
SZENT MIHÁLY HAVÁBAN

A Szentirás szerint a bűn elleni kozmikus harcban Szent Mihály angyal az isteni
oltalom megszemélyesítője (vö. Dán 12, 1 és Jel 12, 7-8). Kultusza a keleti egy
házban, Bizáncban terebélyesedett ki, majd miután Rómában a 6. században
szeptember 29-én szenteltek fel egy bazilikát az ő tiszteletére, a nyugati egyház
ban e dátummal terjedt el. A 7. században a római Angyalvár tetejére emelt ká
polnának ugyancsak ő lett a patrónusa (ecclesia sancti Angeli usque ad coelos),
innét származik az a szokás, hogy magaslatokon építenek Mihály-templomokat.
Az éggel, az istenivel való találkozásnak a helyei lettek ezek, közülük néhány vi
lághírűvé is vált, gondoljunk csak a normandiai Szent Mihály-hegyre. A magyar
egyháztörténet kezdetén is fontos helyet kapott arkangyalunk: a veszprémi szé
kesegyházat, a váci, az erdélyi és az egri egyházmegyét Szent István az ő oltal
mába ajánlotta, s a Szent Koronán is szerepel ábrázolása.

Az angyal szó küldöttet, követet jelent, tehát nem természetüket, hanem szere
püket jelzi az elnevezés. Az angyalok Isten küldöttje i, Isten teremtményei, akik
az emberért járnak közben. Az újszövetségi iratok is főként akkor beszélnek an
gyali jelenések ről, amikor Isten végső, embert felemelni akaró beavatkozásairól
van szó. (Lásd a megtestesülés és a feltámadás körülményeit.) A IV. Lateráni zsi
nat (J 215) a következő pontokban foglalta össze az egyház velük kapcsolatos hi
tét: az angyalok szellemi természetű teremtett lények, tehát nemi különbözőség
és életkor nincs náluk; értelemmel és akarattal rendelkeznek, vagyis nem sze
mélytelen erők, teremtésüknek az a motívuma, mint az emberé: az isteni életben
való részesedés; vallásos tisztelet illeti meg őket. Az emberek megváltását szol
gálják. Isten Országa ügyéért vetik latba létüket. Mihály ezt a küldetést a nevével
jelzett programmal szolgálja. Mikáéi ennyit jelent héberül: "ki olyan, mint Is
ten?" - vagyis a Kozmos: teremtőjének és urának a hatalmát és szeruseget kell
képviselnie. S az isteni hatalom és szentség az üdvtörténet során emberszerető

ként mutatkozott be, végtelenségével a véges embert akarta oltalmával körül
venni. Mihály angyal ezt az isteni, oltalmat adó programot segíti az emberi nem
üdvösségének történelmi kibontakozásában. Mindezek alapján lett Mihály ark
angyal a nép ajkán a mennyei seregek fejedelme, a lélek túlvilágra költözésé
nek kísérőtársa, a "halott vőfélye".

Gorkij írta le szem1é1etesen önéletrajzában, hogy gyermekkorában milyen
ámulattal hallgatta nagyanyja történeteit Istenről és az angyalokról. "Énnekem
nagyon tetszett nagyanyó Istene, aki olyan közel volt hozzá és ezért gyakran kér
tem: meséljen nekem valamit az Istenről! Valami egészen különleges módon tu
dott Istenről mesélni: nagyon halkan, furcsán elnyújtott szavakkal, szemét le
hunyva . . . - Az Úr ott ül a dombon, amennybéli ligetek közepén, trónusán kék
zafírkő, ezüstös nyárfák hajlanak föléje, ezek a nyárfák pedig egész éven át vi
rágzanak ott körös-körül. A paradicsomban nincsen sem tél, sem ősz, a virágok
pedig soha, soha el nem hervadnak, csak folyton-folyvást virágzanak Isten népé
nek nagy örömére. Az Úristen körül pedig angyalok szállnak nagy tömegben,
ahogya hó szállingózik . . ., majd pedig fehér galambok szállnak az égből a föld
re és ismét vissza az égbe: s elmondanak az Istennek mindent rólunk, emberek
ről. Köztük van a tied is, az enyém is, nagyapáé is, mindenkinek van egy angya
la, az Úristen mindenkihez egyforma. Lám, például a te angyalod ezt a hírt viszi
az Úrnak: Lexej kiöltötte a nyelvét a nagyapára. Az Úr pedig intézkedik: No,
rendben van, az öreg nadrágolja csak el! És ugyanígy mindenkiről és minden
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dologban szetosnia kinek a bánatot, kinek az örömöt. És minden annyira jó ott
a közelében, hogy az angyalok örvendeznek, szárnyukkal csapkodnak és szünet
nélkül zengik neki: Dicsőség Néked, Úristen, Dicsőség Néked! Ö pedig, kedves
kém, csak mosolyog reájuk, mintha mondaná: jól van ez így!. . . - Istenről, a
mennyrol, az angyalokról beszélve, lassan egészen kicsi és szelíd lett, arca meg
fiatalodott, nedves szeméből különösen meleg fény sugárzott. Én kézbe vettem
nehéz. atlaszszerü hajfonatát, nyakam köré csavartam. és mozdulatlanul figyel
tem véget nem érő, de soha unalmassá nem váló meséit. - Az Úristent látni em
bernek nem adatott meg, meg is vakuina Tőle, csak a szentek tekinthetnek reá
tágra nyílt szemmel. De angyalt, azt már láttam én is, az angyalok akkor válnak
láthatává; ha tiszta a lelkünk. Egyszer ott álltam a templomban a hajnali isten
tisztelet alkalmával és íme, látom, amint az oltáron áthalad kettő, akár a felhő,

és teljesen átlátszáak, fényesek, nagyon fényesek . .. Amikor én megláttam őket,

szinte megbénultam az örömtől, a szivem hangosan vert, könnyeim csorogtak.
óh milyen jó is volt! Hej, Lenyka, drága galambocskám, az Úristennél a menny
ben minden nagyon jó ... " (Radó György ford)

Aki ki tudja alakítani magában ezt a szelíd derűt és a Gondviselés iránti bizal
mat, annak Szent Mihály hava az isteni oltalom biztonságának a hónapja lesz.

Tarjányi Zoltán
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