzelmeket a beteges érzelgősségtől az
fogja megkülönböztetni, hogy az előbbiek míndig tettre
készek, az utóbbi önző.

2 PI. Nerii szent Fülöpnek imádság alatt úgy égett a
szive a szeretettől, hogy hideg borogatast kellett alkal
maznia ; halála után az orvosok nagymérvű szívtágulás
következtében előállott bordatörést állapitottak meg,
mellyel a szent férfiú 50 esztendeig élt.

3 Hiszterikus vagy egyébként beteg szervezetű egyének
bizonyos Időközökben Ismétlődő vagy épen szándékosan
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hősies mértékének olyan bizonyftékát, mint a
felebaráti szeretet művei: az irgalmasság testi s
lelki cselekedetei. A meziteleneket ruházni, az
éhezőknek enni adni, a .betegeket ápolni, hajlék
talanokat befogadni, munkanélkülieket munká
hoz juttatni, árvákat nevelni, tudatlanokat taní
tani, rabszolgákat felszabadítani, szomorúakat
vigasztalni, bűnösöket megtéríteni. akisértésnek
kitettektől az alkalmat eltávolítani, viszálykodó
kat kibékíteni : ezekből a cselekedetekből lehet
a szeretet hősies mértékét megítélni. Ezekre kell
tehát a vizsgálatnak különösen kiterjeszkednie,
de természetesen épen ezek megítélésénél kell a
tiszteletreméltó elhunyt társadalmi állását s körül
ményeit tekintetbe venni, mert azok külőnbözö

sége szerint lesz e cselekedetek egyikének vagy
másikának gyakorlása többé vagy kevésbbé lehet
séges, de egyúttal többé vagy kevésbbé hősies.

Hasonlóképen az okosság erényének megíté
lésénél, mely a végletek közt a kellő középútra,

előidézett önkívületi állapotai, látomásai, hallucinációi ter
mészetesen nem szelgálhatnak az Illető szentségének bizo
nyítékául; ha azonban a hősies erények be vannak blzo
nyitva, az extasls vagy látomás épületes körűlmények közt
történt, utána az lIIetó még növekedett az erényekben,
kivált az alázatosságban, úgy feltehető, hogy isteni elragad
tatással és látomással állunk szemben. Ennek megitélésé
nél igen nagyfontosságú az elhunyt gyóntatójának val
lomása.
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az eszközök helyes megválasztására és alkalma
zására, a veszedelmek bölcs elkerülésére tanít, a
társadalmi állás és körűlmények különhözösége
nagy szerepet fog játszani.

Az okossággal egybe kell kapcsolva lennie a
szív egyszerűségének, melynél fogva a boldoggá
avatandó minden tettetéstől, önzéstől, személy
válogatástól és szeszélytől menten minden csele
kedetében Isten dicsőségét s felebarátjának javát
kereste s abban mindig örömét találta, hibáit
pedig mindig őszintén bevallotta.

Az igazságosság erénye azt követelvén, hogy
mindenkinek megadjuk a magáét, Istennek és a
császárnak, szüleinknek és hazánknak. elöljá
róinknak, jóltevőinknek és barátainknak: vizs
gálni kell, mint teljesítette a boldoggáavatandó
vallási és állampolgári, gyermeki és hívatalí.!

l Pápák boldoggáavatásánál XIV. Benedek a hítvédő

nek, szent Bernát .De consíderatíone» cimű művének tanul
mányozását ajánlja, melynek értelmében vizsgálnia kell,
vajjon a hítélet mélyltése helyett nem a politika képezte-c
a pápa kormányzásának f6gondját ; vizsgálnia kell a pápa
biborosi, püspöki és prelátusl kinevezéseit. Biborosok bol
doggáavatásánál vizsgálat tárgyát kell hogy képezzék a
biboros szerepe a pápaválasztásnál, a pápának adott taná
csai, esetleg a tanácsadás elmulasztása. Püspökök boldoggá
avatásánál azonkivül, hogy püspöki kötelességeit (szék
helyén lakás, Igehirdetés, az egyházmegye látogatása, bér
málás, papszentelés, jelentései a pápához, a papnevelő

intézetre való felügyelet, egyházmegyei zsinat tartása stb.)
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baráti és társadalmi kötelességeit, hálás volt-e
minden szivességért, szives és méltányos volt-e
mindenkivel, az igazmondáshoz mindig ragasz
kodott-e?

A lelki erő az az erény, mely a keresztényt ké
pessé teszi mindent meglenni s mindent elszen
vedni, amit lelki üdvösségére hasznosnak fel
ismert. Mennél magyobb nehézségeket kell le
küzdenie (testi-lelki szenvedések, kísértések, rá
galmak és üldözések, esetleg az egyházi felsőbb

ség részéről is, a lelki vigasztól való megfosztás,
lelki szárazság, kétségek és kételyek); mennél
nagyobb készséggel s örömmel teszi azt: erénye
annál hősiesebb. Ennek bizonyitásánál nagy sze
repet játszhatnak, ha vannak, az elhunyt levelei
és naplója.

míként teljesitette, vizsgálat tárgyát képezik a püspök
kanonoki s plébánosi kinevezései, valamint az, hogy jöve
delmét mire fordította 'l Az a körülmény, hogy családi
vagyonáról családja javára rendelkezett, mint pl. salézí
szent Ferenc, nem képezi akadályát a szenttéavatásnak ;
de ha püspöksége jövedelmének fölösleget nem a szegények
javára s kegyes célokra forditotta, ez feltétlenül lehetet
lenné teszi a boldoggáavatást. Szerzetesek boldoggáavatá
sánál elsősorbanaz engedelmesség, szüzesség, szegénység, a
klauzura, a rendszabályok betartása fogja vizsgálat tárgyát
képezni. Királyok boldoggá avatásánál vízsgální kell, mit
tettek a hit védelmére, mint kormányozták országukat,
nem viseltek-e igaztalan háborút 'l (mert az Igaz ügyért
viselt háború nem akadályozza a szenttéavatást),
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A mértékletesség erényének, mely az érzékek
megfékezésében áll, hősies példáit nyujtják né
mely szentek önmegtagadásai. Ide tartozik első

sorban az alázatosság, mellyel nemcsak az őt

megillető tiszteletet visszautasitja magát arra
méltatlannak tartván, de örömét találja a meg
aláztatásokban ; l és a szűzesség, nem csupán a szó
szoros értelmében, mert hiszen házasokat is avatott
szenttékké az Egyház, hanem oly értelemben,
hogy a nemi gyönyört mindig kerülte, a házas
társi kötelesség teljesitésénél csak a gyermeknem
zést tartván szem előtt.2 Természetesen ennek
bizonyitásánál következtetésekre kell s~oritkozni :
az általános vélemény, a házastárs, a gyóntató

l Egyházi méltóságot betöltötteknél a szenttéavatási
eljárásban feltétlenül szükséges annak bizonyítása, hogy
e méltóságra nemcsak nem törekedtek, hanem azt csak
engedelmességből fogadták el. Mindenkor alapos vizsgálat
tárgyává teendő, vajjon az általa emelt épületeken saját
elmerének megörökrtése hiúságból történt-e vagy sem?
PI. V. Pius szenttéavatásának nem szolgált akadályául,
hogya Ghislieri címert felvésette az Inquisltío palotájára.
önéletrajzirása nem áll ellentétben az alázatossággal, ha
az előljárók parancsára történt, pl. szent Teréznél ; de már
hogy Bellarmin blboros boldoggáavatási ügye abbamaradt,
abban önéletrajzának is része van. Arra ls van példa, hogy
a szent prófétai szellemtől ihletve saját szenttéavatását
megjövendölte, Igy Paulai szent Ferenc, Ferraraí szent
Vince, Avellinói szent András.

2 Férjes nők boldoggáavatásánál különösen vizsgálat
tárgyát képezi a szelídség erénye férjével, anyósával, cse-
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atya vallomásai szolgálhatnak bizonyitékul, fizi
kai szűzesség esetén az orvosszakértők véleménye,
valamint esetleg olyanok vallomásai, akik a bol
doggáavatandót e téren kisértésbe akarták vinni,
de ő a kisértésnek ellenállott.

Önmegtagadás nélkül lehetetlen a keresztény
tökéletesség azon fokára jutni, mely a szentté
avatáshoz szükséges, úgy hogyha a máskülönben
tiszteletreméltó elhunytról az bizonyul be, hogy
ellensége volt az önmegtagadásnak, a szentté
avatási eljárás tovább nem folytatható. Nem
szükséges azonban, hogy az önmegtagadás ön
sanyargatássá legyen. Ez habár szelgálhat esz
közül az erényekben való tökéletesedésre, ön
magában véve nem erény, sőt túlzásba vive azok
akadályául is szolgálhat; pl. ha valaki önsanyar
gatások által testét annyira elgyengíti, hogy köte
lességeit nem képes teljesíteni ; vagy önsanyar
gatásai által feltünni vágyván a hiúság, vagy
gyóntatójának tilalma ellen cselekedvén az enge
detlenség bűnébe esik. Az önsanyargatásra vonat
kozólag tehát a szenttéavatési eljárásban alapos
megfontolás tárgyává teendő, vajjon az valóban
az illető életszentséget bizonyítja-e;' vagy inkább

lédeivel szemben, a gyermeknevelés, a háztartás, az asz
szenyí hiúság kerülése, főleg pedig, hogy mínö befolyással
volt Urjének hit- és erkölcsi életére?

1 Ezt bizonyitja. ha titokban sanyargatván magát,



32 A MA ÉRVÉNYES JOG.

különcködésének, esetleg perverzitásának (mert
bizonyos esetekben l a nem szenteknél ennek a
lehetősége sincs kizárva) tekintendő-e?

Az elhunytnak életében gyakorolt hősies eré
nyein kivül vizsgálat tárgyát képezik a halál kö
rülményei is.

A hirtelen s ennek következtében gyónás.
áldozás. utolsó kenet nélküli halál nem zárja
ki a szentséget : a villámsujtotta oszlopos
Simont az Egyház szentként tiszteli: még ke
vésbbé akadályozza a szenttéavatást, ha a szent
áldozást a hányinger tette lehetetlenné. pl. Szalézi
szent Ferencnél. Szent Ignác alázatosságból nem
vett föl az utolsó kenetet, mert orvosa nem tart
ván betegségét halálosnak, nem akarta az orvos
tudományát kétségbevonni.

Vértanunál az erények vizsgálatát a vértanu
ság vizsgálata pótolja, mert a vérkeresztség nem-

nyilvánosság előtt azt leplezte, pl. az arsi plébános, akinek
ebédje ha magában volt, két főtt burgonyából állott, de
ha vendége volt, rendes ebédet evett vele; deszkán hált,
de ágyát úgy rendezte, hogy derékaljasnak lássék.

l Gyakori a szentek életében, hogy betegek undorltó
sebeit csókolták; sőt az sem ritka, hogy egy szent csókja
nyomán csodálatos gyógyulások történtek. Ha azonban a
sebcsókolóról bebizonyul, hogy a hatodik parancsolat
elleni búnöktől épen nem volt ment, úgy bizonyos, hogy
nem szentséggel, hanem perverzitással, nem erénnyel,
hanem hiszteriával állunk szemben.
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csak eltörli a bűnöket, de még a vízkeresztséget is
pótolja. 1

Vértanunak azonban az Egyház csak azt
tekinti, aki Krisztus hitének megvallásáért 2

Krisztus hitének üldözőitől" erőszakos halált
szenvedett s azt nagy lélekkel viselte. 4 Szent lehet
tehát, de nem vértanu, aki akár a Krisztus hi
téért szenvedett üldözésbe, akár az önfeláldozó

1 De ha lehetséges, a vértanu ls köteles halála előtt

meggyónni, illetőleg a keresztséget felvenni.
2 Valamely az Egyház által még el nem döntött hittudo

mányi kérdésben vallott meggyőződésérthalált szenvedni
lehet hősies, de nem elegendő olt a vértanuként való szentté
avatáshoz.

3 Nemcsak mint vértanut, de egyáltalán nem avatja
szentté az Egyház azt, aki nehogy hit- vagy erkölcsellenes
cselekedetre kényszerítsek, öngyilkos lett, vagy aki hiúság
ból kereste a vértanuságot.

4 Tudtán kivül tehát felnőtt ember nem lehet vértanu.
Ha nem is gondolt a vértanuságra s álmában ölik vagy mér
gezlk meg, úgy hogy nem tud róla: szent lehet, de nem vér
tanu. Igy .Juvenálls János salucesí püspök boldoggáavatá
sát mint vértanuét kérelmezték. dc Lambertini Prosper
hitvédő ellenvetésére mint hitvallót avatták boldoggá.
l\Iéll kevésbbé lehet valaki vértanu akarata ellenére; mind
azonáltal ha meglevén győződve, hogya közügynek
nagyobb hasznára lesz menekülése mint vértanusága által,
menekülni próbál, de ez nem síkerülvén, a vértanuságot
nagy lélekkel viseli, úgy előbbi menekülése nem akadályozza,
hogy mint vértanut avassák szentté, De már aki az üldö
zők elleni önvédelmi harcban esett el, azt az Egyház soha
lern szokta vértanu gyanánt szentté avatni.

3
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betegápolás, l hitterjesztés vagy bármely erény
gyakorlatába belebetegedvén, természetes halállal
mult ki ; valamint az, aki Krisztus hiteért kinzást
szenvedett ugyan, de nem alatta halt meg. Ellen
ben a vértanuk közé sorolja az Egyház azt. aki
Krisztus hiteért börtönt szenvedvén, a börtönben
halt meg. Az elítéltetés történhetett esetleg más
koholt vád alapján. de ha e vádat a hit iránt való
gyülöletből kohol ták ellene. az illető vértanui
jellegén csorba nem esik.

Az erények, illetőleg a vértanuság vizsgálatának
befejeztével újból meg kell vizsgální a boldoggá
avatandó sírját, ami ugyan már az előzetes vizs
gálat során megtörtént. de csak külsöleg azon
szempontból, nem találhatók-e ott a csak szente
ket illető nyilvános tisztelet jelei. Most azonban
felnyit ják a sírt és a koporsót s megvizsgálják
két orvosszakértőáltal a holttestet. mert gyakran
fordul elő a szcnteknél, hogy holttestük csodálatos
módon épségben marad s kellemes illalot áraszt.
Az orvosszakértők állapílják meg tehát, hogy ez
természetes úton magyarázható-e vagy sem?
Úgy a szakértők. mint a sír-őrzö, valamint a sír
és a koporsó felnyitásával megbizott munkások

1 Gonzaga szent Alajos szenttéavatásánál a postulater
Budrioli atya valóban a vértanuságot vitatta, a szentté
avatási bulla azonban nem mint vértanut, hanem mint hit
vallót avatta szentté.
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esküt tesznek, hogy megbízásukban hiven fognak
eljárni s a kérdésekre hiven fognak felelni. Erre
felolvastatván az előzetes eljárás során tartott
sírvizsgálat jegyzőkönyve, megállapítják a sírnak
azóta változatlan voltát, azután kihirdetik, hogy
kiközösítés terhe alatt tilos a boldoggáavatandó
csontjaiból, poraiból, ruhájából vagy a vele elte
metett bármely tárgyból bármit is elvenni. Ez
után jegyzőkönyvbe foglalják a részletes szak
értői véleményt s a holttestet új koporsóba téve,
melyet a püspök pecsétjévellepecsételnek,
visszahelyezik a régi sírba vagy ha az nedvesnek
bizonyult, új sírba. Ha a tiszteletreméltó elhunyt
holtteste nem található meg, pl. folyamba dobták
s a holttest nem került elő, csontjait vagy hamvait
szétszórták, úgy ezt kell jegyzőkönyvbe venni.

Kétségtelen, hogy az erények teszik a szentet
s a csodák nem tartoznak a szentség lényegéhez.
Szent lehet valaki anélkül, hogy csodákat művelt,

volnal s viszont ha csodákat művelt, de erkölcsi
élete kifogás alá esik, nem szent, amint ezt II'.
Sándor már idézett döntvényében világosan ki-

I Aranyszájú szent .lános mondja: A jó cselekedetek
csodák nélkül ls mennyországba vezetnek, a csodák pedig
jó cselekedetek nélkül nem vezethetnek oda. Darnlán szent
Péter III. Sándor pápának Rudolf gubbIói püspök szentté
avatási ügyében azt releli : csodát kivánsz? Nem elég
csoda-e, hogy ez ember angyali életet élt ?

3*
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mondja, Midön tehát az Egyház a szenttéavatási
eljárásban az erényeken kívül csodák bizonyítását
is kívánja, a vizsgálat által csodáknak állított
tények megítélésére csak akkor tér át, mikor az
erények hősies gyakorlata már bebizonyult. A cso
dák az Egyháznak az erények hősies gyakorlatát
megállapító itéletét megerősítvén, az erények és
csodák alapján! avatja a tiszteletreméltó elhuny
lat az Egyház előbb boldoggá, újabb csodák
után szentté.

A vizsgálatnak mindenekelőtt a postulator által
csodának állított tényeket kell bizonyítania s
pontos leírásukat adnia. És pedig a csodák bizo
nyításánál csak a szemtanuk- vallomásának van
bizonyító ereje, amint azt XIV. Benedek 1741.
ápr. 23-iki rendeletében határozottan kimondja.
Komoly megfontolás tárgyává teendő természe
tesen a tanuk szavahihetösége elsősorban az
ószinteség szempontjából. Akinél a legcsekélyebb
gyanú forog fenn arra nézve, hogy érdeke, vagy

I Hogy a csoda az elhunyt szentségének bizonyítékául
Icgyeu tekinthetll, szükségcs, hogy a csoda, ha életében tör
tént. az ó imádságára, ha halála után, az ő segítségül hívá
sára történt legyen.

2 Az a körülmény, hogy a csodák blzonyttásánál azon
tanuk vallomása, akik csak hallomásból tudnak a cscdáröl,
valamlnt az irott feljegyzések által való bizonyitás ki van
zárva, biztosítéka a vizsgálat komolyságának s megbizha
toságának.
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érzelmei által befolyásolva szinezi ki vallomását,
annak vallomása figyelembe nem vehető. Akinél
valószinű, hogy nem volt képes az általa előadott

csodálatos esemény lefolyását pontosan meg
figyelni, hiven megjegyezni, hiven előadni, annak
vallomása nem vehető figyelembe. Különös gond
dal kell megvizsgálni a tömegben látott csodáknak
a tömeg egyes tagjai által történő különböző elő

adásait.
Ha szavahihető tanuk részletes vallomása

által a csodálatos esemény ténye be van bizo
nyítva, akkor szakértőkl meghallgatása által kell
megállapítani, hogy a tudomány annak termé
szetes magyarázatát képes-e adni vagy sem?

Befejeztetvén a vizsgálat, az iratok levéltárba
tétetnek és hiteles másolatuk a Szertartások Bi
zottságának küldetik meg, melytől a postulator
előbb annak megállapítását kéri, hogy az eljárás
szabályszerűen folyt le, azután annak megállapí
tását, hogya hit, remény és szerétet isteni, az
okosság, igazságosság. erősség, mértékletesség sar
kalatos erényeinek s az ezekkel kapcsolatos eré
nyeknek hősies gyakorlata vagy pedig a vértanu
ság be van bizonyítva. Ennek megítélésébe azon
ban a Bizot tság csak akkor bocsátkozik, ha a hol-

l Hogy orvos, fizikus, vegyész, csillagász, geologus vagy
más szakértő meghallgatása szükségcs-e, az állítólagos
csoda természetétől függ.
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doggá avatandó halála óta 50 év telt el, ami alól
a pápa felmentést adhat.

A vizsgálati iratok alapján a postulator elő

admányt készít, melyre a hitvédő megteszi észre
vételeit, ezekre a postulator ellenészrevételeit ;
mindezek kinyomatván a Szertartások Bizottsá
gának títkára egyetértőleg abiboros előadóval,

kitűzi legalább negyven nappal előre az előkészítő

ülés határidejét. Ez a biboros előadó palotájában
tartatik s részt vesznek rajtaa hitvédő, a Bizottság
titkára és jegyzője, a vatikáni Palotamester (min
dig domonkos-rendi szerzetes), a pápa sekres
tyése (ágoston-rendü c. érsek), a Rota három
hivatalban idősb ülnöké s a Szertartások Bizott
ságának tanácsosai (az utóbbiak közül az, aki elő

ször vesz részt ülésben, szavazattal nem bir).
Mindezeket a postulator nehány nappal az ülés
előtt meglátogatja s informálja. l\1indezek véle
ményüket irásban előre kidolgozzák, s ezt az ülés
ben Ielolvasván, átadják a hitvédőnek. aki azok
alapján újabb észrevételeket. a postulator ellen
észrevételeket ir. Ezek kinyomatása után a
vatikáni palotában a Szertartások Bizottsága
biboros tagjainak jelenlétében, akik azonban
ezúttal még nem szavaznak, tartatik a második
előkészítő ülés. Végre a pápa, miután úgy a pos
tulator, mint a hitvédő előterjesztését meghall
gatta. kitűzi a saját elnöklete alatt tartandó
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teljes ülés határidejét. melyen már a bibornokok
is szavaznak, akiket ennélfogva a postulator né
hány nappal elóbb meglátogat. Az ülés napján a
templomban, melynek az elhunyt életében papja
vagy hive volt. az Oltáriszentség reggeltől délig
imádásra tétetik ki. Ha a pápa a szavazatok meg
hallgatása után a boldoggáavatandó hősies eré
nyeit vagy vértanuságát bebizonyítottaknak ta
lálja, akkor meghatározza a napot, melyen dönt
vényét ki fogja hirdetni. A meghatározott napon
a pápa s a pápai udvar jelenlétében a Szertartások
Bizottságának titkára felolvassa a pápai dönt
vényt, melyért a postulator köszönetet mond,
amire a pápa válaszolni szokott. A döntvényben
az is kimondatik, hogy a boldoggá avatáshoz hány
csoda bizonyitása fog kivántatni. Ha ugyanis az
erények hősies gyakorlatát vagy a vértanuságot
szemtanuk bizonyítják. úgy két; ha ellenben csak
oly tanuk, akiknek vallomása hallomáson alapszik,
úgy négy; ha pedig az előzetes eljárásban még
szemtanuk, de a részletes vizsgálatnál már csak
ily közvetett tanuk által történt a bizonyítás, ak
kor három csoda kivántatik XIV. Benedek 1741.
ápr. 23 és 1754. júl. 17-iki rendelete szerint.

A tanuvallomások s szakértői vélemények alap
ján a postulator előadmányt készit. melyre a hit
védő megteszi észrevételeit. a postulator ellen
észrevételeit. Az előkészítő ülés ép úgy tartatik,
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mint az erények tárgyalásánál. Az elökészítö ülés
ból abiboros elöadö az ügyet a postulater előtt

meg nem nevezett hivatalos szakértőknek adja ki
véleményezésre ; ha azok véleménye nem kedvező,

a postulator más, nevesebb szakértők véleményé
vel iparkodik azt megdönteni. ha ezek sem gyözik
meg a tanácsosokat, úgy a bíboros előadó az
ügyet egy még jobb tekintélyű szakértőnek adja
s így kerül végre az ügy a teljes ülés elé.

A boldoggáavatáshoz megkívánt csoda gya
nánt - föltéve mindig, hogy a hősies erények
már be vannak bizonyítva - a Szertartások Bi
zottságának gyakorlata oly kétséget kizárólag be
bizonyított csodálatos eseményt fogad csak el,
mely a tudomány által ismert összes természeti
erők hatásait íelülmulván, a tudomány annak
elfogadható természetes magyarázatát adni nem
képes. Valamely eseménynek a szenttéavatási
ügyben csoda gyanánt történt elfogadása nem
zárja ki, hogy az valamely még ismeretlen ter
mészeti erő hatása, melynek a tudomány egykor
talán képes lesz magyarázatát adni. A megmagya
rázhatlansúg a csodának csak anyagi eleme; hogy
a csodálatos esemény valóban csoda gyanánt
legyen elfogadható, szükséges, hogy előzményei

és egész lefolyása épületes s hatásában a lelki
haszon nyilvánvaló legyen. A természetfölött i
hitnek kell a csodálatos esemény létrejöltében
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kiviláglania; Isten jóságának és bölcsességének
kell a csodálatos eseményben nyilvánulnia ; a hit
és szeretet erősbödését kell a csodálatos esemény
nek előmozdítania, hogy valóban csodának legyen
tekinthető, mely annak, akinek imája vagy segit
ségül hivására történt, hősies erényei által bizo
nyított szentsége megerősítésére szolgál. Csak az
a rendkívüli s természetes úton meg nem magya
rázható jelenség csoda, melyből a hivő lélek meg
érzi az Istent: ahol ez a döntő mozzanat hiány
zik, bármily csodálatos s megmagyarázhatlan a
tény, nem képez a boldoggáavatási eljárásban
elfogadható csodát. A tréfából, hivalkodásból,
erkölcsileg kifogásolható indító okból véghezvitt
cselekedet bál mily csodálatos, de nem csoda.
A hókusz-pókusazal véghezvitt cselekedet bár
mily csodálatos, de nem csoda. Az a csodálatos
jelenség, melynek nincs semmi értelme, nem csoda.
Az a csodálatos jelenség, mely az Egyház által
hit vagy -erkölcsellenes gyanánt kárhoztatott tan
igazságát látszik bizonyítani, nem csoda. Az a
csodálatos jelenség, mely a babona terjesztését
szolgálja, melynek lefolyásánál az Istennek lélek
ben és igazságban való tiszteletével össze nem
férő jelenetek játszódnak le, nem csoda.

Ha a pápa a csodákat bebizonyítottaknak ta
lálja, úgy mint az erények tárgyalása után dönt
vényt ad ki, melyben megállapítja. hogy ezen és
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ezen csodák be vannak bizonyítva. E két dönt
vény alapján már most a postulator annak ki
mondását kéri, hogy az erények és csodák meg
lévén állapítva, a tiszteletreméltó elhunyt bol
doggá avatható. A kérelemre a hitvédő megteszi
észrevétel eit.

Ez azután a pápa elnöklete alatt teljes ülés
ben! letárgyaltatván, meghozza végre a pápa
ítéletét, melyben kimondja, hogy a tiszteletre
méltó elhunyt boldoggá avatható.

Ezután a postulator a brevék titkárának át
adja a boldog életrajzát a boldoggáavatás nap
ján kiadandó breve számára; a hitvédőnek s a
szertartások bizottsága titkárának pedig a boldog
szent miséjébe és zsolozsmájába felveendő imád
ságokat" jóváhagyás végett. Ezután a pápától
engedélyt kér, hogya boldog holtteste sírjából
kivétetvén. nyilvános tiszteletre kitétessék s hogy
belőle ereklyék vétethessenek. A pápa ezt az enge-

I Még a teljes ülés előtt a postulator igazolni tartozik.
hogy a Szeritatya sekrestyésenek kezeihez letette a bol
doggáavatás ünnepélyének költségeit: 500 aranyat.

2 A boldoggáavatási brevében engedélyezett szentmise
és zsolozsma azonban sohasem külön szentmise és zso
lozsma, hanem mindig az általános részből vétetik s csak
bizonyos idő rnulva ujabb kérelemre engedélyez a Szertar
tások Bizottsága külön misét és zsolozsmát. A brevé mín
dig kimondja, hogy a szentmise és zsolozsma, mely helyekre
és napra engedélyeztetík,
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délyt a hitvédőnek adja, akiknek, utasítását a Szer
tartások Bizottságának titkára a megyés püspök
nek küldi. A holttest nyilvános tiszteletre csak a
boldoggáavatási brevé kihirdetése után tétetik
ki s megfelelő szárnú ereklye a pápai ereklyetárba
küldendö. A postulator még a boldognak kisebb
nagyobb képeit is kinyomatja, melyeken azonban
a dicsfény csak sugarak, nem pedig fénykör által
ábrázolható. A nagyobb képek közül abiborosok
és prelátusok közt mintegy 300 finomabb papirra
nyomatott osztandó szét; egy selyemre nyoma
tott pedig a pápának adatik. Hasonlókép az élet
rajzból is mintegy 300 vörös vászonba kötött
aranymetszésű példányabiborosok és prelátusok
között osztandó szét; egy fehér selyembe kötött
s a pápa cimerével diszített pedig a pápának ada
tik. A pápának, a Szertartások Bizottsága elnöke,
nek és titkárának, az ügy előadójának s a hitvédő

nek pedig a postulator a boldognak jeles művész

által olajba festett aranykeretű arcképét ajándé
kozza. A boldoggáavatás ünnepélyén a boldog
ereklyéi az oltáron kitétetnek ; e célra a postulater
a vatikáni bazilikának egy megfelelő nagyságú
ezüst ereklyetartót ajándékoz. Hasonlóképen
ezüst ereklyetartóban kapják a boldog ereklyéit a
pápa s az előbb említett személyiségek. A boldoggá
avatási terem díszítésével a postulater egy jeles
építészt biz meg, aki a díszítést a vatikáni temp-
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lom kincstárosának (rendesen egy c. érsek) jóvá
hagyásával intézi. Kimagasló helyen a boldognak
lepellel letakart képe, a falakon pedig a boldoggá
avatási eljárás során eifogadott csodákat ábrá
zoló festmények helyeztetnek el. Az ünnepélyes
nagymise végzésére a postulator a vatikáni bazi
lika kanonokjai közül egy püspököt kér fel. A bol
doggáavatásra kitűzött órában, miután a bibo
rosok és prelátusok elhelyezkedtek, a postulator
kéri a Szertartások Bizottságának bíboros-elnökét,

hogy a boldoggáavatási breve kihirdetését ren
delje el.

A biboros átveszi a brevét s a Bizottság
titkára által a vatikáni bazilika hiboros főpapjá

nak adatja, aki a bazilika levéltárnoka által föl
olvastatja. Felolvastatván a hrevé, a Te Deum-ot
éneklik, mialatt a Boldog képéről sereklyéiről

lehull a lepel s megszélainak a harangok. Azután
a versszakot éneklik:

Imádkozzál érettünk boldog N. N.
Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéretérc.

S a misézö püspök fl boldogról szóló új imád
ságot mondja s ereklyéinek tömjénez. Ezután
következik a nagymise. mely alatt Gloria után
kiesztatnak a boldog képei s életrajza. Délután
a Boldog tiszteletére tartott ájtatosságon a pápa
az összes biborosokkal megjelenik s ekkor fogadj fl

a Boldog ereklyéit, képeit és életrajzát, azután
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a postulator kihallgatást nyer, melyen a bol
doggáavatásért köszönetet mond.

A Boldog tiszteletére abban a templomban,
ahol holtteste nyugszik, vagy amelyben különös
tiszteletnek örvend, háromnapos ájtatosságót
tartanak. melyen kiváló szónokok dicsőitik a
Boldogot. De tiszteletére templomot emelni még
nem szabad, hanem csak valamely szentnek oltá
rán lehet a boldognak eltávolítható képét el
helyezni. A háromnapos ájtatosság alatt a Boldog
képe a főoltárra helyezhető, de azután ismét el
kell távolítani.

III. A szenlIéava tás.

Ha a boldoggáavatás után újabb csodák tör
ténnek. akkor a postulator az ügy újra felvételét
kérelmezi. kéreIméhez arról szóló tanusítványo
kat mellékelve, hogy a Boldog szentségének hire
és tisztelete mindinkább terjed. A kérvény és
mellékletei kinyomatván. az ügy újra fölvéte
Iének kérdése a Szertartások Bizottsága elé ter
jesztetik. Ha a pápa a Bizottság igenlő válaszát
helybenhagyja, akkor erről végzést ad ki s ennek
alapján a postalator kéri a boldoggáavatás óta
történt csodákra vonatkozó vizsgálat elrendelé
sét. E vizsgálattal az a püspök bizatik meg, aki
nek megyéjében az újabb csodák történtek. Be
küldetvén az iratok, előbb felülvizsgálat tárgyát
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képezi, hogy az eljárás szabályszerűen folyt-e le,
azután a csodák megitélése ép úgy történik, mint
a boldoggáavatásnál. Végre a pápa itélete meg
állapítja, hogy két újabb csoda bebizonyíttatott.
Ha azonban a boldoggáavatás azon az alapon
történt, hogy az elhunyt nyilvános tisztelete ~

VIII. Orbán tilalma alól kivételt képez, akkor a
szenttéavatáshoz négy csoda kívántatik. Ez eset
ben a postulator mindenekelőtt felmentést kér a
szentség hirére vonatkozó vizsgálat alól; azután
kéri az erények és csodák, illetőleg a vértanu
ság és csodákra vonatkozó vizsgálat elrende
lését. Az eljárás ugyanolyan, mint a boldoggá
avatásnál s az erényeket megállapító itéletben ki
mondatík, hogyaszenttéavatáshoz négy csoda
bizonyítása fog kívántatni. Miután a pápai itélet
a csodákat is megállapította, következik az eljá
rásban az utolsó itélkezés.! mely kimondja, hogy
boldog N. szentté avatható. Ez itélet kihirdetése
után a pápa különbözö templomokban nyilvános
könyörgéseket rendel el, végül egy bizottságót
nevez ki, mely a szenttéavatás ünnepélyét ren
dezze. A szentnek új életrajzát kell kiadni, új ké
peit festetni és nyomatni, új, arannyal ékes
rnisemondóruhát készíttetni, melyben maga a

1 Ez előtt a postulator átadja a szenttéavatási ünnepély
költségeit, 1000 aranyat.



A MA ÉRVÉNYES JOG. 47

pápa tartja anagymisét, mely alatt felajánlásra
a poslulator kenyeret és bort (ezüst hordóban),
aranyozott viaszgyertyákat s egy pár galambot
ajánl fel. Két, a Szent képével diszített zászlót is
készíttet, egyik a vatikáni templomé marad,
a másikat a szenttéavatás végeztével a vatikáni
káptalan ünnepélyesen átadja a postulatornak u
templom számára, melyben a Szent teste nyugszik
vagy amelyben különös tiszteletnek örvend. Itt a
Szent tiszteletére kilencnapos ájtatosság tartatik s
most már szabad a Szent tiszteletére templomot
építeni,

A boldoggáavatási brevében vagy utóbb
bizonyos helyekre engedélyezett szentmise és
zsolozsma most kiterjesztetik az egyetemes egy
házra. előbb csak egyszerű szertartással, mely
később esetleg ünnepélyesebbé tétetik. 1 De a
Boldog zsolozsmájában engedélyezett különös ré
szek most újból felülvizsgáltatnak s nem min
dig vétetnek fel a szent zsolozsmájába.f Némely

I Az egyszerű és ünnepélyes (simplex és duplex) szer
lartás közti különbség ismertetése mint szertartási részlet
kérdés, jelen dolgozat kerelén kivül esik.

2 Lehetséges ugyanis, hogy e részeknek a Boldog zso
lozsmájába való felvételét a helyi hagyomány indokolta,
de azoknak az egyetemes egyházra való kiterjesztése nem
látszll: megfelelőnek. II;!Y 1721'.. július 2~-'\n szent I1defonz
toledoi érsek szenttéavatási ügyében, melynél a hitvédő

Lambertlni Prosper volt. o
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szeriteket az Egyház még különös címekkel is ki
tüntet, így akinek egész nemzetek megtérítését
lehet érdeméül betudni, joggal nevezhető e nem
zet apostolának; városok, tartományok és or
szágok védőszenteket választanak maguknak.
Az Egyház doktora címet az Egyház esetről-esetre

adja azoknak a különbözö korokban élt szentek
nek, akik hatalmas arányú vallásos irodalmi mű
ködésükkel magaslottak ki más egyházi írók közül
s akiknek e téren a tévedések megcáfolása tekin
tetében vezető helyzetük és rendkívüli érdemeik
voltak.

'h §. Az ereklyék tisztelete.

Nem tudjátok-e, hogy tagjaitok a Szentlélek
temploma? - kérdi szent Pál a korinthusiakat s
erre hivatkozva tanítja a tridenti zsinat, hogy a
szentek testei, melyek Krisztus tagjai s a Szent
lélek temploma voltak s az örök életre fognak
feltámasztatni -s megdicsöittetni, a hivek által
tiszteletben tartandók, úgy hogy kárhoztatandók
azok, akik azt állítják, hogy a szentek ereklyéit
tisztelet nem illeti. S a tridenti hitvallásban is
benno van: állhatatosan tartom, hogy a szentek
ereklyéit tisztelni kell. A szentek ereklyéinek
tisztelete mellett ősrégi bizonyságu nk a lJ. szá
zadból származó szent Polycarpus-féle "ér
tanui akta.
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Az ereklyék kezelésére vonatkozólag a nyugati
egyház gyakorlata eltért a keletitől. A keleti egy
ház szétdarabolta a szentek holttesteit, hogy az
egyes testrészeket ereklye gyanánt osztogassa;
a nyugati egyház a szentek holttesteit egészben
óhajtván megőrizni, egyeseknek eleinte csak
tágabb értelemben vett ereklyéket, azaz oly tár
gyakat osztogatott, melyek a szent testét érin
tették, sőt a szentek holttesteinek egészben való
átszállitását sem engedte meg. Szent Ambrus az
első, aki 375-ben elődjének, szent Dénesnek holt
testét Heteiumból Milanóba hozat ja, mikor is a
szent holttestének azonosságát szent Vazul kisérő

levele bizonyítja.
Az ereklyék valódiságát tűzpróbával is bizonyí

tották, amint azt az 592 november l-én Saragossá
ban Artemius érsek elnöklete alatt tartott tarra
gonai tartományi zsinat 2. határozata tanúsítja,
melyet Hefele Concilien Geschichte-jében tévesen
magyaráz úgy. hogy az arianus templomokban
talált ereklyéket meg kellett égetni. A 813-iki
mainzi zsinat 51. határozata pedig kimondja.
hogy a szentek holttesteit a püspök vagy a zsinat
engedélye nélkül más helyre átszállitani senkinek
sem szabad.

Végre a III. Ince alatt 1215-ben tartott IV. la
teráni zsinat 62. határozata megtiltja az erek
lyék adásvételét; kimondja, hogy nyilvános tisz-

A BZen ttéavalis. 4
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teletre csak a pápa által igazolt ereklyék tehe
tök ki és pedig mindig csak ereklyetartóban ;
végül lelkére köti a papságnak. hogy az ereklyék
tisztelőit hamis okmányokkal meg ne csalják.
A lateráni zsinat tilalmát szószerint veszi át a III.
Miklós által apostoli követté nevezett Fülöp
fermói püspök elnöklete alatt 1279. szeptember
14-én tartott budai! nemzeti zsinat 27-ik határo
zata, mely a büntetést is megállapítja ; a zsinat
határozata ellen vétő papot javadalmától és hiva
talától függeszti fel, a világit pedig egy hónapra
eltiltja az egyházba való belépéstöI.

A tridenti zsinat már idézett határozatával a
szent ereklyék igazolását a püspökre bízza, aki
azt a hittudósok véleménye alapján eszközli.
A mai jog szerint tehát nyilvános tiszteletben csak
a pápa által szentté vagy boldoggáavatottaknak
a megyés püspök által igazolt ereklyéi részesfthe
tök. És pedig a szentek holttestei nem az oltáron,
hanem az oltár alatt helyezendők el, más temp
lomba való átszáIUtásukhoz pedig pápai engedély
szükséges, valamint általában a koporsó felnyitá
sához is, amely alkalommal a koporsót a püspök
nek mindig le kell pecsételnie.

1 Akkor a veszprémi egyházmegyéhez tartozott.
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5. §. A szent képek tisztelete.

A szentek képei is tiszteletben tartandók
folytatja a tridenti zsinat a szentek tiszteletéről

szóló tanítását, - nem mintha azt hinnők, hogy
azokban valami isteni erő van, nem mintha a
képekbe helyeznők reményünket, mint a pogányok
bálványaikban, hanem a tisztelet, mellyel a képet
illetjük, arra irányul, akit a kép ábrázol, úgy hog)'
a kép által a szentet tiszteljük. A szentek példáit
állítja a kép szemünk elé. hogy a szentek követé
sére buzdítson.

Kezdettől fogva találunk szeritképeket a kata
kombákban. A 3ü6-iki elvirai zsinat 36-ik határo
zata ugyan megtiJtja a templomok falait szent
képekkel ékesíteni, de e tilalom nem a képek tisz
telete ellen irányul, hanem óvatosságból történik,
nehogy a képeket a pogányok gúny jának és üldö
zésének tegyék ki. Severus marseillei püspök azon
ban, nehogy a képek imádás tárgyává legyenek,
kidobatta a képeket.! Nagy szent Gergely pápa
600-ban írt levelében megróvjaa túlbuzgó püspököt.
megmagyarázva, hogy más dolog képet imádni
S más a kép által megtanulni Istent imádni. l\Iert
amit az olvasni tudónak az irás. azt nyujtja az

l Hasonló esetet olvasunk salamisl szent Eplphaniusról
ls. Szórványosan Tertullianusnál és Eusebiusnál is vannak
képellenes nyilatkozatok.

-1*
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olvasni nem tudónak a kép. 726-ban Izauri Leó
császár bálványimádásnak minösítve a képek
tiszteletét, rendeletet adott a képek rombolására ;
Germanns konstantinápolyi patriárka ellenszegült
s jelentést tett II. Gergely pápának. aki megdi
csérte hithűségeért s kinjelentette, hogy a képek
tisztelete, mely arra irányul, akit a kép ábrázol,
jogos s nem bálványimádás; csak nem lézező

dolgok képeit lehet bálványoknak tekinteni, de az
Isten nevében készült képek tiszteletreméltók.
A császárnak pedig azt írja: Nem a képet magát
tiszteljük, hanem a kép arra szolgál, hogy lelkün
ket felemeljük ahhoz, akit a kép ábrázol. Nem úgy
tiszteljük, mint Istent, mert az Úr képe előtt azt
mondjuk: Krisztus kegyelmezz nekünk; a vér
tanuk képe előtt: könyörögj érettünk. Miként a
püspöknek nem szabad az államügyekbe, úgy a
császárnak nem szabad az egyházi ügyekbe avat
koznia. A III.. Gergely alatt 731-ben tartott
római zsinat a képrombolókat kiközösítéssel
sujtja. Mindamellett Leó fia, Konstantin is foly
tatta a képrombolást s az általa 754-ben össze
hivott konstantinápolyi zsinat a képek tisztelőire,

ha papok, hivatalvesztést. ha világiak, kiközösí
tést szabott ki. A konstantinápolyi zsinat határo
zatát az István pápa alatt 769-ben tartott late
ráni zsinat kárhoztatta. A császár azonban kegyet
len üldözést rendelt el a képek tisztelői ellen,
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melyben Remete szent Péter, Oszlopos szent And
rás, szent István apát s mások vértanuhalált szen
vedtek; fia, kazár Leó pedig nejét, Irént, mint
képtisztelőtszámüzetésbe küldte. A császár halála
után azonban Irén császárné mint tíz éves fiának
gyámja visszatért s 787-ben Hadrián pápával
egyetértésben egyetemes zsinatot hivott össze
Nikeába, mely a képek tiszteletét a katholikus
egyház régi hagyományának jelentve ki, a képek
tiszteletének helyreállítását s a képek tiszte
lete ellen irányuló iratok elégetését rendelte el
S a képek tiszteletének tagadóit, ha papok, hiva
talvesztéssel, ha világiak, kiközösítéssel sujtotta.

A nikeai zsinat iratainak latin (ordítása azon
ban a tisztelet helyett tévesen az imádás kifejezést
használván, a 794·iki frankfurti zsinat úgy a kép
romboló konstantinápolyi, mint a szerinte kép
imádó nikeai zsinatot elítélte, A képek tiszteletét
teljesen helyreállitaniacsakTheodóracsászárnénak
sikerült a 842-iki konstantinápolyi zsinaton, mely
ennek emlékére behozta bőjt első vasárnapjára a
hithűség (orthodoxia)ünnepéts aképek tiszteleteel
len a keleti egyházban azóta nem merült felkifogás.

A kálvinisták azonban ismét tagadván a képek
tiszteletének jogosultságát, a tridenti zsinat 25-ik
ülésszakában meghozta föntebb idézett határoza
tát, melyben az e téren becsúszott visszaélések
kiküszöbölésére is üdvös rendelkezéseket tett,
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kimondván. hogy nem szabad a templomban oly
képeket alkalmazni.! melyek a kevésbbé művel

tekre nézve tévedésre nyujthatnak alkalmat;
ezért megtiltja. hogy bármely, még a püspöki jog
hatóság alól kivett templomban is, a püspök jóvá
hagyása nélkül szokatlan képeket helyezzenek el.
A templomban elhelyezhetó szentképeknek tehát
nem szabad a hittel, erkölccsel, a történelmi való
sággal. az egyházi hagyománnyal ellentéteseknek
Ienniök.P Oly szentek képeit, akik életükben vala
mely szerzetes rendhez tartoztak, saját rendi ruhá
jukban kell ábrázolni. A tridenti zsinat a képek
tiszteletében minden babonát és nyerészkedést
kiküszöbölni óhajtván, elrendelte, hogy ha vala
mely szentképról csodák hirét kezdik terjeszteni,
a püspöknek az ügyet vizsgálat tárgyává kell
tennie, melynek eredményéhez képest esetleg az
állítólagos csodatevó képet el kell távolítani.
Ellenben valamely régtől fogva kegykép gya
nánt tisztelt képet csak az Apostoli Szék enge
délyével szabad más templomba áthelyezni.
Fekete vasárnaptól nagyszombatig minden képet
a templomban el kell takarni, ugyanígy a 40 órás
szentségimádás alkalmával is.

I Akár mint oltárképet. akár mint falfestményt, üveg
festményt, mozaíkot, szobrot vagy domborművet.

2 XIII. Leó 1897. január 25-iki Officiorum ac munerum
rendelete értelmében kis szentképecskék kinyomatásához
is az egyház! hatóság jóváhagyása szükséges.
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