
Horváth Sándor O. P.

ANGYALOI{ - DÉMONOI{

II. Az angyalok és a világegyetem.

Hogy lsten az angyalokat a teremtés koronájának szánta, kitűnik termé
szetes tökéletességűkből.A szellem mérhetetlenűl felülmúlja az anyagi világot.
Egészen más erők működnek benne. A mechanika és fizika törvényei sem létét,
sem működését nem magyarázhatják meg, szabályozására nem gyakoIolllatnak
befolyást. Ezzel szemben a szellem irányíthatja az anyagot, mind létrejöttében,
mind további alakításában és dinamiájában. Az anyag nem magyarázza meg
létét. Fölötte álló szellemet tételez föl, szükségszerűen benne keresi létrehozó
tényezőjét. Igen fölületes észjárás állíthatja csak, hogy az anyag önmagától
Ván. Ilyen. míndenneműkülső létrehozó okot kizáró valóság, csak él minden lét és
tökéletesség tiszta ténylegessége és birtoklása lehet, amit az anyagról állítani
nem lehet. Vannak benne rejlő erők (rationes seminales), amelyek fejlődési,

teljesülési képességeit szabályozzák, de korlátozzák is, és igen szűk határok
közé szeritják. A korlátolt és bizonyos körre szorított valóság (esse participa
tum) pedig a végtelen energia nélkül (esse per se subsístens, actus sírnpltciter
purus) el sem képzelhető: örök, az ellentmondásból származó rejtélyt képvisel.
A természet alakító erőinek van alkotója, akit Istennek nevezünk.

Kifejlődésüknek is megvannak immanens, belterületi törvényei, de ezek
is a mindent rendező Szellem elgondolásaira vezetendők vissza. Az anyag legelső

állapota lehetett a rendezetlenség, aSzentirás Tohuvabohuja, de ott lebegett
fölötte az Isten Lelke, akár mint külső rendező tényező, akár pedig mint a
rationes seminales benső, aktív és passzív erőinek összesége. Az anyagi világ
teremtésének, mint első létrehozásnak a tényéből Szent Tamás kizár minden
erőt Istenén kívül. A manicheizmus és keleti elődei az anyagi világ létrehoza
talát gonosz szellemnek tulajdonították. Még az Apostol szavára is hivatkoz
tak, aki 2. Kor. 4. 4. a világ isteneről beszél. Szent Tamás ezt kétféleképen
cáfolja meg. Kimutatja, hogy az "önmagában való, legfőbb rossz" nem lehet
séges, mivel ez a fogalom minden létnek a tagadását jelentené.' Azután pedig
arra hivatkozik, hogy aIét mint ilyen, azaz mindent valóságnak ténylegülése,
egyformán jellemzi az anyagi és szellemi világot. Ezért ebben az irányban
egy és egyetlen okra vezetendő vissza minden, amelyet Istennek möndunk."
Az anyagi világ nem rossz, Isten jóságát hirdeti, rendezettségében, mint Isten
lábnyoma, ékesen szól a Teremtő bölcseségéről." Ha tehát oktalan embereknek
botránykő, elzárja korlátolt elméjüket Isten ismeretétől és szeretetétől, akkor
csak a Bölcseség könyvének igéje teljesedik be-rajtuk, hogy tőrré lett a világ
a balgák lábának,4

Az anyagi világ teremtésébőlki van zárva minden teremtett erő befolyása,
tehát az angyaloké is, 5 mert a semmiből való 'létrehozás végtelen, az előzmények

től független erő megnyilvánulása. Még eszköz gyanánt sem alkalmazható,
mivel megelőző passziv edottság hiányában nincs: alom, amelyre az eszköz mű

ködése íránvulhatna." Az anyagot alakító tényezőt, a, formát, sem angyalok
alkották. A tiszta matería príma nem tényleges, hanem potentiális adottság:
alakító tényező nélkül nem lehetséges. Ezért ezt az angyaggal együtt Isten
teremtette, eszmei magvak formájában. Ezekből fejlődött ki a fajok és egve-

1 L 4Q, ö,
'L 65. I.
, L 65. 2.
'H. fl.
"T. 65. ö.
'T. ',5. 5.
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dek szerint megkülönböztetett anyagi világ, vagy a természet immanens tör
vényei, vagy a szellemi világ irányítása szerint. Az ilyen fejlődést logikailag le
hetségesnek, sőt reálisan is többé-kevésbbé meaalapozottnak kell mondanunk.
Mindkét esetben Isten eszméi valósulnak meg a teremtett világban. Szent Agos
ton a szellemi erőket és ezek irányítását hangsúlyozta. Ezért tér nála vissza
a gondolat, hogy az eszmei magvak, a világrend, először az angyalok elméjé
ben valósult meg ismeret és irányító törvény formájában, azután pedig az anyag
ban, amelynek kialakulását írányították." Ez az emlélet nem zárja ki a termé
szet benső erőit ~s ezeknek megnyilvánulását; csak ennek az értelmi irányi
tását hangsúlyozza. A fejlődés tervszerüségét emeli ki, amit a magukra hagyott
természeti erők nem biztosítanak eléggé. Mai világképünk ettől elült. Legotrom
bább formájában elvonatkoztat az. eszmei magvaknak Istentől való függésétől.

Mindent az anyag immanenciájára vezet vissza. Bölcseletileg megnyugtató
világképet ez az elmélet nemcsak nem ad, hanem benső ellentmondások kisé
rik, mivel önmagától valónak és öntörvényűnek mond egy egészen korlátolt
adottságot. Ha azonban az eszmei magvakat Istenre vezetjük vissza, mindaddig
nem lehet elvetni a fejlődés elméletét, mint logikai és reálisan megalapozott
elméletet, amíg ezt olyan mozzanatokra nem akarja kiterjeszteni, amelyek az
eszmei magvakban nem foglaltaknak benn, amilyen pl. az emberi lélek létre
jötte. Az ilyen immanens fejlődés nem zárja ki a szellem, az angyal befolyá
sát, de nem is követeli meg ezt. Kár tehát a régi elméleteken gúnyolédni. A hit
területén belül mindegyik logikai lehetőséget képvisel. Csak az ostoba, min
den szellemi irányítástól, a magára hagyott öntörvényű anyag állitása ellenke
zik vele." Az angyalok befolyása a világegyetem létrejöttéhez tehát teljesen
tagadandó, fejlődése irányában logikai lehetőség, reális szempontból pedig csak
bölcseleti és teológiai vélekedés lehet. Költők foglalkoznak ezzel, nem tudósok.

Az angyaloknak további befolyását a világegyetemre Szent Tamás L 106.
sk. tárgyalja. Hogyan érintkeznek egymással, mi a hatalmuk az anyagi világon
és az emberen? Ezek a kérdések érdeklik.

Egymással a felvilágosítás (illuminatio) és beszéd (locutio) formájában
érintkeznek. A felvilágosítás az igazság közlése. Aki az általa megismert, de
más előtt ismeretlen igazságot valakivel közli, felvilágosít." Ez kétféleképen
történhet. A magasabb, erősebb fényforrás a gyöngébbet erősíti, ha ráirányul.
minta törékenyebb test is megerősödik az alátámasztás által. Igy a nagyobb
értelmi fény növelheti a gyöngébbet. Ezért a felsőbbrangú angyal megvilágo
síthatja az alecsonyabbrangút, ha értelmi fényének sugarait rávetíti: erősebb

fényben jobban, világosabban lát. Hasonlat ez, amelyet a mindennapi élet tapasz
talatából merítünk. A másik mód a tanítás. Az emberi életben az tanit, aki
értelmi kincseit felaprózva .közli a tanulóval." Ezt teheti meg az angyal is, aki
átfogóbb, általánosabb. ismeretét felaprózva és arérryosítva közli kisebb át
mérőjű társaival. Egymás akarati életét is befolyásolják. Olyanformán gondol
juk ezt el, mint az emberi életben. Tanács, rábeszélés, parancs indít bennün
ket elhatározásra, cselekedetre. Igy kell ennek lennie az angyali világban is.
Benső erővel azonban nem lehet ezt megindítani. Az akarat a végtelenre van
beállítva. Csak ennek a jelenléte nyithatja meg az akarat zsilipjeit, úgyhogy
szükségszerüen irányul rá. A végtelenből indul ki ez a hajlandóság, csak ez
uralkodik az akarat megmozdulásain benső hajtó erők révén. A Végtelen felé
való irányulás természetszerűleg történik, nemcsak bennfoglaltatik az akarat
minden szabad megmozdulásában. hanem kiinduló pont is, és olyanformán
irányítja ezeket, mint az észelvek az értelem- működését. Ezért a Végtelen
valós, .benső hajlandóságot és mozgató erőt közölhet az akarattal, amellyel
határozott tárgyra irányítja ezt, amelyet éppoly szabadon akar, mintha a maga
szorgalmából szerezte volna meg ezt. Ebben különbözik a Végtelen mindent

'Szent T'arn ás L 55. 2. htvat.kozlk erre .
• Ezt itélte el a vatikáni zsinat (1869-1870). Denz, 1801-1805.
'l. 106. 1.

10 Szenj; Tamás a tanításról gvönvörű cikkeket IrC 12. Ver.
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felölelő, általános, a "mi" és a "hogyan" összes mozzanataít magában foglaló ok
sági befolyása a teremtmény korlátolt indításaitól. A végtelen kapacitású akarat
hoz nem férhetnek. a mechanikai erők terén pedig csakis ezek kiterjedése
szerint egyirányú lekötöttséggel működhetnek. Ezért állítja Szent Tamás, hogy
sem az angyal, sem az ember akaratára teremtett tényező bensőleg mozditó
befolyást nem gyakorolhat. Szabad ténye.i természeti szűkségszerűséggel füg
genek az első mozditótól, Istentől, aki a végtelenre irányuló valós megmozdu
lást a boldogságvágy benső, szükségszerűen megnyilvánuló hajlandóságában
közölte vele, a szabadakarati erők megszerzését a lélektani rendben rábízta
a megfontolás folyamatára, ontológiai szempontból pedig Ö maga rnűvelí benne
és általa. II

Ha beszéden (locutio) a gondolatoknak külső jelekkel vagy szavakként
történő közlését értjük, akkor Istenről és angyalról egyaránt csak átvitt érte
lemben, metaíore gyanánt állíthatjuk. Sem szájuk, sem nyelvük nincs úgy, mínt
az embernek. A Szentirás félreérthetetlenül szól Isten beszédéről a prófétáknál
gyakran megismétlődő formulákban. Ugyanigy ismeri Szent Pál is az angyalok
nyelvét. Hogyan kell ezt értenünk? Az emberi lélek elemzéséből kitűnik, hogy
önmagával beszél, mikor á fogalmakat kialakítja és ezekben szemléli, .önmagá
nak nyilvánítja ki az igazságot. Ez a belső beszéd sem Istennél, sem az angyal
nál nem hiányzik. Az Atya önmagával beszél, mikor kimondja az örök Igét.
akiben az egész valóságot szemléli.P Orök, változatlan beszéd és megnyilatko
zás ez, amelyről csak Istennek van tudomása. Isten benső beszéde a kinyilat
koztatás révén lesz hallhatóvá. A tiszta szellemek részesülnek ebben először.

Hatalmas értelmi kincset kőzöl velük a teremtés tényében, amikor az angyal
átmenet nélkül tudatára ébred önmagának és mindannak, amit Isten közöl a
vele született fogalmak révén. Ebben az öntudatban beszél magával az augval
és kimondja az igazságnak hozzá arányosított, de ránk nézve megmérhetetlen
tengerét. Az ismeret, az igazság birtoklása, nagy jó. A jó pedig -közlékenv, más
nak is akar juttatni kincseiből. Ezt a juttatást mondjuk a mással való beszéd
nek, megnyilatkozásnak. Igy beszél Isten az angyalokkal az imént leirt módon
és igy irányíthatja az angyal ismeretét is másra, akivel érintkezni, vagy akivel
valamit közölni akar. Ezt mondjuk kifelé irányuló beszédnek, megnyilatkozás
nak, vagy kinyilatkoztatásnak, ha olyannak szól, aki a kőzlendő tárgyat nem
ismeri.

Igy beszélnek az angyalok Istennel, egymással és az emberekkel. Isten
hez csak megnyilatkozás formájában szólhatnak, mert előtte semmi sem isme
retlen. Ez történik az imádásban, mikor hódolatukat fejezik ki,12ja Ez az angyali
karok szüntelen éneke, a ránk nézve hallhatatlan, de a világegyetem legtisz
tább harmonikus zenéje, minden teremtett hódolatnak vezetője." Csak Krisztus
beszéde szebb ésIíatalmasabb, mert ennek nemcsak vezérmötívumaít adja, hanem
minden teremtett imádás értéke is ettől függ. Ez az, amit cultus Dei secundum
rítum christianae religionisnak mondunk. - Az angyali beszéd másik formája
az imádság, a kérelem, Isten rendelkezéseinek megismerése és átvétele végett.
Hogy ez megvan bennük, kétségtelen. Sokat tudnak, de Isten döntései csak rész-

11 Mindez a kegyelmi élet lefolyásániik legf,ihb elveit szcmtéttetí, a természetes rendben pedig
rámutat arra, hogy Deus operatur in omni operante. T. 105. 5.

.. V. ö. Szcnt Tamás esodálatosan szép szavait: per Verbum ab aeterno genitum eum mamtesta-
vit sibi ipsi. 4. Ver. 1. ad. 5. .

ra-a Ez viszont nem más, -rntnt az Istentől való ant ológf aí í'ügzés tudatos eltsrnerése, eszmei
kifejezése, limondása. Az ernhernél ez k űl ö nfúle mozgalmasságnk révén az időben tört"rik,' az
anl>:yalnál azonhan idófelet1i, az aevuruban meevalosu!ó, változa lan lény, amelyen a szabadakarat
sem váll ozl al hat. Az akaral i elr.irdula- eredménye, hogy más, az igazságosság rendjében történő

klegycnlí ' őlés hir rett Isten Ft'iségét és dic 'őségét.

13 A dérnonok szüntelen istenkáromlása sem zavarja ezt. Természetüknél fogva jobban szeretik
Istent, .mínt ö nmugukat (,s ezt a hódoliitot nem tagadhalják meg IstenI ől. Ont ológiaí kapcsokon és
~zükségs7erííst'g-en alapszik ez. Az érzelmi kapcsol és elismerését rnegt azadi ák , elk árhoz ásu k és meg
rögz ttséeü k min t t Pti vissza scm állit.hatj á k . de ez nunt lsten ig-azság-osságának hirdetése és rlismeréSl'
erőslti a ío ang-yalok dics,iltő himnuszát. Igy kell relernef ked nü nk az Istentől elsz a kad t világ gonosz
ság-ának a meg-ítél(,géhez is. fl iába van nund-n istenellenes törekvés. Vlgaszt.al ásunkra monuja Zsoltá
ros (58. 9.): ,Te, t.ram, kineveted őket, m eusem misf terí mínd e nemzeteket ». lsten hatalmának semmi
léle tagadás vagy gonoszság nem állhat ellen: ,f:n vagyok az t.r, ez az én nevem, dicsőségemet nem
"nileil!'Tn át másnak> (lz. 42. 8.). ha idúnként és látszólag el is akarják tőlem rabolni.
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\
ben ismeretesek előttük. Ezért fordulnak hozzá mindnyájan kérelemmel, dönté
seit pedig közlik egymással, sőt a démonokkal is, Isten rendelkezése szerint.
Egymás között is igy érintkeznek az angyalok. Szeretet uralkodik a jó angyalok
között. A kölcsönös elismerést közlik maguk között tisztelet formájában, kinek
kinek megadva azt, ami megilleti. A felsőbbrangú angyal kinyilatkoztatás for
májában szól a közlendőket nem ismerő kisebb angyalokhoz, ezek pedig kére
lem formájában fordulnak amazokhoz felvilágosításért.

Mindez úgy történik, hogy az angyal akarati elhatározással irányítja isme
retét a másikra, amint mi emberek is a bennünk rejlő dolgokat igy közöljük
külső jelekkel vagy szavakkal azokkal, akiknek szántuk. A szóbeszédben aka
dályozhat a távolság. Ezt pótoljuk az írással vagy manapság a rádióval. Az
angyal ilyen akadályt nem ismer, mivel hely és időfeletti lény. Beszédüket a
rádió analógiájára foghatjuk fel. Oda juthat el, ahová akarják, és az fogja fel,
skire ezt a .Jiullámhosszt" beállítják.'! Ezért a tőbbiek nem is hallják meg szavát.

Mindez a démonok egymásközötti viszonyára is vonatkozik. Beszélnek,
éppúgy mínt a jó angyalok, parancsokat adnak és kapnak Sátántól és többi
vezéreitől, egymást uszítják az Isten elleni küzdelemre és az emberek félre
vezetésére. De egymást nem világosítják föl. A felvilágosítás az igazság köz
lése, ami csak Istenre való vonatkozás által ilyen, ha ettől elvezet, akkor
tévelygés, hazugság, sötétség. Gonoszságuk pedig abban nyilvánult meg, hogy
nem Isten, a természetfölötti rend Ura, felé terelik egymást, hanem a vele
való ellenségeskedést szítják. Ez pedig nem felvilágosítás, hanem elsötétítés.
Természetes tisztánlátásuk teljes. Itt nem szorulnak felvilágosításra, de annál
nagyobb sötétségben vannak ferde akaratuknál fogva a természetfölötti világ
irányában. Itt pedig megrögzöttségük miatt nem világosulhatnak föl. A sötét
ségben, a hazugságban maradnak, ide igyekeznek betereini a tévedő emberi
elméket i5. 14/a Mivel a démonok Isten ostorai a gonoszok megbüntetésében és
a tévelyegni akarók elméjének elhomályosításában, azért a jó angyalok közöl
nek velük egyet-mást, hogy Isten ítéletét tudtukra adják, rnínt a földi bíróság
is közlí ítéletét a hóhérral. vagy a fegyház igazgatójával. 1

" De ez sem felvilá
gosítás velük szemben, mert ebbeli ismeretüket is saját gonoszságuk szolgá
latába állít ják. Igy van az emberi életben is, mikor a gonoszok a nekik elő

adott igazságot nem a maguk és embertársaik javára, hanem elferditésre vagy
sötét terveik megvalósítására használják fel. Ez az emberi élet ferdeségei között
egyik igen nagy ördögi fortély. Elsajátítják az igazak cselekvési módját, fel
öltik a jó angyalok külsejét, az igazság védelmezőinek mutatják magukat, a
gonoszságot 'a jó leple alatt művelik.I"

Hogy az angyalok befolyása milyen kiterjedésű az anyagi világ folyására,
nem tudjuk megmondani. A tényt a Szentírásban sokszor emlitett megjelenésük
alapján állítjuk. Testben jelennek meg. Ezt nem lehet minden esetben hallu
cínácíóval megmagyarázni. Többen látták és külsőleg érzékelhető módon érint
keztek velük. Igy Ábrahám és Lót családja, a sodomaiak. Tóbiás.!" Eletműkö

dést nem végeztek." de az anyagot mozgatták, helyi vagy más változásokat
idéztek elő rajta. Elméletileg is lehetségesnek kell ezt mondanunk. Tökéletesen
ismerik az anyag törvényeit. Igy a benne rejlő eszmei magvak szerint kőzre

működhetnek bizonyos változásoknál, sőt természetmellettes dolgokat is mű

velhetnek, a jók az emberek javára, a démonok félrevezetésükre. Csodát azon
ban nem tehetnek." Minden ilyen különös jelenség megítélésénélnagy elő

vigyázatra van szükség. Amíg nem föltétlenül szükséges, a természet erőire

kell gondolnunk.

" Az angyali hullámhossz az egyesek természeti tökéletességéhez és az értelmi kincsek általános-
ságához ído 1\1ul. - Az angyalok érin Lkezésére vonatkozó kérdéseket Szent Tamás T. t 07. tárgyalj".

"Jal. 109.3.
II T. 11 O. /t • ari l.
"2. Kor. 1 l. 13 sk. «Maga a sátán is a világosság angyalának tetteti mugát .»
"I. 51. 2.; Gen.19 .
• 8 Tob. 12. 19.; T. 51. ,J.
18 I. 110. 1,.
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Az emberi értelemre megvilágítás és közlés formájában hatnak, úgy,
amint fönnebb leírtuk. Az emberi értelem fénye gyenge. Az érzékelhető valóság
észrevételére van beállítva. Ennek pedig sok akadálya van. A tárgy maga
lehet homályos, de a közvetítő érzékek is gyöngék lehetnek. Ezeknek az aka
dályoknak az eltávolítása erősítheti meg az értelem fényét és kapacitását, úgy
hogy bizonyos tisztulást okozhat működésében. A félelem vagy a többi aka
dályozó érzelom eltávolítása mind hozzájárulhat az értelmi élet megerősödésé

hez.. Onmagában is tisztulhat és megerősödhetik, ha magasabb értelmí fény
biztosítja ismeretének Istenben lehorgonyzott igazságáról és szilárdságáról.
Tiszta fogalmélkkal nem férkőzhetik az angyal az emberi értelemhez. Ezért fel
aprózva, az érzéki valóság hasonlataiban szól hozzá. 20 Az ilyen megerősítést

maga Krisztus sem utasította vissza. Agóniájában megjelent neki egy angyal
az égböl megerősítvén Őt.2 1 Krisztus minden ismeretnek és igazságnak· leg

-teljesebb birtokában volt. Igy felvilágosítás ra nem volt szüksége, sőt ez egye
nesen ki volt zárva. De meg akarta mutatni, hogy szenvedése valódi és az
emberi természet minden gyöngeségére kiterjed. Ezért engedett helyet a halál
félelemnek, és fogadta el a mennyből jövő vigasztalást híveinek okulására."

Az emberi értelem megvilágítása az angyal által lehetséges, mivel a külső

érzékekre hathat vagy azáltal, hogy egyes tárgyakra fordítja az ember figyel
mét, vagy pedig ilyeneket alakít akár igazában a meglevökből. akár kivetítés
sel. Emberek is tehetnek ilyent. Csak a bűvészekre kell gondolnunk. A belső

érzékekre is hathat. Jól tudjuk, hogy a képzelőtehetség mennyire függ a testi
adottságoktól, ezek változásaitól. Csak rájuk kell hatni, ezeket kedvezöen vagy
kedvezőtlenül hangolni, ismereteink egészen új irányba terelödnek.P Ezen az
úton férkőzhetik az angyal az emberi értelemhez, vagy általában az ismeret
más Fajaihoz. sőt az akarati működéshez is. Hogy ezt benső hajlandóság formájá
ban nem befolyásolhatja, fönnebb mondottuk. De többet tehet mint angyaltár
sainál. Ezeket csak tárgyilag (rábeszéléssel stb.) indíthatja meg, .az embert
azonban érzéki érzelmei révén is. A jó angyal csitítja, jó irányba tereli a
testi adottságak révén ezeket, a démon pedig ingerlí és a végsőkig fokozza
azokat, hogy rosszra csábítsa az embert. Amit alkohol, a harag csiráí, dZ érzéki
ség különböző hajlandóságaí és ezek ingerlőí okoznak, azt mind játszva elvégez- .
heti a démon a vigyázatlan emberben." Az angyalok nemcsak a természeti tör
vényeket ismerik, hanem az emberí lélek rejtélyeit és a dínamiáját vezető álta
lános elveket is. Ezek révén befolyásolják az ember sorsát. A jók Isten ren
delkezései szerint, a rosszak Isten elnéző túrelmét használják kí gonosz terveik
megvalósítására.

Az angyalok Isten szolgálatára álló tiszta lelkek. Ez nyilvánul meg kül
detésükben. Aki magasabb megbízás erejében ott van vagy műkődik, ahol
azelőtt nem volt, küldetésben jár, magával viszi és tőle telhetőleg érvényre
juttatja az adott rendelkezést vagy megbízatást. Ezt az analógiét visszük át az
angyalokra. Nevük is ezt mutatja. Nem lényegüket fejezi ki, hanem hivatalu
kat. küldetésüket." Ilyen küldetése volt Gábrielnek a' Szent Szűzhöz, Ráfaelnek
Tóbiáshoz, állandó hivatalként pedig az emberek segítésében, őrzésében nyil
vánul meg. Az őrzőangyalok létezéséről Krisztus biztosít bennünket. Ez tehát
hittetel. A Gondviselésnek különös szerétettől áthatott intézkedése az, hogy
a törékenv ember mellé segítséget ad. A liturgia gyönyörű imákban és buzdítá
sokban hangsúlyozza ezt, mikor évente október 2·án ünnepli Istennek ezt a

"J. 111. L
" Luk. 22. 43.
" IT I. I 2. l.. ad L
"T. II I. 3--4 .
.. I. III. 2.
" J\ S1entirii~b'm elóforcluló több! elnevezést is igy hasonló vazv éppen átvitt értelemben kell

venni. \fikor Ist.en trónállásáról beszél az II pokaítnszts, akkor ezt a hasonlatot a királyi udvarokból
mertt.j ük , rle nem olyan trónállást jelent. mint ez. Tsí.en legf,íbb bizalmasait, akikkel kö zvet lenül köz ll
titkait, nevezzük Igy, akik aznl.án Iel vll áaostt.ás vag, beszérl tormáj ában toválJbitják ezeket a többi
angv-uhoz. 1. 112. 3. ~1inclny:\jan tró nálló k , amennyiben Istent szrnrör-s ztnr e látják, de mivel nem
merf tik ki végtelen tud ását, írjabb és új ahb ktnv llat koz ta t á s han részesülhetnek. Ennek a felfogása és
továbbitása szerínt beszél a SzenUrás trónállókról és szolgálókr ól.
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nagy jótéteményét. Csak azt kell sajnálnunk, hogy a gyakorlatban megfelejt
kezünk erről. Pedig komolyan kellene venni. Krisztus figyelmeztetése igen
erős: ne vessétek meg a kicsinyeket, ne botránkoztassátok őket, mert angya
laik látják Atyám orcáját és vádolnak benneteket előtte." A hitben való barát
ságos társalRás az őrzőangyallal. a hozzá intézett kérelem igen sok problémánk
megoldásánál segíthetne bennünket.

Éppily komolyan kellene számolnunk Sátán és démonainak létével. Krisztus
figyelmeztet, hogy a világ urának szerepét játszák, Isten városának ellen várát
és támadóit képviselik. A kereszténynek ezt tudnia kell. Félelmes hatalom Vim

kezükben, amelyet Isten elleni ádáz gyűlölettel fordítanak az emberiség meg
rontására. Nem Istentől kapták ezt. Az ember adta nekik, mikor az első, eredeti .
bűnnel elpártolt Istentől és a csábító Sátán szolgálatába szegődött: aki valakitől

legyőzetik, annak szolgája is,27 és aki vétkezik, a bűn szolgája." Az ember el
hagyta Isten szolgálatát, amelyben szabad úr gyanánt élhetett volna. Sátán szol
gálatába szegődött, aki ezzel börtönőrévé lett. Nem lett az emberiség urává.
ilyen hatalmat nem adott neki Isten, de gonoszságában és fönnhéjázásában ezt
követelte magának és mint ilyen víselkedett mindenkor. Krisztus a börtön ajta-,
ját megnyitotta és ezzel a Sátán hatalmát megtörte.2li Mindenki elhagyhatja
börtönét, ha Krisztushoz szegődik. A Sátán azonban tovább is megrögzötten ra
gaszkodik úr-voltához és mindent megtesz. hogy minél kevesebben hagyják el
a börtönt, akik pedig Krisztus szentségeinek erejében kiszabadultak onnan, minél
előbb visszatérjenek. Ez a jó és rossz küzdelme az emberiség életében, a
Krisztus-egység megbontása a sátánizmus révén, a démonizmus bevitele Krisztus
aklába. Ennek az undorító, feltétlenül halálthozó fekélye mételyezi meg Krisztus
nyáját.

III. Adémonizmus.

1. A szellemi élet démonízdlésc.

A démonizmusról kétféle szempontból beszélhetünk. Érthetjűk rajta d

gonpszok társaságát, egy fő alatt egyesült közösséget. De jelentheti mindamaz
elvek összességét és foglalatát, amelyek az Istentől elszakadt emberiség dína-

. miáját irányítják.. Az első szempontból tárgyalja Szent Tamás III. 8, 7-8, a má
sodikat pedig a kereszténység vezérelvei eJJentéteinek a tagadása alapján ala
kithatjuk ki. Mindkét esetben Krisztus áll szemben Sátánnal: Christianismus .
daemonismus, Krisztus - Antikrisztus. .

Krisztus feje az embereknek és az angyaloknak. Mindkét rendnek az értel
mes teremtménynek a kegyelem ajándékaiban való részesedése révén. Krisztus
emberi természete az örök Igével való egyesülés révén teljesedett személlyé.
Igy a legnagyobb kegyelem részese lett: az Atyával és Szentlélekkel személyi·
leg egyenlő méltóságú Isten. Ezen túl Isten mindenhatósága sem mehet. Ilyen
végtelen méltósághoz a kegyelem minden adományával ékeskedő emberi ter
mészet illett. Ezért mondja Szent Tamás, hogy Krisztus megszentelő kegyelme
végtelen." és hogy Isten boldogító látását már földi életében minden teremt
ményt fölülmúló értékben élvezte.i" Igy Krisztus kegyelmi teljességénél fogva
megelőz mínden teremtményt, feje, királya az egész mindenségnek, így az aa
gyaloknak is. 3:' Az embereknek egészen különös értelemben feje, mivel a bukott
emberiségnek Krisztus megváltó halála szerezte meg i'l lehetőséget, hogy Isten
kegyelmi adományaiban részesülhessen. Igy nemcsak a kegyelmi elsőség szerint

.0 MMé 18. 10.
"'2. PéL '2. 19.
'~JHn. R. 34.
"lTI. 48. 4.
.. lll. 7. 9-ll. V.. ö. Örök eszmék 337 sk. old.
81 TIl. 10. 4.
82 Ez volt tárgya az angyali örömnek és hódolatnak (az örök halmok. kivánsága), dc az irígy

_(Ignek is.
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feje az embereknek, hanem ennek megszerzése és közlése reven is. Krisztus
sal misztikus egységben élnek az Isten boldogító látását élvező angyalok és
emberek. Egészen különös módon egy titokzatos testet alkotnak vele minden
idők megváltott emberei. 33 'Krisztus a kegyelem egyedüli, mindent felölelő fOT
rása, az emberek vezére, Istenhez vezetője.

A tényleges Krisztushoz tartozás a szabadakarati döntés eredménye. Amint
a teremtmény nem szakithatja meg az Istenhez tártozás ontológiai kapcsát, így
azon sem változtathat, hogy Krisztus tulajdona ne legyen a megváltás révén.
Az Atya parancsára szenvedett Krisztus és ennek fejében kapta örökségül mín
den idők nemzeteit. 34 Az érzelmi kötelék azonban szétszakítható. Az emberek
más vezért és főt is választhatnak. Ez a legfőbb, legelsö, eredeti bűn, csatlako
zás az első aposztatához, Sátánhoz. Igy alakul ki Krísztusé mellett egy másik
közösség, amelynek feje a Sátán. A fej, mondja Szent Tamás.f az agyvelő és
az idegrendszer révén benső erőkkel mozgatja az egyes tagokat -és szerveket.
Igy működík Krísztus titokzatos testében. De másrészt kifelé is kormányoz,
amennyiben ezek működését bizonyos célok elérésére irányítja. Ehhez hasonló
Sátán fősége és vezéri mívolta, és ezért mondjuk a gonoszok fejének: ő a király
kevélység minden fiai fölött. 36 Minden 'Vezér és kormányzó céljai felé irányítja
a kormányzottakat. Osszes rendelkezései arra irányulnak, hogy terveinek meg
nyerje öket és célját minden eszközzel megvalósíttassa velük, bennük és álta
luk. Az ördögnek pedig Isten meggyűIöltetése a célja. Azt szeretné, ha minden
teremtmény megtagadná neki az engedelmességet és elhagyná az örök törvény
útját. De az ontológiai kapocs ezt nem engedi meg. Ezért Sátánnak kevés ha
talma van a világon. A szükségszerűséget megváltoztatni nem tudja. Neki magá
nak is bele kell kapcsolódnia a mindenség nagy, összhangzó dalába: az egek
hirdetik Isten dicsőségét." Ezt a világot tehát nem nyerheti meg céljainak. Igy
csak a szabadakarati dinamia marad meg neki, ezt igyekszik elferdíteni és
általa az Istent gyűlölő világot kialakítani. Célja tehát a szabadakaratú lények
nek elfordítása Istentől. Ez a legnagyobb rossz, de jószínében tüntethető föl, fl

szabadság kecsegtetésével. Elviselhetetlen tehernek látszik az egész lényúnkre
kiterjedő istenszolgálat. A remény, hogy ettől megszabadulhatunk és egyetlen
"nem"-mel . egészen önmagunkké lehetünk. annál könnyebben elvakithatja a
kevély szellemet, minél tökéletesebb fokán áll a szellemiségnek, a gyönge lélek
pedig a rászedés révén még ezt is elhiheti. Ezért vetette Sátán egesz erejét
a szellemi világra. Itt elérheti célját, megvalósíthatja Isten .gyűlöletének, a tőle

elfordult szellemeknek az országát. A szabadakaratú világot tehát, amennyiben
ennek a célnak a szolgálatába áll, Sátán kormányozza, ő a feje és fővezére az
aposztaták seregének, az Antikrisztus előfutárainak és állandó seregének. Aki
ket sikerül neki különösen megnyerni, elvei előharcosaivá tenni, mintegy meg
szállni, azok földi küldöttei, különféle rangú segítői, evilági démonok. Ezek
egyengetik az Antikrisztus útját a történelem folyamán, mindig jobban kifejtve
a sátán programmját. "A $!onoszság titka már munkálkodik, mondja Szent Pál,38
ellenszegül és föléje emeli magát mindannak, amit Istennek, vagy isteni tisz
teletre méltónak mondunk, ugyannyira, hogy az Isten templomába ül és úgy
mutatja magát, mintha Isten volna. "39 De az Úr Jézus elpusztítja a gonoszt szájá
nak lehelletével és megsemmisítő eljövetelének íénvességével.'?

A Sátán programmja tehát az öröktörvényű világrend megbolygatása él!

.. Ill. 8. ~., ahol ennek kütönhőző módozatai is fel vannak sorolva.
" (Jyönyörííen írj a le a népek hiu és tenetctlen .lázadúsat a 2-ik zsoltár.
"lll. 8. 7. '
It Jób. 4 t. 25.
" f 8. Zsolt. V. ö. i2/a és 1:l. jegyz.
•• 2. T'essz , '2.7.
,. '2. Tessz. '2. l.. •
40 Ez lesz az utolsó összeü tközés lsten városa és Sátán birodalma k özött. 2. Tessz. '2. 8. A törté

nelem folyamán sokszor meg-iRméllődik ~z. A kerpsztény m í n d ig bizik a győzelemben és a kütönbövű
vezéreket mén.an nevezi .ördögöknek, Sátán küldötteinek. Szent Pál hatalmazza föl erre, de Krisz.tus
is,Í1mill~ a "7 a jegyzetböl kitűnik. -
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lelfordítása a szabadakaratú lények által és főleg azokban. Démonizmusnak
tehát mindazokat a jelenségeket és elveket mondjuk, amelyek ennek következ
ményei gyanánt jelentkeznek, vagy pedig ezt a célt szolgálják.

A Sátán egészen különös gyülöletének tárgya a természet adataiból meg
nem ismerhető, kinyilatkoztatott Isten. A tőle felajánlott természetfölötti bol
dogságot utasította vissza, mint olyant, amit a saját erejéből nem érhetett volna
el. Tőle akar mindenkit elidegeníteni, aki hozzá fordulhatna és kegyelme segít
ségével. mirit minden vágyát kielégítő boldogságként élvezhetné. A démoniz
mus első és legáltalánosabb megnvilvánulása tehát ennek a kegyelmi természet
fölötti rendnek a tagadása, visszautasítása, vagy az oda való jutás megakadá
lyozása. Hogy milyen nagy sikert ért el ebben a tekintetben, ill., hogy meny
nyire alkalmas alanyt talált ennek megvalósitására az emberiségben, a törté
nelem világosan bizonyítja. Ezzel kezdődött a ma ismert emberiség története.
Sátán sugalmazását és ősbűnét másolta le az első emberpár. Ennek a következ"
ménye volt az eltévelyedésnek ama sötét korszaka, amelyben nemcsak a ter
mészetfölöttiség volt kizárva, hanem a politeizmus egészen ördögi módon ural
kodott. Gyászos következményei voltak Sátán gőgjének értelmi életére, de ha
sonHthatatlanul nagyobb volt az emberiség szellemi leromlása a természettől

legmagasabbnak és legszükségesebbnek szándékolt élettérben. Fosztó értelem
ben vett hiány és tökéletlenség volt ez, mivel a kegyelmi rendre szánt és azt
élvezni hivatott emberiség lelkiségét jellemezte. A tiszta, a természetfölötti
életbe be nem állított emberiségben az ilyen tévelygések is bizonyára előfor

dultak volna. De itt az emberi gyarlóságok és tökéletlenségek között emle
gették volna, míg a jelen állapotban (status naturae lapsae) a démonizmus körébe
tartoznak. A Sátán és démonainak élete mintázódik le ebben, Isten elleni gyű

löletük valósul meg a földön a félrevezetett, legyöngült és lerombolt emberiség
lelkiségében és aposztáziájában.

Az így magára hagyott emberiség útjait részvétünk kísériY/aFejének,Ádám
nak az elhatározásából jutott ide. Vágyakozott valami segítő után, aki vissza
viheti Istenhez. Ennek a nyomait megtaláljuk minden vallásban. Isten titok
zatosan működött az emberiségben. Részben a természetes boldogság vágyban
ébren tartotta a jobb, a végtelen felé irányuló törekvést, részben pedig Ielís
mertette vele szánalmas helyzetének nyomorúságát, úgyhogy a bukottságában
küzdő emberiség lelkéből kifakadt a kívánság: rorati coeli desuper! A Sátán itt
is kudarcot vallott, mível a természet és a titkon működő kegyelem hangját
nem tudta elnyomni. Mikor aztán fölvirradt a kegyelem napja és Isten az örök
Igét küldte az emberiség felvilágosítására és megváltására, akkor ez a tisz
tára az eredeti bűnből származó aposztázia megszűnt, de legalább is szűk körre
szorítkozott, azokra, akikhez az Evangélium igéje nem jutott el. De ezzel kez
dődött a Sátán újabb rohama Isten országa ellen és a tudatos démonizmus meg
valósulása. Az Udv özitő életében és Egyházának történetében lépten-nyomon
kimutatható CL sátáni hatalom erőlködése. Krisztust keresztre feszittette, hogy
megakadálypzza a természetfölötti rend Urának a kinyilatkoztatását, az Egyház
sohasem hirdethette békében Krisztus igéjét, és sokszor állott a megsemmisü
lés veszélye előtt. De Krisztus föltámadt, az Egyházon pedig nem vettek erőt

a pokol kapuiból kitóduló seregek, vagy az onnan ingerelt földi hatalmasságok.
A Sátán mindig veszített és bukik tovább is a világ végéig.

A tudatos, egészen gonosz és menthetetlen aposztázia is Krisztus fellépé
sével kezdődött. Ovéi nem fogadták 'be, írja szomorúan Szent János. Még
Krisztus igazolása sem volt hathatós. Az embereknek nem kellett a természet
fölötti élettér. Nem akartak ott mozogni, ahol a saját, természeti képességeik
elégteleneknek nyilváníttattak es csak a kegyelem erőitől lehetett hathatós moz
gást várni. Tudatosan a sátáni gőg irányította őket, megtagadtak minden közős-

"I. J':lénk szlnekkel és beszédes adatokkal rajzolja meg ezt a szomorú képet Juhász Vilma.
,Megváltás felh c. könyve.
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séget a kinvilatkoztató Isten tekintélyével. A maguk értelmi tehetségét tették
meg mértéknek, saját erejükből akartak boldogulni olyan téren, amelynek bir
toklásához nem kell a hit, nem kell a szeretet és nem kell a földöntúli ígére-
tekbe lehorgonyzott remény. "

Ebben a tudatos aposztáziában nyilvánul meg a démonizmus a legkülön
bözőbb formákban. Első és talán legelemibb megnyilatkozás a tekintély elvetése.
Krisztus egységet akart tanítványai között. Főpapi íméjában kérte az Atyát,
hogy egyek, egyakaratúak legyenek, mint Ö és az Atya. Ennek a megvalósítója
lenne Isten tekintélye az igazság és a gyakorlat terén. Ez az egység bomlik
meg, ha az isteni tekintély helyét más foglalja el: kinék-kinek a saját véleke
dése. Ennek érvényesítésére az emberek nagyon hajlandók. Mikor ezt átviszik
a vallás, a kinyilatkoztatás terére, akkor keletkeznek az eretnekségek, tetszés
szerint válogatva ki azt, ami a kinyilatkoztatásból tetszik vagy nem tetszik
nekik. Az emberek gyöngeségét fölhasználva és ennek érvényesülésére inge
relve Sátán il magvető ellenséges férfia gyanánt lép föl, amint eit maga Krisztus
mondja." Démonizmus ez, mivel az ilyen megoszlás Isten országának legna
gyobb botránya és az igazak Egyházának nagy fájdalma. El nem tüntethető,

mivel e világ istene megvakította a hitetlen értelmet, hogy ne ragyogjon szá
mukra az evangélium fénye. 42 Sátánt elkeseredett dühe is sarkalta li megoszlás
fönntartására és gyarapítására. Tekintélye még az alvilágban sincs. Mindenki
egyetért vele Isten gyűlöletében, de egyébként ki-ki il maga útján jár és sze
retné elveszíteni azokat, akiket leginkább gyűlöl. A rend az egységesítő tekin
télyből származik. Az alvilágban pedig nincs rend, hanem örök borzalom,
amint azt Jób könyve leírja" Ennek a földi lemintázása a kinyilatkoztatást
az egységes tekintélytől megfosztó démonizmus.

Egyetlen kinyilatkoztatott igazságnak a tagadása az egész hit elvetése. El
vetni valamit annyit jelent, mint tagadni az érvet, amelynek az a feladata.
hogy összekösse elménket a tárggyal. A hítnek pedig egyetlen érve van: Isten
tekintélye. Aki tehát elvet valamely kinyilatkoztatott igazságot, tagadja Isten
tekintélyét és így hite már nem lehet a kiválogatott tételekről sem. Emberi
vélekedéssel gondolkozhatik, sőt szilárdan meg is lehet róluk győződve, de
hite nincs. Ebből származnak azok az ádáz kűzdelmek, amelyek az elmúlt szá
zadokat kitöltik és az embereket ellenségekként állitják szembe ott, ahol a
legbensőbb egységnek és szeretetnek kellene uralkodnia. Adémonizmus újabb
szomorú megnyilatkozása!

Csak Istennek és az Ö tekintélyével érvelve hiszünk. De ennek egyes
tárgyait a l<.inyilatkoztatás forrásaiból (Szentírás és Hagyomány) merítjük. Ennek
él kincsnek (depositum fidei) megőrzését Krisztus Egyházára bizta, amelynek
az a feladata, hogy az emberek elé terjessze azokat. A Szentlélek segítségével
(assistentía Spiritus Sancti) nemcsak megbízhatóan. hanem csalhatatlan biztos
sággal is felel meg az Egyház Krisztus megbizatásának. Erre és kizárólag erre
terjed ki az Egyház tekintélye. Benne kell látnunk a hittételek előterjesztése

nek Krisztustól meghatározott szervét, amint a teológia mondja, hitünk legköze
lebbi szabályát. Itéleteiben, döntéseiben (dogmák) csak azt mondja ki, mi tar
tozik a kinyilatkoztatás tartalmához, vagy mit kell onnan kizárni. Krisztus e~yik

alapvető intézkedése ez, hbgy a hitbeli egységet megvalósítsa a földön. Ennek
a tagadásában és megvetésében egysé~es a világ. Démonizmus ez, amelyet
Sátán rányom a neki engedelmeskedőeví~ arcára. Bukik, mert Krisztus tovább
őrködik, hogy választottjai biztosan járhassák az egység útját.

A démonizmus legvégső fejlődése fokát képviseli az igazságnak tisztán
az ész általi mértékelése. Ez már Isten teljes elvetése, ami a racionalizmusban
és naturalizmusban fejeződött ki. Elvileg arra korlátozzák az igazság, az isme
ret területét, amit az emberi értelem belát. Határait is a természet adottságai

et M;íló 13. 39.
40! 2.. Kut-. 4. !~ .
• '1 10. '2?
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és az ott uralkodó törvények szabják meg. Minden, ami ezen a horizonton
túl van, nem létezik. Még lehetőségével sem szabad az embernek számolnia.
Ezért állanak meg olyan első elvnek a feltételezésénél, amely ném magyarázza
önmagát. Ilyen az önmagától való anyag állítása a materializmusbán, az érte
lem autonómiájának a hirdetése egészen a valóságnak belőle való eredezteté
séíg. Minderről a filozófia története tanuskodik, ami, sajnos nagyobbik részé
ben, ez emberi gőg megnyilvánulásainak a leírása. Tudjuk, hogy d rejtvenye
ket maga Isten álntotta őssze, hogy az emberí ész küzdelmére és vitáira bízta
megoldásukat De ugyancsak Ö 'Szabta meg az értelem határait és megadta
neki a képességet, hogy ezeket fel is ismerhesse. A józan ismeretelmélet meg
tanít bennünket arra, hogy bizonyos médszeres korlátozásra szükségünk van.
Enélkül részleges kutatás és tudomány nem lehetséges. Úgy viselkedünk, hogy
csak egy meghatározott oksági körre szorítkozunk, nem törődve más viszony
latokkal. Ez a tudományos kutatás bölcs, okos követelménye.' Senki se ítélkez
zék olyan víszonvlatokról, arnelvek szűkebben megvo'nt látókörén kívül van
nak. Ugyanaz a józan ismeretelmélet biztosít ugyanis arról is, hogy az ismeret
eszközök híerarchikus rendben sorakoznak. Nem hagyjuk el a valóság ferü
letét, 'ha az érzékelhető világból elvont létfogalom horizontjában szemlélődünk

és keressük az itt található oksági viszonylatokat. Ezek pedig szükségszerűen

a transzcendens világ küszöbéhez vezetnek, és ha ez nem jelenik is meg értel
münk előtt a maga valóságában, felébreszti bennünk a tudatot, hogy van, és
felkelti a vágyat ennek megismerése irányában, ha ez valami úton lehetséges.
Erről a lehetőségről biztosít bennünket a kinyilatkoztatás, megadva a hozzá
szükséges ismereteszközöket.v/a Ez az emberí ísmeretmódnak a természettől

meghatározott módja, Az itt lejátszódó küzdelem, kritika és törtetés emberi
arányú szükségesség,a bukott ember büntetése és mindvégig tartó penitenciája.

De ez a fegyelmezettség, az előítéletek, igen gyakran az érzelmí világ
ferdesége és korlátlan csapongásai következtében a demonizmusba torkollik.
Az alázatos tehetetlenség érzetét felváltja a sátání gőg: olyanok lesztek, mint
az istenek; a magatok erejéből boldoguljatok! Igy uralkodik a tagadás szelleme.
Megmételyezi az emberi kutatást, korlátozza az értelmi horizontot, nem engedi
érvényesülni értelmünknek a végtelenre való beállítottságát. Démonizmus ez,
amely lemíntázza a gonosz angyalok lelkiségét. Ezek is a maguk látókörére
szorítkoznak és gyűlölik azt a világot, amelynek létéről tudomásuk van, ame
lyet nem természetfölötti, hanem rájuk kényszerített ismerettel hisznek és
remegnek.:" Gyűlölettel nézik, ami természetes ismeretük határain túl van.
Ezt ápolják az emberekben is. A démonizmus betetőzése, hogy az igazság har
cosaít elbutítóknak mondják, pedig éppen az ellenkezője történik, mivel ezek
.tágitják az "értelmi horizontot és felvilágosít ják a kutató elmét.

A démonizmus imént leírt néhány formáját foglalja össze Szent János az
élet kevélysége, a superbia vitae neve alatt. Mindenütt ott van ez a démoniz
mus szolgálatában, ahol az értelmi és akarati tevékenységből hiányzik az
Istenre való kifejezett vagy bennfoglalt vonatkozás. A Sátán itt is bukik.
A világnézeti erősség hiánya miatt hiú, a valóságot vissza nem tükröző adatok
halmaza az ilyen tudás és törekvés. Hogy pedig az igazság forrása, Isten, hogyan
gondolkozik erről, megrázóan írja le Szent Pál;4ó írva vagyon: elvesztem a böl
csek bölcseségét és az okosak okossáaát elvetem. Egymást semmisitik meg
az ilyen elméletek. Egyikben sincs maradandóság: bellum omnium contra ornnes
-- ez a démonizmus eredménye ezen a téren is. A világnézeti alapok megren
dítésében, istentagadó kialakításában és az ebből származó zavarokban áll a
szellemi élet démonizálása.

Természetes eszünkkel kialakítható világnézetünk alapjai sziktaszilárdak.
Az Istentől közölt örök fény az észelvek révén folyton előttünk ragY0I:!. Nem
tévedhetünk el, ha vezetésére bízzuk magunkat és világosságában szemleljük

"'a V. ö. Synthesis Theolog-iae Fundamentalis 87 sk. old.
"Jak. '2. 19. -
"L Kor. L 19 sk.
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a természet adatait Ugyanezt mondhatjuk a természetfölötti világnézetről, ame
lyet a kinyilatkoztatás közöl, elfogadását pedig a hit fénye közvetíti. Ennek
világosságában láthatjuk a két rend közöttí harmóniát, a két ígazságkör egy
ségét. 45/ (l Ahol pedig homályt, rejtélyt látunk, megnyugtat bennünket a boldog
várakozás tudata, hogy' a homály 'örök, végtelen világosságba torkollik és
értelmünk természetes tehetetlensége kiegészül majd a mindent mozgató sze
retet erejében. Spe gaudentes, mint az apostol mondja." Ezért nem keres a hivő

elme feleletet olyan kérdésekre, amelyek csak Isten előtt ismeretesek, a töb
biekben is megelégszik olyan megoldásokkal, amelyek értelmünk arányai sze
rint várhatók. Komolyan veszi a Szentírás íntelmeítr" "ami nálad magasabb,
azt ne keresd, ami erődet meghaladja, ne firtasd! Azzal törődjél mindig, mit
Isten neked meghagyott, és ne légy kívánesi többi művére ... Mert sok olyant
jelentett ki neked, mi meghaladja az ember értelmét. Sokakat vitt tévedésbe
vakmerő kíváncsiságuk és tartja gonosz képzelődésben elméjüket". Itt van
újabb tág tere a démonizmusnak. El kell felejteni a Szentírás bölcs intelmét.
le kell szakítani a leplet, fel kell lázadni az ellen, aki titkolózik; Flectere
si nequeo superos. <acheronta movebo. Ez a jelszó. Jöjjön a beszédesebb szel
lemi világ, halljunk és meghallgatjuk szavát. Ezt a dacos kihívást és a belőle
származó lelkiséget hívjuk a mondákban különféleképpen megjelenő sátáni
szövetkezésnekY/a A hivő lélek imént leírt megnyugvása nem kviétizmus, nem
köldöknézés. Tudni akar, az emberi 'kutatásnak nem szab határt, ennek érdeké
ben nem kímél fáradságot és törtetést; de tud alázatos lenni és a docta ignoran
lia kielégíti. A gőg türelmetlen és minden eszköz jó neki, csak a látszólagos
magasabb tudás birtokába jusson. Ezt a lelkiséget használja ki 'Sátán, aki hűsé
ges kísérökénl és magas katedrájú tanítóként .veszí át a kíváncsiak vezeté
sét. Ez az okkultizmus melegágya. Az alvilág szellemei kielégítik a kívánesi
ságot. A természetes úton előidézhető jelenségekkel csábítják iskolájukba a
könnyen hivők seregét, majd tovább mennek és szemfényvesztésükkel olyan
dolgokat adnak elő, amelyek az ő ismeretkörüket is túlhaladják. Ezzel alakul
ki a démonizmus divatos formája, amivel pótolni akarják a szegény emberek
vallási szükségletét. Idegbeteg emberek megnyugvást kereső szórakozásából
először divat lesz, majd babonává fejlődik, végül pedig idegen istenek szol
gálatává fajul. Mert az igaz Istenről, akiről természetes eszünk világosít föl,
vagy akit a kinyilatkoztatás állít elénk, itt szó .síncs, Sem Ö, sem jó angyalai
nem avatkeznak az ilyen hiú 'dolgokba, amelyek sohasem vezetnek Istenhez,
hanem eltaszítják a szegény lelkeket a középponttól. Sajnálattal látjuk, hogy
az emberek nagy tömegei csatlakoznak Sátán iskolájához és hisznek szem
fényvesztésének. Isten terített aszta-lához ülhetnének és élvezhetnék az igaz
ság megnyugtató, boldogító hatását ... Beteljesedik rajtuk Szent Pál mondása:
az emberek nem viselik el az egészséges tanítást, hanem saját kívánságaik
szerint szereznek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük s elfordítják fülü
ket az igazságtól, de odaadják magukat a meséknek." Minden időben így volt
ez. Innen a nagy lelkipásztorok, az Apostolok, oly gyakori intelme, hogy a
hívek kerül jék a hiú bölcseletet, öregasszonyi meséket és hamis tanításokat..
Fejede'rnük, Péter, írja, nem mestersézesen kieszelt meséket adtunk, hanem
mint Krisztus hatalmának szemlélői szóltunk.v ,

'"I,· lIenz. \7fHL
u H(lm. 1~. 1':.
" U,. Sir. :l. 22 sk.
"I" Ha elvnnatkoz tatu-rk a monrlák és a képzelödések mázától. az .ilyen szövet ség vulórltsáaá

"ól kNf(,le sze mnont hól beszéthetünk. Aki valakinek az elrnéle "! és gyokorlati elveihez nsat lakoztk,
sznvetség-se, el.!:Y lélek vele, ar elvek Igfőbb képvlselő,jé'1ek, ha a'okat nem Ismert el, e llenséue. Igy
mon ja Kris z í us : aki ninc, velem, ellenern varvon. (Máté 12. 30.) Igy az l'ird"ggol köt szövetsé~et
mtnden k í, aki Sátán leirt elvei' valija. A másik ala-ua sznlgaság. Akit más legyőz, az annak szolzáj a,
oéljatnak esz k ze. Akit. tehá' Sáfán Iervö«, fOgs~gába ejt" azvetsézese és akarva - nem akarva céj
jainak cszkize, a vanállat j elé t vagy képét macan viselö, ördögi lelkületű ember. Ezért nevezi ellen-
feleit Kr;,ztu' oz ördög magzatána k . (Ján. 8. 44.) ,

" l. Tim. 4. :J-4.
40 2. Nt 4. 16, Ez a bizonyság nem kell az embereknek. E helyett választják kiváncsiságuk

ktetégttésére Sátán tránvítasat és alaptalan, hamis bizonyságát.
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A babonának minden formája adémonizmus megnyilvánulása, idegen
istenek tisztelete, Sátán szemfényvesztése. Mindezzel sokat árt Isten ügyének.
Ha egyes lelkekben sikerül is az igazi világnézetet alapjaiban megdönteni,
a valóságban szilárdan áll ennek temploma. Ezért legalább is sekrestyét épít
melléje vagy közelébe babona formájában, Felvilágosodás formájában tárj a
ezeket a hiszékeny emberek szeme elé. De nem az igazi, tiszta szellemi világ
gal köt össze, hanem az alvilág gonosz, Istentől elszakadt démonaival.

Rónay György

BlJDAI RAJZOI(

FAHKASHÉT
Illyés Gyulának

Farkasrét: békés lejtő; farkasok
s más fenevadak rég nem laknak ott;
villamos jár és már csak éjszaka
nyüszít olykor a halál farkasa.

S az ordas ember, nyájas lett az is,
álmában árad csontja közt a víz,
s szíve szennyesét lenn a föld alatt
kimossa egy-egy bujdosó patak.

Ha éne sétálsz ősszel: mintha dér
lepne, a hegy derékig .olv fehér;
s míg be nem födi fejéig a hó,
rásimul ez a virágtakaró.

Máskor meg, este mozgó csillagok
lobbannak rajta s annyi fény ragyog,
rá libbenő láng annyi települ,
hogyegybefolynak, égő tengerül.

Partjára állsz és nézed e halott
város fölött a tűzáradatot,

s túl, a völgyben a másik,' igazibb,
az élő város villany-csikjait:

Ha egyszer ott is így kigyúlana
a sziveken rágódó éjszaka,
indulna minden kis láng egyfelé
és lenne árjuk mínt a tengeré,

millió hullám, egymást ölelő,

nern-hamvadó tűz, hömpölygő erő,

holtában is haláltalan : szünetlen
föltámadás a boldog szeretetben!
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GlJGGEHHEGY

Ezek a fák itt -még a régiek
s a lomb is úgy susog, mint hajdanában.
Eltelt azóta másfél évtized,
s kis telep nőtt az erdő vadonéban.

A kilátóhoz dús' bozóton át
szűk ösvény, mint egy csipkerózsa-várba:
most országút visz s autós vándorát
fatányérossal várja fönn a csárda.

A lejtőn kertek és piros tetők,

köröttük birsek, körte és barackfák.
Vert sancaikat a szétszórt fenyők

még védik, aztán lassankint föladják.

Az őszi napfény nyájasan ragyo~,

a csipkebokrok buggyant vére lángol,
s a tisztásen jókedvében nagyot
sikongat egy parányi kecskepásztor.

Ó, ifjúságom! ... Sárga lomb szitál
s az emlék ezüst szála tovalebben.
A cserfa még a régi, de a táj
megváltozott, s magam is férfi lettem.

Egy udvaron csecsemő gőgicsél.

Épits csak, ember! Süss fölötte, kék ég;
hadd nőjjön szebbéannál, aki él:
úgy melengesd a jövő nemzedékét!

TÖHÖKVJ~SZ

A boldog nyan délelőtt egében árván
úsznak a bárányfellegek. '

Bennük az ifjan sirbadőltek lelke száll tán
tünődve fönn a hegy felett.

Én láttam őket itt, amint a hóba hulltak
s fölsírtak, mint a gyermekek.

Akkor kezdték csak szánni mind a dőre multat,
mikor már végkép elveszett.

S most itt alusznak: egy-egy néma sír a völgyben,
és lassan porló hant jain

sírkő helyett pár ablakdeszka összetörten,
s kakukfű, mályva, kankalin.

Egy lányka jön, megáll, letép egy szál virágot,
mellére tűzi, megy tovább.

Ha álmodtok, álmodjátok lenn ezt az álmot,
tizenhétéves katonák.
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