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ANGYALOK - DÉMONOI{*

I. Az angyali világ önmagában,

Tisztán teológiai értekezésnek is érdekes téma lenne ez. A szerző még
igen fiatalon látta, hogy tniként lehet iskolás vitánál a védőt olyan zsákutcába
beterelni, amelyből nem talál ki, vagy a továbbvezető utat nem látja: Látta azt
is, hogy miként lehet az idetartozó kérdéseket ellaposítani, vagy pedig olyan
szellemi tornateremmé átalakítani, amilyenben a hanyatló skolasztikusok gyako
rolták elméjüket egészen szubstilis és nevetséges magasugrásokban. De azt is
tapasztalta, hogy Szent Tamás filozófiájának az erejét és a földi adottságokra
(ens in quidditate sensibili) való támaszkodását sehol sem lehet jobban meg
érteni, mínt Summájának erre a témakörre vonatkozó részeiben. Sokat köszön
het ennek a thomizmus egyik összegező elvének a megállapításánál. 1 De ítt
most nem erről van szó. Rövid eszmefuttatás keretében ismertetni akarjuk
míndazt, ami a keresztényt érdekli, de ezt is azzal a célkitűzéssel, hogy a
démonizmus mibenlétéről és bomlasztó erejéről tiszta fogalmat alkothassunk.

Vannak-e angyalok? Erre a kérdésre kell felelnünk legelőször. Ha angya
loknak mondunk láthatatlan, a világ, főleg pedig az emberi élet folyásába
beavatkozó lényeket, akkor azt mondhatjuk, hogy mínden vallás állítja léte
zésüket. Itt tűnik ki az emberi értelem korlátoltsága és kritikai hiánya. Kant
panaszkodik, hogy az emberi értelem hajlandó ugrásokra és ezzel a metafizikát
rosszhírbe hozza. Tényleg igy jár el sokszor. A mindennapi életben látjuk ezt.
A jót, a sikert magunknak tulajdonítjuk, de ha bajról, az élet visszásságairól
van szó, kihagyjuk a közbülső okokat és míndjárt Istent vonjuk felelősségre:

miért engedi meg ezeket! Az értelem eme gyöngeségében gyökerezik az angya
lok létének említett általános állítása. A fölületesen gondolkodó elme benépe
sítette a világot jó és rossz "szellemek"-kel, hogy azt, amit tapasztalati okok
kal nem tud megmagyarázni, ezekre hárítsa. Sőt, még olyan nagy elme, mint
Arisztotelesz és Szent Ágoston is, az égi testek mozgását ilyen substantia sepa
ratáknak tulajdonította.

Az emberiség közmeggyőződését általában igazoló érvnek szoktuk elfo
gadni, de csak akkor, ha ez valamely természetszerű, vagy ezzel összefüggő

szükségességen alapul. Igy van ez Isten létének állításánál. Akármilyen nagy
legyen valamely jelenség magyarázatánál a közbülső okok ismeretének a
hiánya, az első, a végső okot szükségszerűen állítanunk kell. Nélküle a konkrét,
kézzelfogható adottság meg nem magyarázható. A csak külsőleg összefűggő

oksorozat nem kiván föltétlenül első okot vagy mozdítót," de a tényleges létben
és működésben egymásnak alárendelt oksorozat kimutatása szükségszerűen az
első okhoz, amit Istennek mondunk, vezet. 3 Az ilyen szükségszerű összefüggés

• Ezzel a kérdéssel foglalkozik Szent Tamás Summájának 50-64; 106-115 kérdéseiben;
Quaest. Disp. de Malo 16. fejezetében és De spiritualibus creaturis c. müvéhen, amelyet színtén
a Quaestiones Disputatae keretében szoktak kiadni.

IV. Ö. Örökeszmék ... 57 sk. old.
I Ilyen a tyúk és tojás esete. Melylk van előbb, volt-e első tyúk vagy tojás, senki sem tudja

eldönteni és ezen az úton Isten létének áIHtásához eljutni. Mindkettőnek, mínt önmagát nem magya
rázó adottságnak (ens contíngens) a szemlelete követeli meg a szükségszerű lény áIHtását .

• Az elsőt mondjuk subordtnatto causarum per accidensnek, a másikat subordinatio per se-nek.
Ha a zsinort nem erőaltjük meg, nem tartja a ráakasztott tárgyakat. A tartó erő viszont más tényezők

től függ a fizika és mechanika törvényei szerint. Ha ezek föltételei nem találhatók meg, a zsinór lesza
kad. Igy folytatj uk tovább a kutatást, de a jelenséget, pl. a zsinóron függő kulcs szilárd helyzetét
valamely első ok nélkül nem magyarázhatjuk meg. A természetböleselet megelégszik belterületl első ok
állításával, a metafizika tovább megy, amennyiben ennek elemzéséből fölemelkedik a mindent moz
gató transzcendens első ok átlításáig. Ezért nincsen ilyen metafizikában ugrás, hanem a hiányoknak
a részleges valóságtól megkivánt mindent felölelő és okozó végtelen valóság által történő kitöltése.
Ha vannak önmagukat nem Indokoló tényleges jelenségek, akár a lét, akár a müködés síkján, kell
lenni olyan tényezőnek, amelyből indokolásunkat merftik. Ez az istenbizonyit.ékok alapelve. 1. 2. 3.
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a földi jelenségek és a szellemek között ki nem mutatható. Más belterületi erők

kel is magyarázhatók. Ezért tudományosan az angyalok léte nem bizonyítható.
Szent Tamás a r. 50. l-ben érvel a tiszta szellemek létezése mellett. El

gondolásának azonban csak teológiai értéke van. Főltételei, hogya kinyilatkoz
tatás biztosít Lennünket az angyalok létéről. Ennek a megfelelő voltát (conve
nientia) igazolja a világegyetem szépségéhez és harmóniáj ához szükséges tel
jességből. Isten a teremtésben valósította meg eszméit, amelyeknek legfelsőbb

kővetelménye,.hogy megvalósuljon benne az Istenhez való hasonlóság, ami a
teremtés legfőbb java. A tisztán anyagi, vagy az anyaghoz kötött lények ezt
a hasonlóságot csak tökéletlenül tükrözik vissza. Tökéletes lemásolás csak ott
lehet, ha az okozat az oknak sajátos letét és erejét tükrözi vissza. Isten pedig
szellemi lény. Értelmével és akaratával hozza létre a világot. Nagyon kívánatos
tehát, hogy szellemi mivolta is tisztán tükröződjék vissza valamely teremtmény
ben. A kinyilatkoztatás adatát a tiszta szellemi lények létezéséről tehát bizalom
mal fogadhatjuk el, mivel az a bölcselet érveív el is alátámasztható: a világegye
tem nem lenne teljes és tökéletes, ha hiányoznának belőle a tiszta szellemek,
nem tükrözné vissza Isten szellemi mibenlétét és teremtő erejét. Mindez meg
jelenne ugyan nyomokban (per modum vestigii}, de a képmás lemíntdzása
hiányoznék. .

Az angyalok léte e szerint híttétel formájában biztos. Ezt mint Isten te
remtményeiről állítja a kinyilatkoztatás. Az Ó- és Újszövetség egyaránt ismeri
őket. Gyakori megjelölésük "Jahve küldötte" (angelus Domini)," Isten fiai," Szen
tek," Jahve serege? vagy mennyei seregek." A próféták látomásaí is hirdetik
az angyalok létét. Fönséges vonásokban szól erről Ezekiel 1. és 10. fejezete:
"Dániel pedig az Isten (Ösöreg, antiquus dierum) trónjánál látja az ezernyi ezer
szolgáló sereget és a tízezernvi százezer hódolót." Mindez mutatja az angyalok
nagy számát, amit Szent Tamás azzal okol meg/o hogy Isten a teremtésben a
világegyetem javát és tökéletességét szándékolja és akarja érvényesíteni. Ebben
az összhangban az égítestek nagysága, vonzóereje játsza a főszerepet. Ez biz
tosítja helyzetük fontosságát. A szellemi világban pedíg a sokaság szerínt
érvényesül a kiemelkedés és az anyagi világtól megkülönböztetett szépség.
Méltó tehát, hogy sokaság szerint felülmúlják az összes anyagí adottságok tömeg
szerínt megoszló számát.

Az Újszövetségben az Udvözítő beszél az angyalokróL A sátán ott van
rnegkísértésénél.!' győzelme után pedig angyalok szolgálnak neki. 'Szól a kisde
dek angyalairól, akik a mennyben az Atyát színről-színre látják.'? Az angyalok
kísérik, míkor eljön a világot megítélni." hozzájuk lesznek hasonlók a föltámadt
emberek." majd elfogatásánál biztosítja tanítványait, hogy, ha akarná, az Atya
tizenkét légiónál több angyait küldene segítségére. la Szent Pál a legkülönbözőbb

fordulatban emlékezik meg róluk. Krísztus küldöttjeinek mondja őket. "Mint
Isten angyalét fogadtatott engem, mint magát Jézus Krisztust."!" A zsidókhoz
írt levelében kíemeli a Gondvíselés fönséges intézkedését: nem az angyalokon
segített, hanem Ábrahám ivadékát mentette megY Kiemeli, hogy Krisztus dicső-

• Ennek az értelme csak lassan fejlődött.ki Ist.cn l.dl különhöző lénvek megjt'iölés('rl'. Eleinte
úgv látszik lsten mínden megjelenését (theopharua) nevezték igy. A Sz e n t.at v á.k t'bben a második
isteni személy követét, helyettesilőjét látják,

'JÖb. 1. 6.
6 Zak. 14. 5. Bevonul az Úr, az én Istenein összes szentjeivel.
7 Jos. 5. H. Princeps exereilus Domini.
, lU. kir. 22.19. "Láttam az Urat, amint királyi székében ült és az egész mennyei sereg jobbról

s balról mellet.te állott." Innen Isten neve: a seregek Ura, Dominus Deus Saba oth.
, Ján. 7. 10.
10 L 50. 3.
11 Máté jie .
" Máté 18. ro.
13 Máté 16. 27; 25 .• 31.
l< Máté 12, 30.
" Máté 25,53. Azért. nem kéri ezt, mivel be kell teljesiilni a világ megváltásának a szenvedés

révén. Igen vigasztaló gondolat ez a keresztényre nézve, akii az elnyomás, a szenv edés g-yöt.ör. Az Atya
neki is kiildbetne angyali felmentö sereget, de üdvösségének, akárcsak Krtsz t us gyözelm(,nek, a szen
vedés ben kell betelj esülnie.

" oai. 4. 14.
17 2. 16.
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ségének szolgái, érette vannak, aki annál inkább föléjük emelkedik, mínél na
gyobb, mint Isten Fiának a neve.P Az Apokalipszisben, mint Isten trónállói,
döntésének hirdetői és a mennyei istentisztelet szolgái jelennek meg.

A Szentirás névleg három angyalt nevez meg. Mihályt (ki olyan, mint az
Isten). Gábort (Isten bizalmasa). és Ráfaelt (Isten gyógyít). A zárójelbe tett
nevek a héber szavak fordítása. Mihály Isten hatalmát képviseli a sátán elleni
küzdelemben.P" Gábor Isten legnagyobb títkainak közlője. Dánielt kioktatja a
Megváltó eljöveteléről, Zakariás papot az Udvözítő előfutárának, Ker. János
nak, születéséről, Máriának pedig elhozza az örömhír teljességet. Ezért Isten
embere, bízalmasa. Ráfael .Tóbiás történetében játszik szerepet. Sárát, Raguel
leányát megszabadítja az ördögtől, meggyógyítja a megvakult Tobit, Tóbiás
atyját, kíséri Tóbiást utazásában. Egyike a hét angyalnak, akik Isten trónjánál
állanak."

A jó angyalokon kívül gonoszokat is ismer a kinyilatkoztatás. Fejedel
mük a sátán, diabolus, az ördög. Nevének jelentése "vádló, ellenség". A görög
szóban a rágalmazás is kidomborodik. Az Ószövetségben igen gyaKori ennek
alkalmazása ebben az értelemben az emberi vádlókra és ellenségekre is. Igy a
108. zsoltárban, a III. Kir. 5, 4; 11, 14; 23; 25. Egyébként a gonosz angyalok
fejedelmét hívják igy, aki Jób könyvében, mint ennek vádlója szerepel. Mint
a hazugság szelleme vezeti félre Achabot," és Dávidot a végzetes népszámlá
lásra veszi rá,23 Zakariás prófétánál a főpap vádlójaként szerepel." majd a Böl
cseség Könyve'", mint az emberiség megrontóját leplezi le, aki irigységből

vezette félre ősszüleinket és hozta a halált az emberre. Neve Bélial, Belzebub,
Azazel, Leviathan, Asmodaeus. Lucifernek több egyházatya mondja, ·rávonatkoz
tatva Iz. 14, 12.: quomodo cecidisti de coelo lucifer qui mane oriebaris? Mind
ebből azt következtetik, hogy Sátán a legtökéletesebb angyal volt, aki vétkezett
és magával sodort nagyszámú alsóbbrangú szellemet, a démonokat, az ördö
göket.

Az Újszövetség Sátánt sárkánynak, kígyónak mondja az Apokalipszisben,
Szent János azt állítja róla, hogy kezdettől fogva vétkezik. 26 Krisztus több
ször is az Isten országától különböző világ Urának mondja." Szent Pál pedig
benne látja azt, aki a hitetlen értelmet elvakítja, hogy ne ragyogjon benne az
evangélium fénye. 28

Ennyit tudunk a kinyilatkoztatásból a jó és rossz szellemek létéről. Tőle

függetlenül az emberi képzelődés és értelmi találékonyság igen kifejlődött dé
monológiát alakított ki. Ezeknek vallástörténeti vagy költői értéke van csak.
Mivel azonban az anyagon uralkodó, az emberi sorsot befolyásoló szellemek
feltételezése minden népnél általános, a kinyilatkoztatás bizonyságát feltéte
lezve, ennek alátámasztására felhozhatjuk, hogy ebben a közmeggyőződésben

ősrégi, a paradicsomból kiűzött ősszülőktől származó hagyomány hangja csen
dül meg.

Az angyalokról szóló tari nem tartozik a kereszténység legfontosabb dog
máihoz. Az Egyház ünnepélyes tanítása keveset foglalkozik vele. A hitvallási
formulákban csak azt hangsúlyozza, hogy Isten a látható és láthatatlan, anyagi
és szellemi világot szabadon teremtette. Ezeknek mibenlétéről nem ad további
meghatározást: rábizza a teológusok elmeélére.

UI 1. /~ sk.
19 1. /}; li. 5; 5. 6; 8. 3 sk.
20 Apok. 12. 7. Jud. 1. 9.
" Apok. 1. I, ; 8. 2. Innen a hét angyal ájtatosság, amely sokáig kedvelt volt. Uriel (Isten vilá

gossága) nevét a Szentirás nem említi, Zsidó apokrif iratok ismerik. Az Egyház megtiltotta az ilyen
angyalok tiszteletét, de azért elv étve néhány művészt alkotásban szerepel Uriel a templomokban is.

"III. Kir. 20~23.

"I. xron. 21. 1.
"Zak. 3. 1.
al> '2. '24.
ee I. Ján. 3. 8.
"Ján. 12. 31; 14.30; 16. 11. Princeps huius mundi. In príncípe daemoniorum, ln Belzebub,

eiieit daernonia. Máté 9. 34. Luk. 11. 18.
"II. Kor. ll. 4.
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A katolikus hit szerint az angyalok Isten teremtményei. Ez kizárja az
olyan elképzelést, hogy a Sátán természeténél fogva a teremtetlen legfőbb rossz
lenne, tehát, hogy lényege szerint lenne Isten ellensége. Ugyanazt kell monda
nunk a jó angyalokról is. Mindkét rend szabadakarati döntésből lett Isten meg
erősödött barátja, ügyeinek védelmezője, vagypedig bukott ellensége és Isten
országának megrögzött üldözője. A Manicheizmus különféle módon mindig
visszatérő tévedéseivel szemben az angyalvilág Istennek való alárendeltségét
hangsúlyozzuk, a gnoszticizmussal szemben pedig a teremtés tényét állítj uk.
Nem az istenségből folyó, vele valamiképen azonos lények ezek, hanem a sem
miből létrehozott valóságok, arnelvek teljesen Isten rendelkezéseit szolgálják,
jó és gonosz beáBítottságuk szerint egyaránt. OnáBó, Istentől független hatás
kört tehát nem szabad nekik tulajdonítani. A jók pozitive Isten terveit való
sítják meg, a gonoszok pedig hiába törekszenek ezek meghiúsítcísára. Ideig
óráig sikereik vannak, de aztán az örök mozgató erő visszaterel mindent Isten
útjaira.

Isterrképére vannak teremtve, amennyiben a szellemi természet és mivolt
mintázódik le bennük. Istenképűségük tökéletesebb, mint az emberben, mivel
a szellemiség magasabb fokán állanak. A szellemiség az istenképűség gyökere,
megnyilvánulása pedig valamely hatalom gyakorlása. Igy az embernél a ter
mészetfölötti uralom. Ennek mintájára minden angyal is rendelkezik bizonyos,
természetéhez mért hatalommal, amelynek mibenlétéről és kiterjedéséről azon
ban nincs tudomásunk. Nevük nem fejezi ki lényegüket. Küldetésüket hang
súlyozza, tehát annyit tudunk róla, amennyi a kinyilatkoztatásban és az Egy
ház szokásaiban megnyilvánul. Igy Szent Mihályt, mint a mennyei paradicsom
fejedelmét ismerjük, akire az oda törekvő lelkek vezetése van bízva. Sátánt,
mint az emberiség gyilkosát, a megváltás művének ellenségét és Isten országá
nak a megrontóját említi a Szentírás. A Kerubok a tudás teljességét, a Sze
ráfok a szeretet izzó tüzét képviselik. Mindenesetre nagy rendezettség uralko
dik .közöttük, amint azt Szent Pál is hangsúlyozza, aki az angyalok rendjét elő

szeretettel ott sorolja föl, ahol Krisztusnak fölöttük való fölségét emeli ki és mint
teremtényeit állítja elénk. 29 A Szentirás igen sok változatban szól az angyalok
szolgálatáróL Kerub zárja el az elvesztett paradicsom bejáratát, ezek Isten trón
jának hordozói, Ezekiel látomásában nagy szerepet játszanak, Izaiást egy Szeráf
tisztitja meg, Isten angyalok által küldi kinyilatkoztatásait stb. Fönséges képet
lehetne rajzolni mindarról, amit a Szentírás az angyalok működéséről mond.P
Ránk nézve az a fontos, hogy 'ezeknek az adottságoknak a körét ne hagyjuk
el. Különben könnyen eltévedünk a pogány és apokaliptikus képzelödések és a
babonák útvesztőjében. Hogy Sátán és démonai visszaélnek hatalmukkal, az
embereket hamis, természetmellettes tüneményekkel félrevezetik (pl. az okkul
tizmus egyes jelenségeiben) a teológiától általánosan hangsúlyozott igazság.

Mivoltukat tekintve az angyalok szellemek. De ezt sokáig nem fogták fel
a tiszta szellemiség értelmében. Még Szent Agoston is valami finom, és kicsi,
légnemű testben képzelte ezt eL Ma már a teológia világosabban lát. A Szent
irás nem tulajdonit nekik testet és lelket, húst és vért, vagy nemi működést.

Láthatatlanok és csak látszat szerint étkeznek, mint Ráfael Tóbiás kíséretében.
Mindebből teológiailag biztos, hogy az angyalok tiszta szellemek, akiknek lé
nyegi' összetételéhez nem tartozik a mi földi anyagunk. Hogy más, szellemi
anyag (materia spiritualís) nem lényegi alkotórészük-e, még a legnagyobb el
mék sem tudták eldönteni. Szent Bonaventúra állította, Szent Tamás tagadta.
A nehézséget az okozta, hogy ennek a föltételezése nélkül nem lehet korlátolt
mivoltukat megmagyarázni. Szent Tamás éles elméje megtalálta a megoldást.

.. Ef. 1. 21 ; Kol.·1. '16. «l\iert benne teremtetett minrlen az égben és a földön, a láthatók és
láthatatlanok, a trónusok, az uralmak, a fejedelemségek és hatalmasságok: minden ő ál lala és őérette

teremtetett.'
"Az angyalok rendjeit különösen Pseudo-Dionysius (Areopagita) a mennyei hierarchia c,

művében fejtegeti, Szent Tamás is erre támaszkodik. Ezek és hasonló kísértetek teológiai eszmél kedésck,
amelyek Szerit Pál fönnebb idézett osztályozását akarják alátámasztani, értékük pedig az angyalok
rnívolt.áról alkotott fogalmak szerint ítélendő meg.
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Birtokolhatja valamely lény a neki kijáró teljes tökéletességet (actus purus in
ordine essentiae) akkor is, ha felvevő alanyként áll elIT másik' actus secun
dusszal, a léttel, az exisztenciával szemben. Igyamivolti teljes egyszerűség

mellett összetett lehet létbeli valósága szerint, és megmagyarázódik lényegi
teljességének a korlátozottsága a csak egy fajnak szóló teljes tökéletesség bir
toklásában. A létbeli potentialitás végtelen távolságban tartja attól, akiben
ez nincs meg, aki mint esse per se subsistens minden tökéletesség birtokosa
és akitől a lét minden másra átárad.

Ezért Szent Tamás elgondolása szerint az angyalvilágban nincs olyan
egyéni elkülönülés és sokasodás, mint az emberi természetben. Az egyediség
végső elve az anyag (mint materia prima), amelynek megoszlása szerint sok-:
szerosodnak az egyedek, mivel az anyag az ember mivoltához, mint lényes al
kotórész tartozik. Ha tehát ezt az angyalokból kizárjuk, akkor egyazon fajon
belül ki kell zárnunk minden többszöröződést: minden fajból csak egyetlen
angyal lehet. Ebben fejeződik ki az angyal földöntúli, sőt az anyagi világ fölötti
tökéletessége. A fajához, lényegéhez tartozó tökéletesség teljes és kizárólagos
birtokában van, úgyhogy egyik angyal a másiktól nagyobb tökéletességű ürrel
van elválasztva, mint az élettelen világ az embertől. Isten szellemiségének, ér
telmi és akarati életének végtelensége mintázódik le az angyalokban különböző

létfokok szerint, szuverén egységük, és elkülönülésük pedig Isten egységének
különböző kifejezését tükrözi vissza. Mesébe illő elgondolás lenne ez, ha nem
támasztaná alá Szent Tamás fi]ozófiájának alaptétele az actus és potentia taná
ról. Ha ezt elismerjük és komolyan vesszük, logikusan csak erre a következ
tetésre juthatunk."

Mindebből következik, hogy az angyalok természetüknél fogva társada
lomfölötti lények." Nincsenek egymásra utalva, úgyhogy csak Istenben való

. közösségük szerint tartoznak együvé. Továbbá nemcsak láthatatlanok, hanem
helyhez sincsenek kötve: térfölöttiek. A térrel csak működésükfolytán jönnek
összeköttetésbe: ahol működnek, ott vannak. Létüket és működésüket nem az
idő mértékeli, hanem egy, az idő és örökkévalóság közötti tartam, az aevum.
Az idő a változás függvénye és kisérője, A jelen (a "most"), a jövő és a mult
fejezi ki ingatagságát. Tartam, amelyet ez a három mozzanat jellemez. Az
örökkévalóság a minden tartarnot felölelő, egyetlen "most"-ban megvalósuló lét
teljesség, amelynek semmi viszonya nincs a multtal és jövővel. hacsak az nem,
hogy minden más tartam belőle lép ki, tőle kapja erejét. Istennek, a változást
nem ismerő lénynek a tartamát mértékeli és fejezi ki. A kettő közötti tartarnot
mondjuk aevumnak. Az örökkévalóság "most"-jának lemintázása ez olyan lé
nyekben, amelyek sem mivoltjukban nem összetettek, sem pedig működésük

nincs a változás törvényének alávetve. Ezért olyan tartam ez, amely 'csak
"most"-ot ismer (duratio tota simul), tehát az "előbb"-"utóbb" nem férhet hozzá.
De összeköthető vele. Az örökkévalóságból ez teljesen ki van zárva. A terem
tett változatlan lénnyel azonban összaköthető, amennyiben értelmi és akarati,
tehát hatalmi működése bizonyos időleges, vagy időben történő jelenségekre
vonatkozik. Ilyen volt pl. Szent Gábor üdvözlete a Szent Szűznél, vagy a tőbb '
angyali jelenés is. Ök maguk jelentek mez és ebbeli értelmi és akarati műkö

désük tényleg egyszer, abban az időben játszódott le, amikor megtörtént. Nem
ők maguk léptek ki a változatlan aevumból, hanem tényleges működésük vál
tozott és volt az időhöz kötve. Ezt a magában véve a létet és lényeget válto
zatlanul mértékelő tartarnot. amely tényleges megnyilvánulásában ismerhet yál
tozást, mondjuk aevumnak. Igy juthat az angyal összeköttetésbe az idővel. 33

a t Mí nrierrű! v. ö. I. 50. 2, /t .

a a V. Ö. Őrök eszmék ... 235. old.
ea I. 10, 5, Gyönyörü szép Boethiusnak Szent Tamástól is elismert Ieírása az örökkévalóságról.

Az életnek, tehát a legtökéletesebb I(:t teljességének, korlátlan (sem belső, sem külső tényezőtől körül
nem irt) egyszerre való birtoklása. Az aevum ettől abban különböztk, hogy nem a lét teljességének
a tartamát m értókeli, hanem ennek csak egyik fokát, amelynek teljes és egyszerre való birtoklása
változatlanul biztositva van, de az ilyen léttel összeköthető adottságole alapj án (ex adiunetis) a változás
körébe is vonható. Az idő ezekkel szemben olyan lények tartamát mértékelí, amelyek benső össze
tételükben, úgy lényegileg (az anyag és forma), mint létbelileg (Iét és lényeg) összetettek és Igya válto
zás törvényének szükségszerűleg bensőleg alá vannak vetve,
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Az angyal lényegileg, benső adottságai szerint, nem idő- és térbeli lény.
Igy nem is jőhet ezekkel összeköttetésbe az anyag, a fizikai és mechanikai erők

törvénye szerínt." Az értelem és akarat döntései valósitják meg. Ott, abban a
térben és időben van, ahol ezek szerint működik, nem szükségszerű, természeté
vel adott, hanem a konkrét körűlményektőlmeghatározott tényekben. Az előb

biek tartamát az aevum mértékeli, az utóbbiakét az idő. Az angyalok értelmi
életének meghatározására Szent Tamás kűlönös gondot fordít. Hogy ez, és csak
ez van meg bennük, szellemi mivoltukból következik. 35 Amint Isten letét, saját
ságait és működését nem ismerjűk meg önmagában, hanem a teremtett tökéle
tességek szemléletéből alakitjuk ki azáltal, hogy a korlátokat, a tökéletlensé
'gek€t eltávolítjuk (per negationes) és a végtelenségbe állitjuk be (per eminen
tiam) , úgy az angyaloknál is hasonlóan járunk el. Helyzetünk nehezebb, mert
Istennél az oksági törvény segíti elménket (per viam cansalítalís), amennyiben
tudjuk, hogy ami megvan az okozatban, annak az okban is meg kell lennie.
Az angyaloknál ezt nem mondhatjuk, amint fönnebb említettük, de a kinyilat
koztatást föltételezve, fel vagyunk jogositva, hogy a földi dolgok hasonlatára
gondolkozzunk róluk is .. A lét törvényei változatlanok: az egy örök törvény
és isteni eszme irányitása egyformán, ha nem is azonos módon, nyilvánul meg
minden létben.

Az angyali értelem működését nem lehet az elvonás törvényének, sem
pedig a gondolatkifejezés emberi módjának a mintájára felfogni. Ha nem anyagi
összetételű lényegében, nem uralkodhatnak rajta az ebből folyó törvények
sem. 36 Amit egyébként Szent Tamás erről mond, bölcseletének olyan magasla
taihoz tartozik, amelyekre igen nehéz feljutni. Véges mivoltukból azt következ
téti, hogy értelmi működésük nem azonos lényegűkkel, még kevésbé létükkel.
Ezekhez hozáadott járulékos, bár velük szükségszerűen összefüggő adottság
(accidens proprium). Ezzel is hangsúlyozni akarja teremtett mivoltukat és Isten- .
től végtelenü! elütő tökéletlensézüket." Messze fölülmúlják az emberi értelmet,
de ez a távolság mégis mérhető.38

Az angyal lényegének mindazáltal nagy befolyása van értelmi életére.
Szellemi mivolt lévén, szűletett tárgya az értelmi megismerésnek, mivel pedig
az angyal értelmével természetszerűleg összefügg, így ez az első tárgy, amit
minden angyal megismer.' Olyan, mint az emberi értelemre nézve az érzéki
világból elvont általános létfogalom. De amíg ez az első szemléletnél tisztán
potentiálís, meghatározható adottság formájában lép föl, addig az angyali érte
lem első tárgya tartalmilag gazdag, tiszta szemléletet nyujt, amely egyenlő az
angyal létadottságával és ennek szükségszerű viszonylataival. 39 A világegyetem
szellemi és anyagi adottságaiba lényege kapcsolja be az angyalt. Ezeknek az
ismeretét a lényeg csak általános vonásokban közvetitheti. Tökéletesen az an
gyallal együtt teremtett értelmi képek (species connaturales) adnak erről föl
világositást. Az angyal természetes hozományához tartoznak ezek. Létrehozásuk
pillanatában mindannak értelmi és változatlan birtokában vannak, ami lényük
kel összefügg. Nincs tehát sem gyarapodás, sem csökkenés, az aevum válto
zatlan maradandóságában (perpetuitas) egyszerre élvezi az angyal ismeretének
teljes tökéletességét." Ismeri összes angyaltársait, az anyagi világot, ennek min
den törvényeit és az egyedi valóságokat. A jövő azonban, valamint Isten és

ol I. 51~53.
.. I. 54. 5.
.. I. 55. 2; 58. 3~4.

"I. 54 .
.. I. 54. 4. Igen figyelemreméltók Szent Tamás megjegyzései I. C. Gent. 3.
.. Ezekhez tartozott Isten természetes ismerete. Isten képmása lévén, lényegének megismerése

természetszerilleg magában foglalja Isten ismeretét. I. 56. 3. Az ang-yal Istent nem tagadhatja, míg
az ember ezt megteheti, ha az oksági vizsgálatokat, amelyek ismeretét értékelik és rnértékellk hely
telenül kapesoljaössze. Az angyal ismerete intenzitiv, az emberé absztraktív, amelybe hibák csúsz
hatnak be .

•• Sevillai Izidor..a középkor nagy etímológusa, Istennek tulajdonltja a sempiternitast, a mlnd íg
egyvalóságot; a perpetuitast pedig az angyaloknak. Boétíus a teremtett világot, amely mínden vál
tozás mellett is Istenre.való vonatkozásában egy világegyetem (I. 47. 3) perpetuumnak mondja. Isten
míndtgegvvatóságávat áll tehát szemben a teremtényt megillető mindig megmaradás kétféle árnyalata,
a változatlanságban és a változásban differenciálódó tartam.
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a szívek titkai ísmeretlenek előtte. Ezt 'csak Isten tudhatja és ismerheti meg,
mint az örökkévalóságban mindig jelenlévő adottságokat. Látva azonban bízo
nyos oksorozatokat, vagy jelenségeket, hozzávetölegesen ezek is megismerhe
tők és annál inkább megközelíthetők, mínél nagyobb az értelem ereje. Igy az
angyalok a jövőt akkor ismerik meg önmagában, mikor bekövetkezik. Ilyen
kor és hasonló esetekben lépnek kí az aevum tartamából és kapcsolódnak az
idővel. A hozzávetőleges ismeretnél lehetséges az emberek félrevezetése, a dé
monok csalási! és incselkedése révén. 41

Mérhetetlen értelmi kincs halmozódik össze az angyal értelmi életében, és
ezzel együtt hatalom is az akarat hozzájárulása révén. Minél tökéletesebb az
angyal létében, annál átfogóbb értelme és annál kevesebb, de összegezőbb, ál
talános értelmi képre, fogalomra van szüksége. Ezek szerint differenciálódnak
faji egyéniségük szerint. A legkisebb angyal ismeretrnódjával érintkezik, bár

.attól messze van, az emberi lélek kimondhatatlanul felaprózott fogalmi élete.
Az angyal ismeretében nem tévedhet. Fogalmai egyenesen az örök eszméket
mintázzák le, ezeket szemlélik bennük. Nincs közvetítő valóság, mint az emberi
értelemre nézve. Amit ennél Ontologizmus néven említünk és elvetünk, az az
angyalnál valóság. Ez a természetes istenközelség ad az angyaloknak egészen
határozott karaktert, tárgyi szentséget, Istentől való közvetlen függést, ami a
démonban sem hiányzik. Ez adja meg érzelmi, akarati életüknek is a sajátos
jelleget. Erről értekezik Szent Tamás L 59-60.

Az akarat az értelemtől megjelenített jó után való törekvés, ennek állí
tásában vagy tagadásában nyilvánul meg az akarás, vagy nemakarás, mint az
akarat sajátos működése. Érzelmi életnek mondjuk ezt a vonzás és taszttás
hasonlatára. A7. emberben a testi, érzéki élet hajlamszerűmegmozdulásait nevez
zük igy kűlönösképen. Felfogjuk ezek kellemes vagy kellemetlen hatását, érez
zük a velük járó melegséget, elhidegülést, vagy felbuzdulást. Ha mindeme testi
vonatkozásokat töröljük és csak a megmozdulás irányát vagy következményeit
vesszük tekintetbe, .akkor kialakítjuk a szellemi világ érzelmi életének megnyil
vánulási módját és területét.P Az angyalban azért van akarati, érzelmi élet,
mivel a jó felé hajlik, a rosszat visszautasítja. Ez nemcsak a természetében adott
jóra és ennek ellentére vonatkozik, hanem arra is, hogy a javak között vá
laszthat, tehát szabadakarata van. Mivel ugyanis minden szellemi lény a vég
telenre van beállítva, csak ennek az önmagában való megjelenése, színről-színre

való látása töltí be egész képességét, úgyhogy szükségszerűen akarja azt. De
amig árnyékában tűnik föl, vagy pedig egyéb részleges javak jelennek meg
előtte, választhat, végtelen kapacitásánál fogva úrként áll velük szemben, egyi
ket a másik elé helyezheti. Ebben áll a szabadakarat lényege. 43 Értelmi vílá
gosságénál fogva az angyal ezt különösen magas fokban bírtokolja.v' Teremtett
mivoltát ezen felül az is kiséri, hogy vétkezhet. Ennélfogva nemcsak, válasz
tása szabad, hanem a jóra és rosszra is hajlandó."

Akaratának szükségszerű tárgya önmaga. Erre irányul értelmi ismerete is,
mínt első, alapvető tárgyra. Az emberben ez a boldogságvágyban, ennek szük
ségszerű akaratában nyilvánul meg, bár azt önmagán kívül kell keresnie. Az
angyallényegénél fogva természetének megfelelő minden jónak birtokában van.
Ezért szükségszerű akarata erre a határozott tárgyra írányul, ennek a fennma
radását és megtartását kívánja. Még akkor sem mondhat le erről, ha a maga
sabb, természetfölötti jót elveszítette és így ebben az irányban boldogtalan,
mint a démonok. Szükségszerűenakar ebben az állapotban is megmaradni: jobb

H Mindenről szól L 56-57. Ebbe kapcsolódik nem egy Igen sokat vitatott kérdés a jövőnek
önmagában való megismeréséről.- Hogy a démonok kiilönösen itt vezetik babon ára a jövőt és ember
társaik belsejét látni akaró embereket, itt akarnak bekapcsolódni az emberi sorsba, rnar említettük.
A sátánizmus egyik legjobb eszköze ez.

lJ Isten pl. akkor szeret, ha jót akar, akkor gyűlöl, .ha ezt megvonja. Egyik sincs a miénkben
hasonló emócióval összekötve.

.. Ezekről a viszonylatokról \. a szerzö. A bünszenny lélektani meghatározása c. értekezését 10. old •

.. L 59. 3.
u Erről bövebben a szerzö Helllgkeit und Siinde c. könyve 141 sk. old.
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a lét, mégha nyomorusagos is, mint a nernlét.:" Ugyanilyen természeti szúksé
gességgel szereti Istent, sőt előbb és jobban, mint önmagát. Szent Tamás ezt
1. 60, 5. fejtegeti oly meggyőző és megrendítő módon, hogy az emberi elme
kénytelen földreboruini és Isten iránti szerétetét hangosan megvallani. A haza
és hazaszeretet c. értekezésem ezen az elven alapul, amelynek mélvsézét,
éppen az ontológiai kötelék alapján nem lehet eléggé átlátni. Ami minden
ízében mástól függ, előbb és jobban hajlik ennek a létének igenlésére, mint
a sajátjáéra. A teremtmény pedig így áll szemben Istennel. Ezért tudattala
nul vagy tudat alatt előbb és jobban szereti Istent, mint önmagát. Az angyal
azonban ennek tudatában is van, mivel minden fogalmi ismerete egyenesen az
örök eszmékre, mint Isten egyetlen eszméjének vetületeire utalja. Ezért ter
mészetes, tudatos ismerete Istennek mindenekfölötti és mindent megelőző sze
retetére utalja. Sem az angyal, sem más teremtmény nem szabadulhat meg Isten
természetes, szűkségszerű szeretetétől. De a szabad választás ezt a szörnyeteg
alakulatot is megvalósíthatja. Ha ez rendezett, akkor az angyal is, az ember
is élőtudatosan szereti önmagát, így hajlik Isten felé is, mint létének végső

tényezője és megtartója felé. De ha rendezetlen, ha kivonja magát az örök
törvény vonzóköréből, nem ontológiailag, hanem érzelmileg megszakíthatja
ezeket a kapcsolatokat. Ezért nem akarja így, gyűlöli az elkárhozott szellem
pokoli állapotát, az öngyilkos nyomorult földí letét, a bűnös Istent. Mindez a
természet törvényén nem változtat semmít sem. Onmagának akar más létet
az elkárhozott és az öngyilkos, Istent állítja a bűnös aposztáziájában. Igy az
antinómiák feloldódnak és megmagyarázható a szörnyű gyöirelem, amely e
két hajlandóság összeütközéséből támad az emlitett lelkekben.

A természetes boldogság és jóléten kívül a szellemi világ a természet
fölöttire is alkalmas. Az ezutání vágy egyetlen teremtményben, még a lehető

legtökéletesebb angyalban sem jelentkezik pozítív hajlandóság formájában."?
Érzi a természet adataítól ki nem elégített boldogságvágyának nyugtalansá
gát és nyomását. Többet szeretne, de elérésének lehetőségeit nem Játja. Isten
kegyelmi leszállása szólhat csak erről és ígérheti meg ezt 'a hitben. Ezt mond
juk a szellemi természet megdicsőítésére irányuló kinyilatkoztatásnak, amely
nek elfogadására a természet körében található semmiféle ismereteszköz fénye
nem elegendő. Isten különös működéséből származó, a szellemet az igazán
transzcendens élettérbe átvívő valóság, a kegyelem, képesíthet erre. Föltéve,
hogy Isten ilyen kegyelmi döntést hozott, teremtményeivel valamely formá
ban közölte ezt és megadta nekik a lehetőséget, hogy szabad választással be
lépjenek ebbe az élettérbe, vagy pedig attól eltávolodhassanak. Mivel pedig
a. kinyilatkoztatás értesít bennünket Isten ilyen döntéséről, azért az angyalok
életére és boldogságára vonatkozólag is felelnünk - kell az ezzel összefüggő
problémákra.

Nincs' és nem is lehet olyan teremtmény, amelyre nézve ennek az élet
térnek az élvezete természetszerű követelmény, Isten részéről pedig tartozás
lenne. Ezért bár az angyal a természetes boldopság és kielégülés állapotát a
teremtés pillanatában birtokolta, a teljesre, a természetfölötti élettér élveze
tére el kellett jutnia. Ebből a szempontból teremtése nem adta meg neki a
mindent kielégítő boldogságot." Hogy ebbe az élettérbe eljuthasson, külső

segítségre volt szüksége, úgyhogy nem fordulhatott Istenhez, nem szerethette,
mint ennek a boldogságnak tárgyát Isten különös indítása, a kegyelem be
folyása nélkül. 49 Ez az isteni mag, mint potenciális erő hozzá tartozik szellemi
mivoltához, épúgy, mint az anyagi természet eszmei magvai ennek a birtoká
hoz. Ezért észszerűen tételezzük föl, hogy Isten az angyalokat a kegyelem álla
potában, mint tényleges erő birtokában teremtette, épúgy, mint az anyagi vilá
got a ratíones semimales teljességében." Ennek az erejében kellett az angyal-

"Suppl. 98. éL
" Ennek a módj aíról v. Ö. a szerzó Svnt.hesís Theologiae Fundamentalis e. müvét 66. old.
48' r. 6:2. 1.
H r. 62. 2.
s o I. 62. 3.
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nak_ az örökkévalóságba bekapcsolódnia és a természetfölötti élettérbe belep
nie." A hitben kellett neki az utat oda megtennie, amint az embernek is igy
kellett cselekedni. De ez az út nem volt olyan hosszú, mint az emberé. Az oszt
hatatlan iristans. az aevum .miost jának" kezdő, első mozzanatában természe
tes boldogságát élvezte, a középsőbene időbelileg másodikban, döntött, a be
fejezőben. a harmadikban pedig belépett a természetfölötti élettérbe, vagy
pedig örökre elűzetett onnan. Igy jutottunk el a legnagyobb titkok egyikéhez,
annak magyarázásához, hogy miként jött az Istentől jónak szándékolt és ilyen
nek íltélt világba a bűn."

Az angyalok vétkét a kinyilatkoztatás tény gyanánt adja elő, tehát
hitünk tárgya. A rossz, a gonosz eredetét akarja a tanító Isten megértetni.
Ebből kiindulva tanítja a teológia, hogy nincs önmagába való legfőbb rossz.f"
és így a bukott angyalok sem természetüknél fogva rosszak, hanem szabad
akarati választásuk tette ilyenekké. Isten, mint minden tőkéletesség foglalata,
szabadakarata szerint sem tehet rosszat. Ennek forrása tehát valamely teremt
ményben keresendő. Mivel pedig a szabadakarat szellemek sajátsága, azért
a teremtett szellemek hiányaiban kell a bűn okát keresnünk. Szent Tamás ün
nepélyesen állapítja meg, hogy a természeti adottságok szerint (mivel a poten
tialitás elválaszthatatlan tőle) minden, még a legmagasabb teremtmény is hi
bázhat és ha nem hibázik, vagy éppen hibázhatatlan, Isten kegyelmére veze
tendő vissza. Vétkezni annyit jelent, mint eltávolodni a cselekedet igazi, he
lyes mértékétől. Isten működésé t saját, lényegével azonos, örök eszméje és
törvénye szabályozza. Ezért nem hibázhat. A teremtményre nézve az örök tör
vény külső szabályzó tényező, amely természetes működését benső hajlan
dóságok formájában szabályozza ugyan, de a szabadakaratiakat külsőleg, úgy
hogy csak az értelem felfogása és az akarat döntése révén válik az benső

mozgató erőv é.P" Ettől a legfőbb szabálytól távolodhatik el a teremtett szellem
helytelen választás folytán, és így kerülhet be dinamiájába a hiba, a bűn.

A kinyilatkoztatás az első bűnöst Sátánnak mondja, aki tisztán önelhatáro
zásából vétkezett, követői pedig, akik a rossz példa és csábítás folytán vétkeztek,
démonok, ördögök néven emlegeti. Krisztus is így beszél, míkor Máté 2, 5, 41.
leírja az utolsó ítélet kérlelhetetlen döntését: távozzatok tőlem, átkozottak, az
örök tűzbe, amely Sátánnak és angyalainak készíttetett. Hogy az angyalok
melyik rendjéhez tartoztak ezek az elesettek, nem lehet biztosan tudni. Ha a
potentialitást és így a hibára való alkalmasságot nézzük, alsóbbrendű szelle
mekhez tartozhattak, ha azonban arra gondolunk, hogy a bűn ellentmondás
Istennel szemben, akkor ennek alapját a legmagasabbrendű, értelmileg nagy
tökéletesség ü angyalokban találjuk meg. A Szeráfokat a szeretet tüze fűti,

Isten trónállóit a hűség. Bennük nem találhatjuk meg az Istennel szembeszálló.
ellentmondó sereget. Ezért Ezekiel 28, 14. megrázó leírása szerint a Sátán az
értelmi tökéletességben kiváló Kerubok közül való, a démonok pedig a többi
rendekből kerültek ki.

Hogy mi volt bűnük, természetük elemzéséből állapítható meg. A bűn

kétféleképen történik: Vagy a rossz választása révén, vagy pedig azáltal,
hogy valaki jót akar és választ ugyan, de ebben nem tartja meg az örök
törvénytől előírt módot. Az első megvalósulásanak oka a tudatlanságtól, vagy
a szenvedélyek hevétől elhomályosított értelem helytelen ítélete. Ilyen nincs
az igazsúgot változatlanul felismerő és a szenvedélyektől mentes angyalokban.
Bűnük tehát csak a második formában lehetséges. Valami jót, igen nagy jót
kívántak meg, de ezt nem az örök törvény útmutatása szerint választották.t"

Igy csak a gőg (superbia) vagy az irigység (invídia) lehetett bűnük.

Mindkettő azonban olyan területen, amely természetes javuk és tökéletessé-

[,1 1. 6'2. 'I.
"1:1'11. I. 31.
,-,3 l. 'fq . :\.
',4 I I T. !I'l. 5.
"I. 63. 1. ad 4.
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gük határain túl van. Természetes boldogságuk velük születik, elveszíthetet
len, nem gyarapitható, de nem is csökkenthető. "Tökéletes voltál utaidon terem
tésed napja óta - mondja Ezekiel'" - még gonoszság nem találtatott ben
ned". De ezen túl van a természetfölötti élettér és boldogság, amelyről az
angyala kinyilatkoztatás révén értesük, és a kegyelem, tehát az angyal ter
mészetétől különböző, külső erő segítségével volt csak elérhető. Itt kell' ke
resnünk a botránykövet, amelyen az angyal megbotlott és örökre elbukott.

A természetfölötti élettérnek pedig két élvezője van: az angyal és az
ember. A kinyilatkoztatás minden mozzanatról értesített. Megtudta. hogy Isten
az emberhez száll le a megtestesülésben. és ezáltal az emberi természetet fel
magasztalja jobban, mint az anzvalít. Igy kerülhetett az irigység hálójába.
A saját 'kiválóságának és érvényesülésének akadályát látta ebben. Megvetette
azt a természetfölötti tért, amelyben nálánál alacsonyabbrendü lény az Igével
való személyes egyesülés révén fölötte áll. IRY nem egy kiváló teológus. Szent
Tamás azonban igen helyesen úgy vélekedik, hogy ez nem lehetett az első vé
tek, hanem ennek következménye.57 A bün hiányos cselekedet, amelyből ki van
törölve a felsőbb, kötelező, észszerübb elvre való irányítás. Ennek akaratnak,
a tudatosság valamelyik formája szerínt szándékoltnak kell lennie. E nélkül
nincs bűn. Az ilyen szándékolást, mondjuk gőg, a kevélység (superbia) ered
ményének. Az első bűn tehát csak ez lehet, belőle származnak a többiek." Mind
az angyal, mind az első emberpár bűne a kevélység, valamely magas, minden
dinamiát szabá.lyozó norma, az örök törvény nem-akarása, megvetése volt.

Ha most kutatjuk, hogy miként nyilvánult ez meg, akkor az általános
formulát állítjuk fel: hasonló akart lenni Istenhez. Ezt fejezi ki, nem mint bizo
nyíték, hanem mint szemléltető eszköz, lzaiás 14, 14., amelyre a Szentatyák és
teológusok is hivatkozni szoktak, "Felszállok a magas felhők fölé, hasonló le
szek a Fölségeshez." Minden istenellenes tapasztalati törekvésnek ez a jellem
zője. Valami teremtett tényezővel, lehetőleg önmagával helyettesíteni Istent,
vagy mindenre kiterjedő hatalmát bítorolni, valamely formában magának tulaj
donítani. Ezt ígérte Sátán a paradicsom félrevezetett lakóinak, ezzel vétkezett
ő maga is. Nem egyenlőség formájában kívánta ezt, ami lehetetlen, és a saját
létének elvesztését jelentené. Olyan világos értelmű lény, mint az angyal, lehe
tetlenséget vagy ostobaságot nem akarhatott." Hasonló akart lenni Istenhez, aki
tervei meghatározásánál vagy kivitelénél nem szorul külső segítségre vagy be
folyásra. Ez olyan hatalmas szellemre nézve, mint az angyal, botránykő lehetett.
A természetfölötti élettérbe csak külső erő, Isten kegyelmének mozdító hatása,
ennek szabadakarati elfogadása és használata, segíthette be. A természetfölötti
boldogság elképzelése vagy föltételezése teljesen fölülmúlta egyébként mind a
természetes rendben tökéletes ismeretét, mind itt egészen kielégült boldogság
vágyát. Fellázadt, hogy egy mástól kitűzött célra kelljen törekednie, méghozzá
oda nem is juthat el a maga erejében. A jó angyal mindkettőbenmegnyugodott.
Jutalmul kapta az örök boldogságot, Istent színről-színre láthatja, belépve így
az örökkévalóság mindig változatlan "most"-jába. A gonoszság útjára tévendő

angyal megnyugodott volna a természetfölötti élettér birtoklásában, de oda a
maga erejében akart bejutni. Ezzel tért el az örök törvény irányításától, az
Istenre való irányulás hiánya kísérte döntését. Vétkezett, mivel jót akart ugyan,
az Istenben való teljes boldogságot, de nem úgy, amint az elérhető, t. i. Isten
erejében, hanem a maga tehetsége szerint. Ide vitte később az emberiség egy
részét, a Pelagianizmus eretneksége formájában. 60

Teremtésében és természetében jó volt Sátán is. Ha még hozzáfűzzük, hogy
a kegyelem állapotában teremtettek, és hitben ismerték meg a természetfölötti

68 28. 15.
67 I. 63. 2.
.. Erről a szornorú tényezőről értekezik Szent Tamás II-II. 162-163.
60 Ezért hangsúlyozza a Szentírás is az első emberpár tökéletes értelmi és a szenvedélvektöt

mentes adományait. Az első nagy döntésnek világos látással és teljes lelki nyugalommal kellett
megtörténníe.

"' T. 63. 3.
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rendet, bizton állíthatjuk, hORY a teremtés pillanatában minden engvel RYÖ
nyörködött ebben és ezzel érdemet szerzett annak elérésére. De az örök törvény
szerinti elérésének választása, vaRY ennek elvetése örökre szétválasztotta öket,
és mint Isten barátai, ügyeinek védelmezői, vagy mint Isten ellentmondói és
ügyeinek ellenségei, harcoló seregekként állunk szemben. Mindez a mi időnk

kel nem mérhető egymásutánban játszódott le. Az angyal létét a míndig meg
maradó "most", az aevum mértékeli. Értelmi és akarati működésük egymásután
ban játszódik le. ·Ennek az egyes mozzanatait nevezi a teológia ínstans-nak, Az
ilyen egymásutánt mondjuk angyali időlegességnek, időnek, amely a miénktől

lényegesen különbözik. Ezekkel az egymásután lefolyó működésekkel lép be
az angyal az örökkévalóság- "most"-jába, vagy az időbe, vagy végül mindig
megmaradó büntetésének változatlanságába. Az örökkévalóságba csak egyszer
léphetett be, a mulandó, időleges változásokat számtalanszor irányíthatja, de
elvettetésének, büntetésének bilincseitől nem szabadulhat.

Az angyal bűnének következményeit Szent Tamás L 64. írja le. Az első

értelmének elvakulása. Természetes értelmi ismerete a bűn után is olyan fényes
maradt, mint teremtése pillanatában volt. Büntetése tehát nem ennek a meg
vonása vagy elhomályosodása. Természeti adottság ez, amelyet kizárólag lé
nyegének megsemmisítése szüntethetne meg. A természetfölötti bitet a remény
nyel, szeretettel és a többi erényekkel együtt elvesztette. Megmaradt azonban
benne a kinyilatkoztatás tartalma és ennek tisztán spekulatív ismerete. A jó
angyalok most is közölnek velük Isten titkaiból annyit, amennyi Isten céljai
nak elérésére szükséges, vagy pedig az emberi élet szemléletéből meríthető.

A kinyilatkoztatásra vonatkozó ismeret e szerint csökkent bennük. Nem tud
nak erről annyit, ami egyébként megillette volna őket, ha kitartanak. Teljesen
hiénvzik belőlük az érzelmi ismeret, amely az akarat hajlandóságából, a sze
retetből fakad 61 Istent, mint a természetfölötti rend alkotóját és ennek minden
megnyilvánulását gyűlölik és ellenségként üldözik. Ebben az irányban tehát ér-
telmük teljesen elhomályosodott, elvakult. _

Sátán és angyalai, továbbá akaratuk szerint megrögzöttek. azaz meg nem
téríthetők, természetfölötti jóra nem hajlíthatók, tehát örökre elkárhozottak.
Szent Tamás ezt az angyali természetből vezeti le. A szellem belső bomlás
révén el nem pusztulhat, mivel nincs romlandó elemekből összetéve. Halhatat
lan. Változás csak akkor és annyiban történhet benne, hogy az anyaggal függ
össze, mint ennek alakító tényezője. Ilyen emberi iéiek, amelynek értelmi és
akarati működése tárgyilag az érzékek adataitól füRg. Éppen ezért csak a halál
szabadíthatja ki ezekből a bilincsekből. Ha a lélek elválik a testtől, önálló életet
él a halhatatlanság, a' mindig megmaradás törvénye szerint. Amilyennek ta
láltatik, olyan marad természete szerint, változatlanul. Sorsán újabb szabad
akarati döntéssel nem változtathat." Ami az embernek a halál, az az angyal
nak a bukás, amint damaszkuszi Szent Jánosból idézi a L 64, 2. Előtte választ
hat szabadon, utána változatlanul marad döntésében. Belső tényezők alapján
megváltozhatatlan marad ez. Az akarat az értelemhez idomul. Ha ez változat
lanul fog fel és ítél meg valamit, akkor az akarat is így hajlik feléje. Ilyen az
angyal ismeretmódja, amelyben níncs okoskodásalany és állítmány összehason
lítása, hanem tiszta intuitív, átfogó ismeret, amelyen változtatni nem lehet. Egy
szeri, konkrét döntése is ennek a törvénynek van alávetve. Ennek megtörténte
előtt szabadon, változó módon akarható, utána már belső. erők szerint változ
hatatlan akarati állítás ez. Ezért bánatra, javulásra a Sátán és angvalaí termé
szetüknél fogva .nem alkalmasak. A gonoszságnak mindig megmaradó akarásá
ban megrögződtek. Ezért nem tehet az ördög jót. Mégha igazat mond, akkor
is hazudik, mivel félre akar vezetni, vagy valami hízelgéssel a saját előnyét

akarja elérni. Ezért nem fogadta el Krisztus az ördög vallomását, mikor Isten
Szentjének mondotta. Némaságot parancsolt rá és kiűzte amezszéllottból." Ha

II V_ Ö. örök eszmék 99, 146. 153, 198_ old.
II Ezt fejezI ki Préd , 11. 3. és ha délnek dől a fa, vagy északnak, azon a helyen marad, hová dőlt
ol Márk 1. 23 sk.
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tehát színleg jót tesz is, nem úgy cselekszi, arnint kellene. Hitet színlel, de
nem Isten tekintélye vezeti ebben, hanem letagadhatatlan külső nyilvánvaló
ság. A természetének megfelelő jót akarja ugyan, szükségszerűen, de ezzel is
visszaél az emberek félrevezetésére.

A fájdalom is állandó kísérőjük. Nem az, amit testi fájdalom gyanánt ér
zünk. A fájdalom lényegéhez tartozik az akaratnak, az érzelmi világnak ellen
kezése, gyötrödése olyan dolgokkal szemben, amelyek hajlandóságának nem fe
lelnek meg. Ez a lelki fájdalom a legnagyobb, a leggyötrelmes·ebb. Ebben pedig
bőségesen kijut Sátánnak és angyalainak. Mindig "bosszankodnak", mert, ha a
világ urai szeretnének is lenni, a mindenható Kéz irányítását nem tudják meg
hiúsítani. Ideig-óráig eredményt érnek el, de sorsük a bukás. Mindenkit szeret
nének a pokolban látni. Isten kegyelme azonban kimenti kezükből a kiszemelt
áldozatokat. Ha a történelmet tanulmányozzuk, látjuk a nagy fordulatokat. ame
lyek az ördögi sereg minden tervét és törekvését meghiúsítják és visszavezetik
a világot Istenhez. Ez a sikertelenség okozza fájdalmunkat, és mivel a fájdalom
büntetés, azért az alvilág egyik állandó büntetése az az átkozódásban kitörő

fájdalom, amelyet a mindent mozgató Szeretetnek az ördögi gonoszságot meg
hiúsító működése vált ki benne.

EGY PILLANAT-

Kis udvar. Kívül magas tűzfalak,

körül csönd. Ködbe bújva vártalak.
Lassan lefolyt rólam a köd, s a fény
fölcsillogott a nap arany-ívén.

Egy pillanat, s fehéren, mínt a hó,
borul rám a zene, és altató
dalok lebennek fönn a légen át
s beborítják szobádnak négy falát.

Egy píllanat, s szomjas szívem fölött
kígyullad a fény. Bennem eltörött
dallamok hangját viszi tétova
nesszel a nappal józan zápora.

Egy pillanat, és érzem, nem vagyok.
Kábultan néznek rám a csillagok,
kérdík, ki voltam... S nincsen felelet.
Vagyok a visszasíró üzenet,

vagyok a könny, és semmi, semmi más,
haldoklók homlokán halott írás,
vagyok az illanó fény, semmi több,
egykor álom, - s most néma, földí rög.

Vagyok a pont és mínden felelet,
kerestem, és most míndent meglelek,
vártam és fáztam, - most már fény vagyok ...
S az örök fényben csöndben hallgatok.

Agoston lulián
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