
lehunyása vagy a tekintetnek egy
meghatározott pontra való rögzíté
se, a légzés természetes ütemének
átvitele az ima ritmusába. Az a se
gítség és eligazítás azonban, ame
lyet Szent Ignác a saját imatapasz- .
talatai alapján nyujt, hasonlíthatat
lanul egyszerűbb, mint az, amit a
jóga követel. A figyelmet is sokkal
kevésbé irányítja önmagunkra, mi
ért is mindenki által leülönösebb
nehézség nélkül végrehajtható. El
képzelhetjük, hogy egy keresztény
nyé lett indus nagyon sokat átvi
het keresztény imájába és asgkézí
sébe abból a többezer éves hagyo
mányból, amely egész emberi lé-

A KIS ÚT

nyét döntően formálta. Mi nyuga
tiak azonban, bármennyire készek
vagyunk is mindarmak befogadásá
ra, ami egyetemes érvényűt talá
lunk a föld más népeínél, jobban
tesszük, ha kitartunk a saját ima
hagyományaink és tapasztalataink
mellett s ezeket alkalmazzuk hozzá
a változott viszonyokhoz. Annál is
inkább, mert ma már maga az in
dus is, aki belépett a mi európai
technikai civilizációnkba, az elé a
súlyos feladat elé került, hogy bel
ső kulturában kapott kétségkívül
hatalmas örökségét összhangba
hozza új életformáival.

Nem kívánok beleszólni a modern egyházművészetproblémáiba, egy
szarűen csak csodálom, hogy az .angyalok ábrázolása, legalább itt Ma
gyarországon, nem találja meg a szerintem sokkal megfelelőbb módot: az
angyalok férfialakban való ábrázolását. Pedig Szűz Mária hogy megijed,
mikor szűzi magányában váratlanul megjelenik előtte Gábor főangyal és
mint férfi "köszönté Szűz Máriát"! Nemcsak az angyaltól, hanem a
férfiútól rémül meg. Előttem mindig csak nőalakban, esetleg kisgyermek
ként állnak az angyalok és valahogy nem érzem őket valóságnak. Vagy
talán még sincs igazam?

Dehogy nincs! Szívből örülünk,
hogy ezt az évszázadok óta tehetet
lenül pihenő kérdést megpiszkálja !
De hogy jobban lássunk, kissé visz
sza kell mennünk a liturgikus áb
rázolások, sőt általában a nem lát
ható személyek ábrázolásának tör
ténetében.

Az angyalok, miként az Úristen,
test nélküli puszta szellemek. Ab
rázolásuk ezért, de meg a mózesí
törvény szigorú tilalma miatt is az
ószövetségi időkben úgyszólván le
hetetlen volt. 19y tehát az sem jött
szóba, hogy vajon milyen neműek

nek, férfiúnak vagy nőnek jelle
mezhetők-e inkább, pl. öltözettel és
hajviselettel.

De mielőtt ábrázolásuk elkezdő

dött, már szerepeitek angyalok a
zsidók körében, persze látomások
alakjában. De ezek a látomások is

döntő módon befolyásolták a zsidók
közt elképzelésüket. Az elárvult pa
radicsom titokzatos fájának őrzé

sére angyalokat rendel az Úristen
lángpallossal és az angyalokat ke
ruboknaik hívja a Szeritírás. aligha
nem a férfialakban megjelent Erő

jelzésére. A két angyalt, aki az Úr
kíséretében megjelenik Abrahám
nak Mambre völgyében, maga a
Szeritírás férfiaknak mondía. És. a
három főangyalt ugyancsak férfi
névvel jelöli: Michael, Isten har
cainak győztes megvívóta az égben;
Gábriel, az angyali üdvözlet fön
nebb említett meghozója; végül az
ifjú Tóbiást a gyógyító Ráfáel kí
séri veszélyes útján. Az Oszövetség
olvasója és hallgatója ezek után
nem képzelhétte az angyalokat
másként, mint férfialakban.

Míkor tehát lassan eljött az áh-

237



rázelás ideje, aikkor az angyalokat
osakis az embernek, a látható te
remtmények legmagasabbrendű

tagjának képében ábrázoltak, de
megkülönböztetésül szárnyakkal
látták el őket, mint Isten akaratá
nak mindig kész, villámgyors vég
rehajtóit. A keresztény festőket erő

sen befolyásolta az Úszövetség el
képzelése a kerubokról és szerátok
ról. És persze, mindíg férfiak vagy
fiatalemberek alakjában. Az ember
nél alacsonyabb jelkép, pl. a ga
lambé, az angyalokkal kapcsolatban
sohasern szerepelt. Hozzá kell még
ehhez tenni, hogy az evangéliumok
ban már egyre többen látják az an
gyalok jelenéseit, külőnősen az Üd
vözítő búcsúja és mennybemenete
le után, mikor az angyal a tizenegy
apostolhoz intézi szavait. Nyilván
ezek az uj szövetségi angyal-jelené
sek is mínd férfiképben mutatkoz
nak, mint ahogy azok a Krisztus
Urunik jövendöléseiben szereplő

esetek is.
A Szentírás tehát mindvégig kö

vetkezetesen kitart az angyalok
férfiszimbolikája mellett. De vajon
honnan ez a makacs következetes
ség? Az angyalok elvégre nem-nél
küliek; miért szerepeinek akkor
mindíg férfiúnak? Kétségkívül
megvannak ennek a tárgyi okai: az
angyalok természete és az emberek
hez való küldetései,

Természetük szerint az angyalok
messze fölülmúlják az ember értel
mes és szabadakaratú természetét.
tehát nálunknál sokkal íntelltgen
sebbek, áthatóbb és átfogöbb értel
műek (gyökerében: Istenben látnak
és értenek mindent) és akaratuk is
hasonlíthatatlanul tökéletesebb a
míenknél: energikusabb, tántorítha
tatlan akarat. Ez tette alkalmasak
ká őket Isten változhatatlan akara
tának képviseletére. És az embe
rekhez való küldetésűk sem merül
ki az őrzőangyal tiszteletreméltó
szerepében, hanem általában az Úr
isten ránk vonatkozó gondviselésé
nek közvetlen tényezői.

Csakugyan, a férfiúi eliképzelés

volt minden időben a helyesebb és
az "Isten férfia" elnevezés - Gábor
arkangyal neve ennyit jelent - a
találóbb. A nőnek a férfival való
egyenlő-értékűségétszívvel-lélekkel
valljuk, de ugyanakkor azt is, amit
XI. Pius pápa mondott egyik kőr

levelében: a férfi képviseli a csa
ládban az észt, a nő a - szívet, Az
angyalt az előbbi jellemzi.

De akkor hogyan lehetséges, hogy
ez a fölfogás szinte észrevétlenül
átcsapott a másik végletbe? Ismé
telten igazat kell adnunk a szerény
levélírónak, amiért értelmetlenül
áll az angyalok elnőiesítésével

szemben. Nos, aki a reneszánsz rnű

vészeti nagy iskoláját ismeri, az
tudja, hogy az a túlvilági hitet.
szépséget és befejezettséget eléggé
gyors tempóban áthelyezte ebbe a
világba, ahol megalkotta a maga
elképzelése szerint a mennyorszá
got, el nem feledkezve az angya
lokról sem. Ennek az ujkori művé

szetnek csodálói nem eléggé vették
észre, milyen pusztítást okowttaz
emberek hítvilágában. A reneszánsz
inkább csak rmivészi érzékét már
nem feszélyezte a kereszténység
másnemű elképzelése és azért köny
nyű szerrel túltette magát az an
gyalok férfi-szirnbolikáján is. Kész
alkalmat talált az angyalok nagy
sokaságában arra, hogy a női szép
ség kimeríthetetlen forrásaiból ve
gye Inspirációit és lelkiismeretfur
dalás nélkül festett bennük egyéb
ként kifogástalan, de evilági höl
gyeket. Sőt a kis "puttók" már csak
kisgyermeki arcocskájukkal és per
sze szárnyukkal szerepelnek, hozzá
még némelyik eléggé csintalan vi
selkedéssel is. A reneszánszot föl
váltó barokk művészetnek már
csak az-maradt hátra, hogy vallá- .
sos komolyságuktól és méltóságos
testtartásuktól megfosztva inkább
csak formai és díszítő jelleggel lás
sa el őket.

A sok szép női modell elveszté
séért bőségesen kárpótolhatna az
angyal-ábrázolásokban az újszerű

szímbolika. Minden angyalkép kü-'


