
lAJCZAY JÁNOS

AQUINÓI SZENT TAMÁS ARCULATA
Életrajzát ismerjük. Három dátumot azonban emlékeztetőül meg kell említe

nünk. XII János pápa Avignon városában, az Úr 1323. esztendejében, Jézus Krísz
tus egyházának nagyobb dicsőségére Aquinói Tamást a szent hitvallók sorába ik
tatta. 1567-ben nevezi V. Pius pápa az egyház tanítójának. 1880-ban XIII. Leó pá
pa mí nden katolikus főiskola és katolikus főiskolai tanár, vagy hallgató védőjének

nyilvánítja. Ezek az évszámok azért fontosak, mert 1323 előtt szentként, tehát glu
riolával, 1567 előtt mint egyháztanítót, 1880 előtt mint a főiskolák védőszentjét,

nem ábrázolhatták.
Ha a "doctor angelicusv-ra gondolunk, önkéntelenül felmerül a kérdés ben

nünk, milyen volt földi megjelenésében minden idők egyik legnagyobb gondolkodó
ja. A festők és szobrászok elénk varázsolták: forduljunk hozzájuk.

Mivcl dominikánus volt, majdnem mindíg fekete-fehér dekoratív szerzetesi
ruhában ábrázolják. Attekinthetetlen az a sok kép és szobor, amely vizuálisan áHít
ja elénk. Míndannyiszor azonban úgy igyekeznek magatartásában, arckifejezésében
a művészek bemutatni, mint bölcsességben és szent tudományokban legjártasabb
szerzetest. Minden dominikánus templomban megtaláljuk. igen gyakran oltárra
állított szobrát vagy festményét. (Gondoljunk Kontuly Béla mintegy három évti
zede festett falképére a budapesti domonkos-templomban.) üvegablakon is fellel
hetjük: itt a legnagyszerűbb itáliai üvegfestményre utalunk, a perugiai San Domini
cóban levő monumentálís műre, amelyen magyarországi Szent Margitot is ábrázolta
a XV. századi mester,

Nem sokféleképpen mutatják be, ennek oka talán az is, hogy nem ismeretes
körülötte annyiféle kedves és személyes. esemény, mint akárhány más szeritünk
körül. A legendakör is szűkebb, mely körülveszi. A vele kapcsolatos ábrázolásokat
négy csoportra osztjuk. Először arcképeiről, másodszor az arcképektől eltérő egyes
ábrázolásokról, harmadszor a történetét. legendáját bemutató művekről és negyed
szer az őt dicsőítő, diadalát hirdető alkotásokról emlékezünk meg.

Arcképein - éppúgy, mint a korabeli leírásokban - nagy, testes emberként
látjuk. Mindenki tényleges arcképének tekinti a .viterbói Santa Maria di Gradi fal
képet. Szent Tamás ugyanis 126B-ban IV. Kelemennél Viterbóbán látogatóban volt,
állítólag akkor készült róla ez a freskó. Ezen a festményen még nimbusz nélkül
látjuk, a kép tehát feltétlenül .1323, vagyis szentté avatása előtt készült. Ez az al
kotás egyébként számos későbbi időből származó Szent Tamás-kép alapját képezi.
A viterbói kármelita kolostor Aquinói Szent Tamás-képe is ez idő tájt készülhetett,
és típusában egyezik az előbb említettel. Tényleges portrénak számít az ugyan
csak ismeretlen mester által festett montecassínóí arckép; az előbb említettekkei két
ségtelen rokonságót mutat. Fra Carnovals XV. század végén készült nagy Iestmé
nye a milánói Poldi-Pezzoli gyűjteményben, a viterbói típussal egyezik. A fénylő

nap, amely a mellén szokott világítani, itt a feje mellett ragyog. Aquinói Szent
Tamást fekete talárba burkolta festője, mert a tudósok köpenyét viseli, és ezért
nem látjuk, hogy domonkos-rendi szerzetes. Derekán az a csodálatos öv, melyet
a legenda szerint két angyal hozott neki, hogy megvédje a kísértések ellen. A pá
rizsi Louvre-ban, Justus van Gent képén, mely az urbinói herceg könyvtára ré
szérekészült, és még mindíg a viterbót képre utal, kezével gesztikulál, mondjuk
helyesebben: ujjaival demonstrál.

A régi típust már nem követi Stefano Fiorentino műve, aki könyvvel áb
rázolja. A firenzei Santa Maria Novella Szent Tamás kápolnájának bejárata feletti
Szent Tamás-kép ismeretlen mestere sem ismeri a viterbói hű portrét. Körülbelül
velük indul meg a XIV. században Szent Tamás szabadon való ábrázolása, ami
nem jelenti azt, hogy esetleg a mai festő vagy szebrász a képre vagy szoborra rá
ne írná: "Vero rítratto dí San Tomaso d'Aquino".

A portrék és ezektől független ábrázolások után térjünk a harmadik csoport
ra: a történeti ábrázolásokra. Említsük meg legelőször a Szépművészeti Múzeum
slenai festőjének, Sassettának bájos, smaragdzöld színben tartott predella-képét,
amelyen Aquinói Szent Tamás az oltár előtt térdelve, összekulcsolt kézzel áhita
tosan imádkozik. Ipolyi Arnold püspök ajándéka a hangulatos festmény. (Az 01-

. tármű további töredékei a sienai és a vatikáni képtárban láthatók.) Éppen ilyen
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kedves és megható Gentile da Fabriano képeeskéje a milánói Brérában; ezen Ta
más a kolostor kertjében ül és könyvébe merülve olvas. Filippino Lippi a római
Santa Maria Sopra Minerva egyik freskóján azt a történetet örökíti meg, amint
szeritünk a kápolnában Krisztus keresztie előtt két angyallal együtt imádkozik. Az
elegánsan megfestett képen még megfrgyelhetjük, hogy az egyik ajtón egy szerze
tes távozik, míg egy másik ajtón fiatalember-féle alak egy hitetlent kerget ki a
templomból. Ennek egyébként két asszonytanúját is odafestette a firenzei mester.
Egykor a firenzei San Marco dísze volt az a két kép, amelyet egy ismeretlen An
gelico-tanítvány festett; ez most a firenzei Akadémia tulajdona. Az egyiken Nagy
Szerit Albertet látjuk, amint tanít; a hallgatók között ott van Szent Tamás is.
A másikon viszont Szent Tamás iskoláját ábrázolta sok áhítat tal és szeretettel a
művész. A ,firenzei Santa Maria Novella Strozzi kápolna oltárának predelláján
Szent Tamás extázisat mutatja be Orcagna, Életrajza szerint Nápolyban történt
Szerit Tamás elragadtatása. Ismeretlen szebrász műve a wismari templom Szent
Tamás-oltára, melyre a három nagy Tamást: az Apostolt, a mártír Becket Tamást
és Aquinói Szerit Tamást faragta. Az Aquinói lábához (e sokat kifejező szimbólumot
a művészek szívesen alkalmazták) mítrát tett. Ezen az oltáron még nyolc kisebb
jelenetet mutat be a szobrász szeritünk .életéből, Éspedig: látjuk a gyermek Tamást,
majd amikor Montecassinóba hozzák, amikor Párizsba akar rnenni és elfogják, a
kereszt előtt térdel, visszatér il nápolyi domonkosok közé, elűzi a kísértést maga
mellől, fogadalmat tesz, tanítványait tanítja, betegen fekszik, és végül meghal.

Az angyalok övét hozzák Tamásnak: ezt a jelenetet talán először a fiesolei
mester, Beato Angelico örökíti meg. Az áhítattal és hittel festett kép angliai ma
gántulajdonba került. A regensburgi Szent Domonkos templom ismeretlen falkép
festője az övvel való jelenetet 1300 körül ugyancsak megörökítette. A beszédes
ciklus egyébként elmondja: egy remete Szent Tamás anyjával közlí, hogy fia szent
életű lesz. A gyermeket fürösztik, beöltöztetik, angyalok védőövvel övezik. Nagy
Albert iskolájában tanul, extázisba esik, Szerit Lajos udvarában tartózkodik; lát
juk Szent Tamás halálát, végül amint megjelenik Szerit Agostonnal együtt Alber
tus előtt. Említsük meg még a történetét bemutató képek köréből két spanyol fes
tő művét: Pedro Beruguette az avilai Szent Tamás kolostor részére készült soro
zatát, ma a Prado nagy kincse. A másik a barokk Zurbaran képe, ezen Szent
Bonaventurát 'látogatja meg Szent Tamás, megmutatja neki könyvtárat, amely
ben a könyvek helyett Jézus Krisztust a kereszten látjuk. Megrázó Zurbarari jel
lemzése, monumentalitása, éles realizmusa, egyszerűsége és valóban mélyen átér
zett vallásossága.

Amikor felosztásunk negyedik részéhez érünk, előre kell bocsátanunk, hogy
nincs szent, akit annyiszor festettek meg trónon ülve, mint ezt a nagy gondolleo
dót. Szent Tamás ilyenkor a legfontosabb helyen ül, szímbolíkus alakok veszik
körül, kiválóságok hódolnak neki és szeritekkel társalog. Valamennyien elismerik
nagyságát, csodálják. Ilyen diadalképet már szentté avatása évében is festett róla
egy ismeretlen művész a fossanuovai templom részére. Innen veszi az eszmét Fran
cesco Traiani, amikor a pisai Szent Katalin templom képét tervezi 1345-ben: Szerit
Tamás aureolában ül, ölében tartja könyveit, amelyekből sugarak lövellnek szerte
széjjel, Platón és Arisztotelész műveiket mutatják. Szent Tamás fölött Pál és Mó
zes, valamint az evangélísták, lábainál Averroes, lent a hivők serege. A kép leg
felső részén Krisztus és egy kerub, aki besugározza szeritünket. Kétségtelenül ezzel
az elgondolással függ össze Benozzo Gozzoli temperája a Louvre-ban és Filippino
Lippi oltárképe a római Santa Maria Sopra Mincrvában. Ezektől a képektől eltér az is
meretlen, Giottót követő dominikánus festő műve a firenzei Santa Maria Novella
spanyol kápolnájában, ahol a trónoló Szent Tamás ölében ugyancsak könyveket
látunk. Tőle ;iobbrói-balról azok ülnek, akiknek műveit értelmezte, magyarázta.
Fölötte lebegnek az erények, lábainál Arius, Sabellius és Averroes. Alul csúcsíves
kórusban ülnek a világi és egyházi tudományok nagyjai. Ugyanebben a kápolná
ban ismeretlen festő festi meg a három legrégibb dominikánus szentet: Szerit Do
monkost, aki a "Domini canes"-eket küldi szerte a világba; Péter mártírt, aki a
heretikusok ellen küzd; s Aquinói Szent Tamást, aki a maga elé tartott könyvvel
harcol a tévhit ellen. Az előtte térdeplő zsidók nyilván azokra utalnak, akiket
Maloria kastélyában megtérített. .

Leggyakrabban a boldoggá avatott festő rendtársa, Fra Angelico dicsőíti őt.

így Szent Tamás jelen van ~ária koronázásánál (Firenze, San Marco; Párizs, Louvre),
ott áll az utolsó ítéletnél (firenzei Accademia), tanúskodik a keresztre feszí-
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tésnél (firenzei San Marco), ugyanitt Tamás és Agoston hódol Mária előtt. Ezeken
a képeken érezzük, hogy Szent v'I'amás bölcsességénél csak alázatossága, jámbor
sága, szelídsége, szemérmességo volt nagyobb. A sienai Giorgio Martini művén

Szent Benedekkel térdepel a gyermek Jézus előtt. Ugyanezt a kedves jelenetet
festette meg Savoldo is a trevisói San-Niccode részére.

Különös a tárgya Filippino Lippi művének, ahol Szent Tamás Caraffa bíbo
rost vezeti Mária elé. Ugyancsak Filippino Líppí festi meg a római Santa Maria
Sopra Minerva számára Tamás győzelmét a tudatlanság felett, ahol a hatásos je
lenet széles, tág csarnokban játszódik le. Zurbaran, mint már említettük, nagy
tisztelője volt Aquinói Szent Tamásnak. A spanyol mester kétségtelenül legreme
kebb műve is vele kapcsolatos. A sevillai kolostor részére készült alkotására gon
dolunk, ahol a bölcs diadalát festette meg.

Utoljára még Raffael disputájáról beszéljünk, amelyet helytelenül neveznek
vitának, hiszen éppen ellenkezőleg, az istenhitet, az Oltáriszentségben való egységet
ábrázolja. Itt a "Civitas Dei"-ben, közel az oltárhoz, az Oltáriszentségtől jobbra
Szent Ambrus, Szerit Agoston s Dante közelében - akire a legnagyobb hatással
volt - látjuk Szent Tamást is.

Talán felesleges bővebben magyarázni az ábrázolások szimbolikus jelentősé

gét, így például a könyv tudományát, tudását; a galamb a Szeritlelket. a sugal
mazást; a Nap drágakő, a fényt, világosságot; a mítra és a pásztorbot, melyot mel
lette vagy lábainál helyeznek el kifejezi, hogy csak szerzetes akart maradni. Az
Oltáriszentség, halálakor tett kijelentésére utal, amikor környezetének ezt mond
ja: "Erősen hiszem és igaznak vallom, hogy az imádandó Szentségben Jézus Krisz
tus igaz Isten és igaz ember, az örök Atya és Szűz Mária egyszülött Fia van je
len." A könyv azonban nemcsak az ő jelvénye. Igy az apostolokat, evangélistákat,
Szent Bonifáciust is könyvvel ábrázolják. (Az utóbbi könyvét karddal átszúrva
mutatják a festők, szobrászok.) Érdekes, hogy legendájának több ismert, leírt vagy
közszájon forgó jelenete a képzőművészeket nem érdekelte, nem ihlette meg. Láng
elméje, szelleme, művei fenséges tartalma nyűgözte le a művészeket,

Befejezésül helyezzük időbeli sorrendbe a legfontosabb Aquinói Szerit Tamást
ábrázoló alkotásokat.

Francesco Traiani a XIV. század első felében festette a "Szent Tamás diadala"
cimű képet a már említett viterbói képpel kapcsolatban a pisai Santa Catheriná
ban. - Ismeretlen, XIV. századi mester: Firenze, a Santa Maria Novella Chíostró
ja; - a csúcsívben elhelyezve, tollal, könyvvel a kezében, latin felirattal, domini
kánus szcrzetesí ruhában. - Orcagna (1308-1368): Firenze, Santa Maria Novella
Strozzí kápolnában, egy freskón is angyalokkal látható. - Orcagna: Santa Maria
Novella, a Strozzí kápolna oltárképén a középső fülkében, a trónoló Krisztusnak,
térdelve, a művét: a Summa Theologicát nyújtja át. - Andrea di Bonaiuto: XIV.
század, Firenze, a Santa Maria Novella spanyol kápolnájában, trónusori ülve ta
láljuk, lábánál a hitetlenek csoportja. - Beaio Angelico: a firenzei San Marco ko
lostorban; könyvvel kezében, mellén a ragyogó nap sugaraival. - Beato Angelico:
F'irenze, San Marco kolostor: Tamás tanítványai körében. - Beato Angelico: Fi
renze, a San Marcóban ; Madonna a szentekkel, köztük Szerit Tamás is. - Beato
Angelico: Mária koronázása, Párizs, Louvre, - térdepelve, könyvvel a kezében
hirdeti az igazságot. - Beato Angelico: a Vatikán V. Míklós kápolnájában, csilla
gos háttérrel. - Sassetta (1392-1450): a Vatikáni Képtárban, Krisztus keresztje
előtt térdel. - Benazzo Gozzoli (1420-1497): Szerit Tamás diadala, Párizs, Louvre;
trónusori ülve, Mózes . és Szerit Pál közt, kezében könyv, mellén a ragyogó nap,
lábánál egy hitetlen. - Sandro Botticelli (1444-1510): londoni gyűjteményben, toll,
tintatartó és könyv a kezében, - Messinai iskola, XV. század, Siracusa, Palazzo
Bellona, Aquinói Szerit Tamás vitája. Ugyanez a téma: palermói Museo Nazionale
ismeretien festőjének a képén. - Andrea della Robbia (14:35-1525): a viterbói
Chiesa Santa Maria della Querciaban. Szerit Tamás baljában könyvet szorít magá
hoz, jobbjában templomot tart, melv az egyházat jelképezi, angyalok közt, mellén
sugaras nao. - Luca Signorelli (1441-1523): képén az orvietói Dóm; a Capella di
San Br izlóban térdén könyvet tart és két egyházi férfinak magyarázza a bölcse
letet. - Domenico Ghirlandnjo (1449--14!H\: Madonna a szeritekkel című képén,
F'irr-nzei Akadémia, könyvvol kezében, mellén ragyogó, sugaras nap-szimbólummal.
_. Filippino Livpi (1457-1504): Róma, Chiesa della Minerva; nagy sokadalom előtt

vitatkozik. - Filiupino Lippi: Róma, Chiesa della Minerva Canella Caraffa: Szerit
Tamás a Boldogságos Szűznek figyelmébe ajánlja Caraffa kardinálist. - Filippino
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l,ippi: Róma, Chiesa della Minerva; Szent Tamás a kereszt előtt térdel. - Fra
Bertolommeo della P01"ta (1472-1517): Firenze, San Marco kolostor; Szent Tamás
könyv olvasásában elmerülve. - Savoldo (14110-1548): Milánó, Brera; Szerit Tamás
a Madonna és szentek között a képen égre emelt tekintettel, könyv a kezében. 
Raffaello Santi (1483-1520): Róma, Vatikán, Stanza della Segnatura; Szent Tamás.
szentek társaságában. - Nicolo Rondinello (1450-1510); Ravenna, Accademia; Má
ria társaságában, könyvvel a kezében, mellén sugaras nappal, csillagos köpeny
ben látható. - Pietro Franeavilla (1553-1615): Firenze, San Marco; Szerit Tamás
fülkében álló szobor; a szentírásban elmerülve látjuk. - Pocetti, Bernardio Bar
batelli (1548-1612): Firenze, San Marco, Capella Serraglí ; Szent Tamás, szerzetesí
ruhában, gondolatokba merülve látható. - Santi di Tito (1536-1603): Firenze, San
Marco, Krísztus keresztje előtt térdelve felajánlja a Summa Theologicát. - Aner
eius (1591-1666): Bologna, San Domenico; Szerit Tamás angyalok sugalmazására
írja a "Summa Theologica"-t; az égen a Szentostya és kehely. - Sacchi (1599-1661):
a római San Pietróban mozaik; Szent Péter és Szent Pál társaságában a hitről

beszélget.

FODOR JÓZSEF VERSE

Egy Plánta énekei-ből

(RéuJ let)

ltélsz? Majd ítéltetsz, ha jön a perc!
Úgy mérsékeld ítéleted, szavad,
Hogy kárt ne láss meggondolatlanul:
Mit mondsz vagy írsz, megméretsz emiatt:
Egy jobb világ köszönt tán: és lesz ott,
Ki nem földi mértékkei mérve lát,
S majd műveid erkölcsén á~ ítél
S hozzá legméltóbb tetteiden át.

Hogy elkapott a földi forgalom!
Alig eszméltem, és már hol vagyok
Val ó b a n s gondolatban! Öh, ragad
Az élet és mélyül csak a titok.
Mint is vagyok? Elóbb kis plánta még,
Váratlan és gyors forgatag ölelt, .
S gyökereim duzzadtak hirtelen:
SzorongatÓ, gyötrő, szűk lett a kert.

Szűk lett a kert és fullatag körül,
S fojtogató majd, mint börtön fogott 
Szűk lett a kert és szűk lett a világ,
S mi meghitt volt, úgy tartott, mint rabot;
Rab voltam itt, rab: míg, hogy levegőt

Kapjak s szárnyaljon lelkem, a bezárt,
Magam vilq,gál alkottam meg itt,
Mely más, mint ez, - az álnok és csa.lárd,

Hol az igazságnak ha árnya van
S érdemek föZött méltatlan ítél 
Viszontszolgálatért! os; semmi sincs,
Mint lent képzeltem! De még hitem él;
Elfogyna, ha nem volna bennem egy
Olthatatlan érzés: hogy valahol
Kiegyenlítődik minden, s van Valaki,
Ki egyszer majd mindent megmér s latol.

l\'lert minden egy, szilárd ott - s nem hamis
A törvény: mindenütt s mindenre hat.
Légy nyugton, bántott jó, hitben ne rogy j
Gázolt érdem s győző gonosz miatt, -
S ha az e g y igazság túl messzi tán,
Egy nyugtatód legyen, me ly közelebb:
A jól végzett munka érdeme. (Igy
Szíinjön az orv kezek ütötte seb).
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