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Velünk élő angyalok
Aki karácsony böjtjét megtartja, 

este a szemétre állva meghallja az 

angyalok énekét – tartja a német 

és cseh területen elterjedt szólás. 

De mi magyarok sem panaszkod-

hatunk: karácsony éjjelre néhol a 

láthatatlan vendégeknek angyali 

csíkot, angyalgubát, máshol an-

gyalkolbászt hagytak az asztalon; 

de arra is ügyeltek, hogy ne felejt-

senek kinn élével felfelé állított 

kést, nehogy az angyalok elvágják 

a lábukat.

Találkoztam egy angyallal – 

súgta a fülembe. – Én is – moso-

lyogtam magamban, amikor szabá-

lyos arcocskájára és szőke fürtjeire 

pillantottam, de nem árultam el 

magam: – Hogy nézett ki? – Olyan 

fényes volt. És egy törlőrongyot 

rázott, ami szikrát vetett. A  haja 

meg göndörszerűnek tűnt, annyira 

fénylett. – És fi ú volt vagy lány? – 

tettem fel az első keresztkérdést, 

majd a mesebeszéd megszokott 

fordulatai helyett hosszas gondol-

kodás következett. Felkészültem, 

hogy a vendég karácsonyi angyal-

ka, duci puttó vagy szárnyas Barbie 

alakjában öltött testet, de végül a 

lányom is csodálkozott saját vála-

szán: – Egyik sem. Vagy mindkettő 

lehetett. És azt sem tudom, volt-e 

szárnya! – a hangja hirtelen meg-

változott: – Nem voltál itthon! És 

amikor bementem a szobámba, az 

ablak előtt állt. Megijedtem, de 

nem moccantam, mert olyan jó ér-

zés volt.

Az ölembe vettem. Nem gon-

doltam, hogy a bébiszitter mellett 

még egy őrangyalra is szüksége van 

ahhoz, hogy biztonságban érez-

ze magát. Hogy képzelődött vagy 

sem? Fel sem merült, hogy kétel-

kedjem a történet hitelességében. 

Megtanultam már, hogy amiben 

valaki hisz, az számára valóság. 

Akár istenekről, akár babonákról, 

akár eszmékről van szó, előrébb ju-

tunk, ha cáfolat helyett a miértekre 

helyezzük a hangsúlyt.

Ma a világ minden táján éven-

te több tucat könyv jelenik meg, 

ezekben angyalokkal való találko-

zásokról olvashatunk, sőt arra vo-

natkozóan is kaphatunk praktikus 

tanácsokat, miként ismerhetjük 

fel őket környezetünkben, hogyan 

léphetünk kapcsolatba velük, és 

milyen módszerekkel tudjuk se-

gítőkészségüket kiaknázni. Egy 

1994-es közvélemény-kutatás sze-

rint az amerikai felnőtt lakosság 

tizenhárom százaléka vallott arról, 

hogy látott már angyalt, illetve 

érezte angyal jelenlétét. Ha eltekin-

tünk ezektől a nulladik típusú talál-

kozásoktól és a karácsonyi ünnepi 

kellékektől, akkor sem szenvedünk 

hiányt angyalból: „Angyal szállt át 

a szobán!” – mentjük a helyzetet, 

amikor kínos csönd telepszik a tár-

saságra, őrangyalra hivatkozunk, 

amikor szerencsésen megmenekü-

lünk. Kék angyal nak hívják a házi 

betegápoló szolgálatot, a  bajba ju-

tott autósokon a sárga angyal segít, 

irodalmi művek, slágerek, fi lmek 

mesélnek el történeteket, fogal-

maznak meg üzeneteket angyali 

szereplők, hozzájuk kapcsolódó 

jelképek segítségével.

Mi lehet az oka annak, hogy az 

ember ősidők óta angyalokkal pár-

názza ki saját világát? Bizonytalan-

ság a félelmekkel teli univerzum-

ban, kozmikus magány? Az örök-

kévaló utáni vágyakozás? Sóvárgás 

a tökéletesség iránt?

Segítők és pusztítók

Ha csak a nagy monoteista val-

lásokra fi gyelünk, se szeri, se szá-

ma azoknak a keresztény, zsidó és 

iszlám műveknek, amelyek az an-

gyalokkal foglalkoznak. Ha pedig 

egy picit jobban körülnézünk tér-

ben és időben, akkor szinte min-

den vallásos elképzelésben olyan 

szellemlényeket lelhetünk, akik 

köztes helyet foglalnak el az iste-

nek és az emberek világa, a  szent 

és a profán között. Némelyikük 

hírnökként dolgozik, mint a gö-

rög-római mitológiában Hermész 

vagy Merkúr, mások látomást 

idéznek elő, és tanítják az embert. 

Van, ahol védőszellemek gon-

doskodnak a törzs biztonságáról. 

Szinte lehetetlen felsorolni azokat 

a feladatokat, amelyeket ezek a 

lények ellátnak, egy azonban kö-

zös: az a céljuk, hogy az embert 

segítsék. A  Bibliában sem igazán 
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találunk olyan könyvet, amelyben 

ne bukkannának fel angyalok. Hé-

berül mal’ahnak, görögül angel-

osznak azaz hírnöknek nevezték 

a küldötteket, akik hol segítséget 

nyújtanak, hol megbízatást adnak 

át, de az is előfordul, hogy pusz-

tulást hoznak az emberiségre. An-

gyal megy Ábrahám ágyasa, Hágár 

után, amikor Sára kegyetlenkedé-

seit megunva a sivatagba menekül, 

az Úr angyala jelenik meg Mózes-

nek, angyal gondoskodik Illés pró-

fétáról, amikor a pusztában bujdo-

sik, de Jahve angyala az is, aki az 

asszírok csapatát egyetlen éjszaka 

alatt lemészárolja Jeruzsálem falai 

alatt.

A  leghíresebb találkozások 

azonban az Újszövetséghez kap-

csolódnak. Lukács evangéliumá-

nak Angyali üdvözlete évezredek 

óta inspirálja a művészeket, hiszen 

Gábriel arkangyal ebben a törté-

netben adja Mária tudtára a Meg-

váltó születését. Angyalok adják hí-

rül a pásztoroknak Jézus születését, 

később feltámadását, majd menny-

bemenetelét, de ők kísérik Lázár 

lelkét Ábrahám kebelébe, azaz a 

túlvilágra.

Mikor kaptak szárnyra?

Az Ószövetség nem bánik túl 

bőkezűen az angyalok személyle-

írásával, mikor számukat, nevüket, 

megjelenési formájukat emlegeti, 

inkább metaforákat használ, sem-

mint empirikus tényeket. Ábra-

hám unokájáról, az elsőszülött-

ségi jogot furfanggal megszerző 

Jákobról azonban fi gyelemremél-

tó feljegyzés született. Miközben 

bátyja, Ézsau elől menekül, álmá-

ban egy égig érő létrát lát, ame-

lyen Isten angyalai közlekednek. 

Az angyalok tehát már akkor is 

jönnek-mennek, de szárny nélkül. 

Egyébként miért is lenne szüksé-

gük lajtorjára?

Az Ószövetség azonban más 

mennyei lényekről is mesél, akiket 

csak később, a  keresztényég ide-

jén soroltak be az angyalok közé. 

A  mennyei udvartartásban előkelő 

helyet foglalnak el a Biblia szárnyas 

szellemlényei, a kerubok és a szerá-

fok. A  Zsoltárok könyve szerint a 

kerubok Isten trónját tartják, más-

hol pedig azt olvashatjuk, ők őrzik 

az Édent. Ezékiel próféta ennél is 

bőbeszédűbb, részletesen beszá-

mol Isten trónkocsijáról, amelyet 

négy négyarcú, szárnyas lény mű-

ködtet. Ézsaiás próféta látomása 

pedig a szeráfokról tudósít: két-két 

szárnyukkal befödték arcukat, lá-

bukat, és csak egy párral lebegtek.

Ez az időszak (Kr. e. VI. és V. 

század) azonban már sok újdon-

sággal szolgál, főleg perzsa és a 

zoroasztrizmus hatására. Az an-

gyalok nevet kapnak, szerepkörük 

kibővül: látomásokat magyaráznak, 

gyógyítanak, üldözötteknek segí-

tenek, és radikálisan beavatkoznak 

az eseményekbe. A  Biblián kívüli 

iratokban megjelenik a bukott an-

gyal, az őrangyal és a halál angyala 

kép, sőt négyen nevet is kapnak: az 

Ószövetségben Mihály, valamint 

Gábriel arkangyal ölt személyisé-

get, más apokrif írásokban pedig 

Rafael és Uriel alakja körvonalazó-

dik.

Mire a kereszténység megszü-

letik, az angyalokról szóló kép már 

meglehetősen szofi sztikált volt, 

a  zsidóság körében hódító angel-

ológia és demonológia a jó mellett 

a gonosz szellemeket is kutatta. Az 

Újszövetségben maga Pál apostol is 

foglalkozik az angyalokkal: szerin-

te Isten azok szolgálatára rendelte 

őket, akik majd öröklik az üdvös-

séget. Óvatos megfogalmazása 

azonban nem állítja meg a pogány 

vallások hatását, a kereszténységbe 

is utat tör az angyalok serege. Míg 

a 4. században az angyalokkal kap-

Angyal – Olaszország, Firenze
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csolatban felmerül a bálványimá-

dás szó, addig a korszak keresztény 

gondolkodói, Szent Ambrus és 

Szent Ágoston már lényeges sze-

repet tulajdonítanak a szellemlé-

nyeknek, hogy azok a 8. században 

bevonulhassanak a kereszténység 

hivatalos szereplői közé.

Ezzel egyidejűleg az angyalok-

ról kialakult kép is átalakul. Míg a 

4. századig a festményeken az an-

gyalok nem különböznek az embe-

rektől, addig az 5. században már 

egyértelműen szárnyakon hidalják 

át a földi és a szellemi világ határait. 

Ettől fogva a szárny mellett állan-

dó attribútumként rögzül a glória, 

és gyakori a hírnökpálca, a  liliom, 

a  pálmaág, az ördög legyőzésére 

szolgáló pallos, a zászló és a végíté-

letet hirdető harsona.

Égi hierarchia

Bár az ószövetségben a Bírák 

könyve mindössze hét arkangyalt 

említ, a  középkorban minden mo-

noteista vallás benépesíti a meny-

nyek birodalmát. Albertus Magnus 

teológus több mint négymilliárdra 

becsülte az angyalok számát, a zsi-

dó kabbala pedig még magabizto-

sabb volt: szám szerint 301 655 722 

normál és 133 306 668 bukott an-

gyalt rögzített. A  bizonytalan kö-

zépkori világban az angyalok világa 

stabil térré vált, olyannyira, hogy 

az égi hierarchia bonyolult struk-

túrájáról is tudományos igénnyel 

megírt művek keletkezhettek.

A  mennyek országának evilá-

gi arányokkal való feltérképezése 

azonban következményekkel járt: 

a  reneszánsztól kezdve az an-

gyalok világa mind földközelibbé 

vált. A  korábbi férfi  fi gurák mel-

lett hermafrodita jellegű angyalok, 

puttók, gyermekangyalok keltek 

életre, a  barokk kortól pedig egé-

szen napjainkig tart a kor női szép-

ségideáljának angyali formában 

történő ábrázolása. Bár az ellenre-

formáció egy időre újra felemelte 

a mind profánabbá váló angyali 

világot – többek között ekkor ka-

pott végleges formát az őrangyal 

alakja –, a felvilágosodás hatalmas 

csapást mért az angyalok seregére. 

A gyorsuló világ azonban továbbra 

sem vált biztonságos menedékké, 

a  materialista ember pedig idővel 

újra megfogta őrangyala kezét. Ha 

már nem is terítünk meg az angya-

loknak, mézeskalácsba öntve, kará-

csonyfadíszként hívjuk segítségül, 

hogy legyenek vendégek a legsöté-

tebb éjszakákon.

Újra látni véljük őrangyalainkat, 

segítséget kérünk, és legfőképp 

abban hiszünk, hogy fényükkel 

beragyogják otthonunkat, harmó-

niájukkal megszentelik a családi 

együttlét ünnepét.

A  cikket a Nemzeti Művelődési 

Intézet stratégiai partnere, a  Nép-

művészeti Egyesületek Szövetsége 

bocsátotta rendelkezésre. Az írás 

első változata megjelent a Mester-

ség és Művészet 2013/04., XX. évfo-

lyam 2013. decemberi számában.

BERÉNYI MARIANNA a Magyar Nemzeti Múzeum Kommunikációs és Stratégiai Fő-
osztály mb. főosztályvezetője.

Angyal – Fiumei sírkert



„Csak előre, édes fiam...”
Hermann Attila – Szanyi Miklós

A magyar Szent Korona országaiból sorozott
gyaloghadosztályok, ezredek és zászlóaljak

jelvényei a Nagy Háborúban

Nemzeti Művelődési Intézet

A Hajdú-Bihar Megyei Népművelők Egyesületének gondozásában,
a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai együttműködésével
 
2016. decemberben megjelenik:

Hermann Attila: „Él magyar, áll Buda még!”

A történelmi album a 2015-ben a 
Nemzeti Művelődési Intézet által 
(második kiadásban) kiadott
Hermann Attila – Szanyi Miklós 
szerzőpáros nagy sikerű
„Csak előre, édes fi am…” című 
kötetének folytatása.
 

A könyv megjelenését az
Első Világháborús Centenáriumi 
Emlékbizottság és
Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata támogatja.
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a Szombathelyi Képtárban – fotó: Szabó Judit Nikoletta

www.nmi.hu

A Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával jelenik meg


