
BÁLINT SÁNDOR

ÚR AR MIHÁJLY ANGYAJL
Mihály főangyal, régiesen arkangyal, a mennyei seregek fejedelme. Zsidó jelen

tése: ,ki fogható az Istenhez', deákul: quis ut Deus, középkori szakrális nyelvünkön:
Szent Mihály Úr, Úr Szent Mihály, Úr Mihály angyal. Helynévi emléke: Szent
mihályúr,

Vannak azonban nyelvünkben még archaikusabb megnevezések is. A Te
leki- és Székelyudvarhelyi-kódexben olvasható ar, eredeti hangzása szerint esetleg
ár szavunk már régen kihalt nyelvünkből. Az említett kódexekben is csak ötször
fordul elő, mindannyiszor Mihályarkangyallal való említésben. Nem is egymagá
ban, hanem az úr szóval együtt: úr ar Mihály angyal, úr ar. Mihály arkangyal.
Ugyanezekben a kódexekben a Szent Mihály arkangyal is olvasható, tehát a két 
alak váltakozik egymással. Később azonban a szent kiszorította az ősi ar, ár [elzőt.

Az ar szó nyelvtudományi kutatásaink szerint honfoglalás előtti, pogány szak
rális világunkba, szókincsünkbe gyökeresedett ótörök jövevény, amelynek jelen
tése »szent«, »Iegfőbb«, Az úr eredeti értelme is hasonló. Archaikus nyelvhasz
nálatunk az úr ar alakot lelkendező hódolatból egyszerre mondogatta, és adataink
szerint később egyedül Szent Míhály urkangvalra, a mennyei seregeknek egyszer
re tisztelt és rettegett fejedelmére, a lélek túlvilágra költözésén ek kísérőtársára,

vőfélyére és bírájára alkalmazta.
Szent Mihály arkangyal - írja Illyés András barokk egyházi írónk - azelőtt

a Synagoga fejedelme volt, most pedig az Anyaszentegyházé. Röviden, hittudományi
meghatározás szerint az Ószövetségben a választott népé: Míhálv a nagy fejede
lem, ki a te népedért helytáll (Dániel 13,1), az Újszövetségben pedig Isten népéé.
O a praepositus Paradisi, salutis Signifer. Míhály akadályozza meg Izrael fiainak
bálványimádását. A zsidó hagyomány szerint ugyanis Mózest ismeretlen helyen
angyalok temették el, nehogy bebalzsamozott holttestét bálványként imádják. Az
ördöm megküzdött Mózes holttestéért Mihállyal (Júdás 9), de a viadalban alulma
radt.

A mennyei seregek fejedelmeként jelenik meg János jelenéseiben (12,7-9): Ak
kor nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt ...
A földre taszították. és vele együtt lezuhantak a sátán angyalai is.

Mindezekből érthető, hogy Mihály az egyház oltalmazója, küzdelmeínek párt
fogója. Osi hagyomány szerint patrónusa a keresztény katonáknak is főleg ha a po
gányság ellen, a hitért küzdenek. A világ végén harcolni fog minden hivő ke
resztény lélekért, hogy kiragadja a sátán hatalmából. Már a haldoklókat is oltal
mazza, majd átvezeti őket a másvilágra. O teszi mérlegre az ember jócselekedeteit
és gonoszságait. Eszerint ítéli majd az Úr üdvösségre vagy örök kárhozatra.

Karl Meisen kiváló német néprajzi kutató találóan állapítja meg, hogy amíg
a szentek földi életükkel váltak méltóvá a megdicsőülésre, a hívek tiszteletére, és
csak haláluk után jutottak az angyalok társaságába, addig Mihály, Ráfael és Gá
bor arkangyalok nem osztoztak Éva gyermekeinek mulandó sorsában, hanem az
idők kezdetétől szelgálnak a seregek Urának. Ennélfogva életükről, érdemeikről sem
lehet olyan értelemben beszélni, mint a szeritekéről. Nem lehet szó tehát mennyei
születésnapjukról, azaz földi haláluk órájáról sem, amelyen a hívek ünnepüket
évről évre megülhetnék. Ereklyéik, testi maradványaik nyilvános kultuszára sincs
mód, mert ilyenek nincsenek. Nem lehet életük földi állomásaihoz, sírjukhoz sem
zarándokolni. Tiszta szellemek lévén, ábrázolásuk is csak művészi, szimbolikus
hitelességre tarthat számot.

A kultuszképződésnek e hiányzó föltételei ellenére Mihály a népi jámborságban
kivételes helyet, rangot foglal el. O volt a bizánci birodalom patrónusa, a csá
szár testőre, ő a protecteur de la France, ő a deutscher Michel, a magyar közép
korban - mint láttuk - egyedül ó az Ar Szent Mihály.
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A Mihály-kultusz a keleti egyházban, főleg Konstantinápolyban bontakozott ki
először és nyilvánvalóan összefügg azzal, hogy a birodalom pártfogójaként, katona
szeritként tisztelte. A bizánci jámborság vonzási körébe tartozik a dél-itáliai Monte
Gargano. A kultusz mindenesetre a nyugati egyházban a Bizánctól ihletett terü
leteken tűnik föl először. A VI. században említik, hogya római Szent Mihály-ba
zll lka felszentelésének napja szeptember 29. Ez válik Nyugaton általában az arkan
gyal névünnepévé. egyúttal az európai kalendárium egyik legteljesebb napjává.

A legenda Monte Gargano mellett Mihálynak egyéb megjelenéseiről is tud.
Ilyen az Angyalvár. amely eredetileg pogány római erődítmény volt. Később az
arkangyal szobrát állították a homlokzatára, amely a -Iegenda szerint Nagy Szent
Gergely pápa és a római nép könyörgésére kardjával távozásra kényszerítette a
pusztító járványos betegségeket. A vár tetejére IV. Bonifác pápa Mihály tiszteleté
re a VII. század elején kápolnát emelt: ecclesia sancti Angeli usque ad coelos.

Európa- másik híres-nevezetes Mihály-kultuszhelye Mont Saint Michel (Mons
Sancti Michaelis in periculo maris) Normandiában. Fekvése, templomának szépsége
miatt a középkor a Napnyugat csodája néven emlegette. Európa minden tájáról
zarándokoltak ide, nyilván magyárok is.

Mihályról egyébként nemcsak hegyeket, hegyen épült várakat, várkápolnákat,
templomokat neveztek el, hanem bizalommal ajánlották a városkapukat (Pozsony,
Sopron) is az arkangyal oltalmába, hogyalakosságtól riassza messzire a lesben
álló, besurranásra készülő gonoszlelket. járványokat, ellenséget.

Mihály igazában talán az első keresztény évezred fordulóján, a chiliasmus szo
rongó időszakában vált halottak szószólójává. Temetőket, cintermeket, ezeknek
kápolnáit, csontkamrait (ossarium, Kamel') ajánlják az ő hathatós pártfogásába. A
temetők az utóbbi századokban már kikerültek a város szélére, de a Míhály-ká
polnák bent a város szívében még sok helyen őrzik, hirdetik a küzdő és szenve
dő egyház kövekkel is kifejezett együttesét, szövetségét,

Már Szent István magának és királyi házának örök üdvösségére Mihálynak
szentelí a veszprémi székesegyházat (1009). Ö a patrónusa a váci egyházmegyének is.
Mihály és Gábor zománcképe tűnik föl a Szent Korona alsó részén, Dukas Mihály
ajándékán. Moravcsik Gyula utal rá, hogy a koronázási szertartás ősi bizánci szö
vege szerint az új császár előtt maga Mihály arkangyal tárja majd föl az uralom
kapuit. Ez a hit a magyar királyi udvarban sem lehetett ismeretlen. Szintén Mo
ravesik szerint egy XI. századi miniatűr II. Basileos császár koronázását úgy áb
rázolja, hogy Krisztus nyújtja a koronát a császár feje fölé, Gábor teszi a fejére,
Mihály pedig lándzsát ad a kezébe. Aligha kétséges tehát, hogy a két arkangyal
a koronázás, illetőleg uralkodói hatalom égi eredetére akarja a mi királyainkat
is emlékeztetni.

Már a középkorban ismeretes volt a Szentmihályhegy, újabb nevén Vonyarc
vashegy, amelyet valamikor körülfolyt a Balaton. Hajdanában remeteség virágzott
az arkangyal tiszteletére szentelt kápolna mellett. A remeték nyilván a balatoni
vízen járókért, illetőleg a közeli szőllőhegyek áldásáért is imádkoztak. Régebben
sokan temetkeztek köréje. Voltak még távolabbról is, akiknek utolsó kívánsága
az volt, hogy ebben a temetőben legyen a sírjuk. Nem tartjuk lehetetlennek, hogy
a vonyarci kultusz még a Mont Saint Michel középkori hazai sarjadéka.

Mihály az Utolsó ítélet angyala. Hol a világítélő Krísztus társaságában, hol
pedig önállóan, két kezében karddal és rnérleggel jelenik meg középkorí templo
maink kapubejárata fölött, vagy bent, a diadalíveken. Bucsuta göcseji falu hagyo
mánya szerint a Holdban is ő méregetí a lelkeket. Mindenképpen emlékeztetni akar
ja a keresztény lelket a nagy számadásra: a ha-lálra és ítéletre.

Zseliz (Zeliezovce) freskójának, Becsei György megítéltetésének angyalát 
attributum híján - nem lehet föltétlenül Mihályarkangyallal azonosítani: mon
danivalójával mégis őt, egyben az ars bene moriendi képzetkörét idézi. A fres
kó személyí vonatkozásait Lepold Antal tisztázta. A Becsei család múltjához
két véres cselekedet fűződik. Becsei Imre ölte meg Zách Felicián Sebe nevezetű

leányát, Becsei György pedig Károly Róbert vetélytársat, DurazzóiKárolyt. György
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1364-ben halt meg. Leánya, Margit ajánlotta föl a zselizi kegyúri templomban a
freskót, amely viharos életű édesapja üdvösségében való reménykedését fejezi ki.
A halott Becsei György szájából kiszálló, gyermekalakban ábrázolt lélek Krisztus
hoz fordul írgalomért, kérését Mária is támogatja. A halottas ágynál álló angyal,
nyilvánvalóan Mihály, György töredelmére, az ördög pedig bűneinek sokaságára
hivatkozik. Az ördög latin képszalagján : úgy ismerem ezt a lelket, hogy bűnökkel

telt, mint Ninive városa. Az angyal szalagján: ha vétkezett is, a halál gyötrel
mében segítséget kért. A kisgyermek alakjában elszálló lélek szalagján : most ments
meg halálod érdeméből Krisztus. A Mária jobb kezéből kinövő szalagon: fiam, aki
ezt az emlőt szoptad, bocsánatot kérek neki. Krisztusnak az Atyához intézett sza
va: Atyám, tekintsd sebeimet, és tedd, amit édesanyám kér. Az Atya megígéri
György üdvözülését. - Nagyon valószínű, hogyafreskónak egykorú mondai hát
tere is lehetett.

Szilárdfy Zoltán néhány barokk oltárképünk ikonográfiai utalásait elemzi:
Magyarkeszí barokk oltárképe az ars bene- moriendi szemléltetése. A haldokló

ember mellett már a halál virraszt, kezében a mulandóságot jelképező homokőrá

val. A beteg fölött Mihály lebeg. Egyik kezében kard, amellyel a sárkány képé
ben settenkedő sátánra sújt, a másikban pedig a hagyományos mérleg, A haldok
ló fejénél álló őrangyal a mérlegelt jócselekedetek súlyára, nagyobb értékére és
így a lélek üdvözülésére mutat.

Lenti oltárképén (1802) Mózes földi maradványait az ördögök akarják elra
gadni, de szándékukat Mihály meghiúsítja. Az Úr ugyanis Mózes sírját elrejtette,
nehogy holttestét az izraeliták bálványozzák: És meghala ott Mózes, az Úr szolgá
ja. Moáb földjén. Az Úr rendeléséből és eltemeté őt Moáb földjének völgyében
Fógor átellenében. És ember nem tudja az ő sírját mind a jelen napig (Mózes V,
34,5-6). Mint már említettük, jámbor zsidó hagyomány szerint maga Mihály ví
vott meg a sátánnal Mózes holttestéért.

Gyöngyöspata barokk képén Mihály a tisztítótűzből menti ki a lelkeket. De
ákul ezt az evangéliumi verset (Máté V, 26) olvassuk rajta: Bizony mondom neked,
ki nem szabadulsz onnan, amíg az utolsó fillért le nem fizeted. Másik szövege ;
Megmérettél a mérlegben és hiányosnak találtattál (Dániel 5,27).

Mihály szeboralakja barokk szószékeínk hangfogójának tetején is sok helyen
megjelenik, amint a sátánt legyőzi. Igy Nagytétény szószékén az ég felé mutató
Mihály megragadja a Nébó hegyén haldokló Mózest, utalással az Irásra: Ez azon
fÖld, melyért megesküdtem vala Abrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, mondván a
te ivadékodnak adom azt. Láttad tenszemeddel, de át nem mégy arra.

Orbán Balázs följegyzéséből ismeretes, hogy Csíksomlyón prédikáció előtt

Míhály trombitáját régebben meg szokták szólaltatni, hogy az Utolsó Ítéletre való
emlékeztetéssel az Igének üdvösségesebb befogadására késztessék a híveket.

Mihály tiszteletére szívesen szenteltek harangokat, de temetői haranglábakat
is. Ez utóbbiakat temetés közben kongatták. Mintegy hívták, szólongatták az ark
angyalt, jöjjön a halott segítségére, riassza el mellőle a gonoszokat.

Ösí szegedi hiedelem szerint a halottnak Mihály a vőfélye, ő kéri ki és viszi
a menyasszonyt, az emberi lelket az örök menyegzőre, a másvilági örömbe. Az
ő oltal.mára bízzák, amikor a Szent Mihály Lova néven 'emlegetett hordozható
ravatalra téve, utolsó útján a sírhoz kísérik. Tréfásan Szent Mihály lovai név
vel illették régebben azokat a sárospataki református teológusokat is, akik teme
téskor a professzorok vagy családtagjaik koporsóját vitték. A kifejezés először a
Székelyudvarhelyi-kódexben fordul elő. Egyik nyelvészünk a kifejezést tréfás hangú
Iatúnak érzi. Eredeti képzetvilága szerint aligha lehetett az. A lélek útját akar
ták ezzel a szólítással is megrövidíteni : az arkangyal lován, az ő oltalmában minél
előbb jusson üdvösségre.

Torockó unitárius népe Szent Mihály napját egészen a középkor szellemében
ünnepli. A múlt században az első kenyérből az ünnepen még mindenki úrva
csorához járult. Utána a sírokat keresték föl. E hagyománynak eredeti euchariszti
kus, egyúttal halottakat istápoló szándéka kétségtelen.
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Ezen az archaikus magyar tájon egészen a múlt század végéig nem volt külön
temető. Aranyosszéken minden család a maga kertjébe, Torockón pedig sziklá
ba vájt sírboltba helyezte a maga halottját, de jel vagy felírás nélkül. A sírbolt
tájszólásukban birgej kivágása és a halott temetése a nemzetség és szomszédság kö
telessége, illetőleg kiváltsága. A sírboltban a már elpcrladt családtagok számára kü
lön csontgödör is volt. Ez mintha a Mihály oltalmába ajánlott középkori ossa
rium kései, elfalusiasodott hírmondója lenne. A halottakat régebben tiszta fehérbe
öltöztették és fehér lepedőbe burkolva tették koporsóba. A lányhalottat fehérbe
öltözött lányok vitték a sírhoz.

Torockó népének szakrális szemlélete szerint is- a halál és temetés Szent Mi
hály gondviselésében inkább menyegző, mint fekete gyász.

Szent Mihály legendáját, képzetvilágát teljes középkorí gazdagságában tárják
elénk a magyar György lovag (1353) és Pokoljáró Tar Lőrinc (1411) viselt dolgai.
Mindketten bűneik sokaságának törlesztése miatt zarándokoltak a Szent Patrik
purgatóriuma néven emlegetett híres írországi búcsújáróhelyre. Ez voltaképpen kén
kövektől párolgó barlang volt, A jámbor hagyomány szerint a belépő vezeklők Mi
hály vezetésével itt látomásban megpillanthatták a bűnösök kínját és az igazak
örornet, A két magyar nevével jegyzett víziókat a kortársak nagy épüléssel hall
gattak és olvasták. Részletes előadásukra rtt nem térhetünk ki.

Mihályarkangyallal a magyar mesevilágban is találkozunk. A legszebb vál
tozatot Ortutay Gyula jegyezte föl a szabolcsi Fedics Mihály ajkáról.

Szent Mihály napja az őszi napéjegyenlőség tájára esik és mintegy ott áll
a sötét tél kapujában. Göcseji mondás szerint Szent Mihály öltöztet, Szent György
vetkőztet. Érthető a szegedi szólás is: fél, mint a cigány Szent Mihálytól, Tréfás
fogalmazásban : áldott Szent György, átkozott Szent Mihály, Szamosháti reformátu
sok mondogatják: aki Szent Mihály napja után szalmakalapban jár, attól nem
kérnek tanácsot.

A nap a gazdasági évnek is nevezetes évfordulója. Országszerte emlékezetesek
voltak a szentrnihályi vásárok.

Ilyenkor már lassan megforr az újbor, innen a szegedi tanyák népének aj
kán olykor hallható Borszűrő Szent Mihály elnevezés. Most már kezdődhet a kis
farsang, vagyis a lakodalmazásnak őszi, Katalin napjával záruló időszaka. Apát
falva hajdani hagyománya szerínt a legény Mihály napján vitte el a lánynak a
jegykendőt, ha még Katalin napja előtt meg akartak esküdni.

Ormánságban a nap táján mutatkozó derűs, napsütéses időszaknak Szent Mi
hály nyara a neve.

A Vigilia BESZÉLGETÉSE

BÁLINT SÁNDORRAL

ELINDUL EGY EMBER ...

Nem kell bizonygatnunk, hogy a földrajzi
táj bizonyos szellemi környezetet is fölté
telez, amely a tájban élő ember múltját,
életét, Imltúráját tükrözi. Szeged a Tisza
és Maros összefolyásánál jellegzetes vízvidé
ket alkot. A szegedi határ változatos tala
jú földjével virágzó mezőgazdasági kultúra
kifejlődését tette lehetövé. A szegedi ember

az élet anyagi- föltételeinek biztosítása mel
lett szülőföldjén természetesen sajátos, tájból
sarjadt kultúrát álmodott és valósított meg,
amely irodalmi és művészeti múltján, nép
életén és városképén éppúgy meglátszik,
mint tájszólásán vagy konyháján. Külön kis

szegedi világ ez, alig van törzsökös magyar
város, amelyen a gentus loci ihletését eny
nyire éreznénk.

(Sacra Hungaria)
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