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ANGYALOK - DÉMONOK

2. A földi javak démonizálása.

A démonizmus, sajnos, nemcsak a tárgyi és vele együtt az
alanyi, elvi lelkiséget mételyezi meg, hanem a külvilágot is, mind
azt, amit Isten az ember társául vagy használatára teremtett. Három
csoportban szemlélhetjük ezt: a) az anyagi világ, b) a kultúra és
c) a társadalmi beállításában. .

A földi javak jelentöségét két forrásból vezethetjük le. Az
egyik azt a bölcseleti elvet képviseli, amely szerint az alacsonyabb
rendű dolog a felsőbb miatt van, ebben tiszteli urát, neki szolgál. Az
ember szellemiségénél fogva kimagaslik az anyagi világ fölé, ezt
tehát céljaira használhatja fel. Ebből a szempontból nemcsak az
ember, hanem az angyalok és démonok is uralkodnak az anyagon,
felhasználhatják jó vagy rossz céljuk elérésére. Az ember ezen
felül más jogcimen is ura az anyagi világnak. Szüksége van arra
létfenntartásához, szükségszerű, transzcendentális vonatkozás utalja
hozzá.' Fel kell használnia a természetadta anyagat és erőket, ami
értelmi működésének irányítása mellett keze munkájával, vagy
ennek helyettesítőivel és pótlóival, az eszközökkel, szerszámokkal,
gépekkel történik. Az utóbbiakat is az értelem teszi erre alkalma
sakká. Igy uralkodik az ember a természeten. Ebből következik,
hogy a földi javak használatát egész terjedel~ében az ész törvényei
és az anyagi világ vonatkozásai irányitják.

Az első, alapvető vonatkozást az ember természetszerűleg

észreveszi. A természet javainak létrehozója nem ő, hanem Isten.
Ezért idegen javakként kell azokat kezelnie. Használatuknál csak
mint megbizott szerepelhet. Ezért, hogy a használat helyes (usus
rectus) legyen, Isten akarata szerint kell a földi javakat kezelnic.
Amint az ismeret csak az istenvonatkozás révén válhat igazzá
(amit az észelvek közvetítenek), úgy a használat jósága (bonitas)
is ettől függ. Ezt pedig a természetjog közvetiti, összekapcsolván
azt. az örök törvénnyel. Természetjogí követelmény tehát, hogy d

földi javakat Isten szándékainak megfelelően, nem mint végcélt,
hanem a végső célra irányuló, ennek alárendelt adottságokat nézze.
Ha ettől eltekint, vétkezik, kivon valamit Isten legfelsőbb uralma
ból. A démonizmus itt kezdődik. A gőg ezt nem akarja elismerni.
Föltétlen és független uralmat proklamál a földi javakon, kiterme
lésüket öncélnak nézi, bálványimádássá válik. A kapzsiság, a fös
vénység (avaritia) a használat egyedüli irányítój a, nem pedig Isten
akarata, amely a földi javakat eszköznek szándékolta. Ezért kellett

, l Erről bővebben a szerző EigenlumsrectLl nach deru hl. Thomas von Al1uin
C. r1111ve.
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annyi gazdasági rendszernek és még több egyéni törekvésnek el
pusztulnia. Nem állottak a természetjog védelme alatt. Hogy mily
démonizmus uralkodott és uralkodik ma is a földi javak Istentől

elvonatkoztatott használatában, felületes szemléletből is jól tud
juk. Amit Isten az ember javára rendelt, .ami fölött ennek mindig
uralkodnia kellett volna, az szégyenletes szolgaságba taszitotta az
emberiséget: az anyagi javak uralkodnak rajta, ezek foglalják le
minden törekvését. Kiszabaditotta magát Isten szolgálatából, idegen
istennek, a mélyen alatta álló anyagnak rabszolgájává lett. Ez. a
mammonizmus démonizmusa. ezzel mételyezte meg a Sátán a rom
lott emberiséget. Könnyű volt dolga. Elforditotta Istentől, földöntúli
célját törölte, cserébe kellett neki valamit adnia: a mammonizmust.

A második vonatkozás felismerése is természetszerűleg törté
nik. A természet nem osztotta szét a földi javakat. Az embernek,
mint ilyennek a használatára teremtette. Ezért sem az egyén, sem
pedig a földi hatalom nem foglalhatja le magának úgy, hogy hasz
nálatukból bárkit is kizárjon. A használati jog (ius utendi) egyfor
mán megillet minden embert. Ez rá van táblázva természetjogi, örök
törvényi döntéssel minden birtokbavételre. A fölösleg, mondja Szent
Tamás, természetjogilag a vagyontalanok, szegények táplálására
fordítandó. 2 Ennek megvalósítására szolgálna a természetes ember
szeretet, a iustitia generalis 'vel legalis, még inkább a természet
fölötti istenszeretet. Mindkettő a maga módja szerint kiterjed min
den emberre. Mindenkit szeretne részesíteni a földi javak áldásá
ban. Abból a meggyőződésből indul ki, hogy az erényes élethez
mindenkinek szüksége van bizonyos jólétre. Ha ezek vezetnék az
embereket a vagyon megszerzésében és kezelésében, sok egyenet
lenséget el lehetne tüntetni és bizonyos, arányos jólétet lehetne
biztosítani. Ez a természet és a kinyilatkoztatás útmutatása.

A démonizmus ennek tagadása. A földi javak megszerzésében
és kezelésében az önérdek vezessen - ez legfőbb parancsa. Egyén
és állam egyaránt erre törekszik. Közvetlen következmény a paupe
rizmus. Hogy a földi javak szétosztása nem lehet egyenlő, hanem
csak arányos, minden gondolkozó ember belátja, de épúgy nem
helyesli a gazdasági rendszert vagy lelkiséget, amely az egyén,
egyes csoportok vagy az állam érdekeit tartja csak szemmel és meg
felejtkezik a milliók természetadta jogáról. A démonizmus ebből a
szempontból arra törekszik, hogy az elnyomottak elégedetlensége
a végsőre fokozódjék, a társadalmi béke megbomoljék és örök
nyugtalanság foglalja el helyét. A pauperizmus természetellenes,
Istentől nem szándékolt képződmény. Csak a bukott, a szeretettől

megfosztott emberiség körében alakulhat ki. Sok igazságtalanság 8S
jogtalanság következménye.. Ezeket részben az égbekiáltó bűnök

k'özött emlegeti a kereszténység, részben pedig a természet ama
romlottságára vezeti vissza, amit önzésnek mondunk, s amely elva
kítja a birtoklókat, hogy a földi vagyontól el nem választható szo-

2 JI-- II. 66. 7.
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ciális megterhelést észre ne vegyék. Ez a gazdasági démonizmus
érmének másik oldala. Az egyiken "elégedetlenség", a másikon
"szívtelenség" olvasható. Az első a pauperizmus következménye,
a másik az irigységből és kapzsiságból táplálkozik és minden gaz
dasági rendszert vagy vagyonkezelést kizár, amely a földi javaknak
öncélúságát és önérdek szerinti kezelését vallja irányitó elvként.

A földi javak harmadik vonatkozása a határozott személyek
hez való kapcsolódás, ami a magántulajdonban valósul meg. Kétség·
telen, hogy a tiszta természetjog biztosítja a magántulajdon meg
szerzésének lehetőséget. Még az egyszerű használat és a vele járó
lefoglalás (occupatio) is a személyhez kapcsolja a felhasznált dol
gokat. Ez a kapcsolat azonban laza, ha nem alapul a felhasználó
személy alkotó vagy átalakító működésén. Ha ez fűzi hozzá, akko l

bekapcsolódik személyi létébe, tulajdonává lesz az, valós, bár ese
dékes viszony köti hozzá, amelyet relatio praedicamentalisnak mon
dunk. Az actio-passio, a jelen esetben a fedolgozásnak valame
lyik faja, alapja ennek a vonatkozásnak. Mivel pedig az ember
eszes természeténél fogva alkalmas arra, hogy az anyagi vilár:
egyes adataira rányomja képmását, elgondolásai szerint alakíthassa.
feldolgozhassa azokat, ezért a magántulajdon megszerzésének lehe.
tősége kétségtelenül a tiszta természetjog engedménye, de nem
parancsa. Mert a közös birtoklást is engedélyezi, nem emel ellerio
kifogást. Szent Tamás kifejezetten említi, hogy az ősigazság állapo
tában nem lett volna értelme a magántulajdon rendszerének." Az
emberek akarata rendezett lett volna. Igy a közös használatból
nem származott volna egyenetlenség. De a romlott emberiség aka
rati rendezettsége és egysége megszűnt. Ezért a másodrangú, levezé
tett természetjog mintegy parancsként hirdeti a magántulajdon
rendszerét, a közös birtoklást pedig csak ott engedélyezi, ahol
jóakaratú emberek élnek együtt. 4 A levezetett természetjog tehát
a magántulajdonnak már nemcsak lehetőségéről beszél, mint a
tiszta, hanem egyenesen mint a beteg emberiség orvosságát, a béke
biztosításának szükséges eszközét írja elő. Az ember ebbeli jogát
semmiféle földi hatalom nem törölheti. Az állam, mint a természet
jog védelmezője. a saját érdekében előmozdítja ennek az orvos
ságnak minél általánosabb használatát. de mint a béke őre arre
is köteles figyelni, hogy a túltengést megakadályozza és a vissza
éléseket elnyomja. Nagy jó a magántulajdon. Minél több, minél
általánosabb, minden polgárra kiterjedő áldás ez, annál könnyebben
lehet a polgárok megelégedése mellett kormányozni és a békét
biztosítaní. De ez megint feltételezi a polgári igazságot, az általános
ember- vagy istenszeretetet.

Csak az utóbbit kell törölni. Az orvosságnak szánt szer mé
reggé válik. Az emberileg lehetséges arányokat a démonizmus túl
méretezett hiányai váltják fel. Nyilt szemmel kell néznünk a pro
blémát, amely bizony tele van antinómiával és polarítással. Amit a

• L 98. 1. ad 3.
• Ezekről a fogalmakr6J A természetjog rendező szerepe 30 sk. old.
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tiszta természetjog megenged, azt a mai ember hibás lelkisége nem
birja el. De éppen itt mutatkozik meg az emberiség tudattalan, sőt

tudatalatti vágya ama boldog állapot után, amelyben a közös bir
toklás lett volna az elv és az életfenntartás nem járt volna olyan
keserves fáradsággal, mint ma, Ez a reminiszcencia és a tiszta ter
mészetjog engedménye szüli a folyton megújuló kommunista törek
véseket. A másik oldali antinómia szemlélete csak szitja ezeket.
A. magántulajdont orvosságnak szánta a levezetett természetjog
Békésen lehetne ezt használni, ha nem felejtkeznének meg az ember
szeretet törvényéről, amely a fölösleget a vagyontalanok javára
gyümölcsözteti. A közösség is nagy hasznot húzna ebből, ha a
magántulajdon nem szolgálna .tisztán egyéni vaRY csoport-érdeke
ket, hanem a közjót célozná. De a bukott embernek mindehhez nincs
érzéke, Ehhez ]árul a vagyonszerzes és -kezelés öntörvényűsége,

amely mögé szédületes mammonizmust lehet elbujtatni. A gazda
sági rendszernek megalkotói vagy gyakorlati kivitelezői ennek nin
csenek tudatában. Nem a természetjog és az erkölcs irányításából
indulnak ki. A pénz, a vagyon van világszemléletük középpontjá
ban, Ennek van minden alárendelve. Az emberi méltósággal nem
törődnek. Az emberből a haszonhoz mért munka, tehát a tisztan
ember-eszköz, érdekli őket, no meg a fogyasztóközönség. Hogy ezzel
miként tudnak elbánni, jól tudjuk, Hogy miként pusztítják el a
természet adományait, hogy az árak szinvonalát a haszon érdekében
megtartsák, ma már mindenki tudja. Ugyancsak a haszon érdeké
ben korlátozzák a munkalehetőséget, démoni módon lerakva ezzel
az egyik legádázabb társadalmi háború alapját, a munkanélkülíse
get. Mindezzel .- mondják - nem ártani akarnak, nem rosszat
céloznak. Az emberiség javát tartják szemmel a jól megszervezett,
de öncélú, a haszon szolgálatába állitott termeléssel. Igy kellene
lenni, de a valóságban a démonizmus képét visszatükrözőMammon
imádás ez,

Nagy rejtvényt kell az emberiségnek megfejtenie a földi javak
irányában is, Nagy feladatot kell megoldania, hogy azok 8Ijussanak
mindenkihez és arra és csakis arra a célra hasznáJtassanak fel,
amelyre a természet Ura szánta. Az Evangélium nem adott gazda
sági rendszert, egyet azonban megparancsolt, hogy t. i. a vagyont
ne tekintsük célnak, hanem eszköznek, Mikor boldogoknak mondja :
a lelki szegényeket, vagy pedig int, hogy ne aggódjunk a holnapért,
akkor ezt akarja kifejezni. Nem tunyaságra akar ezzel nevelni,
nem a nemtörődést dicsőíti, hanem azt kivánja, hogy a földi dolgok
szeretete, az értük való aggodalom ne távolítson el Isten szereteté
től, a munkát megáldó Gondviselés imádásától. Adémonizmus
mindezt törli. Sátán eltávolította az embert Istentől, céljait meg
vettette vele és a határtalan hiányba terelte minden törekvését.
Milyen gyötrő a félelem, a holnapért való aggodalom! Isten szán
déka szerint ennek arra kellene szolgálni, hogy közelében tartson
bennünket, hogy letegyük kezébe sorsunkat. Démonizmussá válik
ez, ha meghasonlunk Istennel és minden alkura készek vagyunk,
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csakhogy hiányt ne szenvedjünk, Igen könnyű a gyönge embert
ilyen sátáni szövetségre csábítani. A démonok ezzel csábítják a nyo
morús~gbantengődő embereket. Elhitetik velük, hogy Isten elhagyta
őket, Ö hozta rájuk a nyomorúságot, pedig jól tudják, hogy az em
berek szeretetlenségéből és igazságtalanságából származik ez. Min
den más bajnál és szerencsétlenségnél igy van ez. Jó sorsban meg
felejtkezünk Istenről, hálát sem adunk neki, mindent magunknak,
ügyességünknek tulajdonítva. A balsorsban nem így van. Nem
keressük a másodrangú okokat, ezek hiányait vagy káros befolvá
sát, Egyenesen Isten ellen fordulunk, zúgolódunk és elhagyjuk szol
gálatát. Ezt az emberi gyarlóságet használják ki a démonok, ami
kor a nyomorúságban elkeseredett embereket szembeállítják Isten
nel és céljaikra használják fel őket. Emellett bajaik okozóit, a kő

szívű mammonistákat méginkább elvakítják és megkeményítik, az
államhatalmat pedig a félelem béklyóival kötik meg, hogy gyáván
elnézze, sőt ápolja a vagyonkezelés visszásságait. Nyeresége van
belőle. A többi mellékes, Mindezek a vagyonkezelésből származo
bajok nyomják a világ arculatára a démonizmus bélyegét. A bukott
ember igen alkalmas alany ennek kitermelésére és hordozására.
Nem is kell a Sátán iskolájába járnia. Elég, hogy eltanulta tőle RZ

evilági szellemet. A további utat meg tudja tenni magától is. Megv
a Sátán kitűzött célja felé. Egyenetlenséget szítani, rettegést terem
teni a hiú dolgok megszerzése vagy elvesztése miatt, lekötni az
emberek egész figyeimét egy látható jóhoz, ami eltereli őket min
den magasabb célkitűzéstől. ez a Sátán célja, így valósul meg a gaz
dasági démonizmus. Kialakítására a magántulajdon rendszere épúgy
alkalmas, mint a kollektivizmusé. A természetjoghoz és az Evan
géliumhoz való csatlakozás szűntethetné csak meg ezeket az egye
netlenségeket. Ez pedig senkinek sem kell. Könnyebbnek látszik j

Sátán uralma alatti látszólagos szabadság, mint az Evangélium
igája. Ott tehetnek a vagyonszerzés és kezelés terén mindent, ami
azt gyarapítja, itt azonban súlyos tehernek érzik annak a szavát, aki
azt mondotta: mindazt, amit ez emberek legkissebbikének tettetek,
nekem tettétek. Ezekkel a szavakkal taszítja majd el a végítélet
napján magától a kőszívű mammonistákat és küldi őket a tűzre ,
amely vezérüknek, Sátánnak és angyalainak készíttetett:' Isten sze
retetét és megbecsülését a sátáni gőg irtotta ki az emberek sztve
ből, a felebaráti szeretetet pedig az irigység és fösvénység. Ezek
nek az uralma a földi javak használatában, megszerzésében, bir
toklásában és kezelésében a gazdasági démonizmus. Méltán sorol
juk őket a hét főbűn közé.

A földi javakra irányuló lelkiség egyik legcsunyább kinövése
a gőgből táplálkozik. Abban áll ez, hogy az ember abszolút, füg
getlen úrnak képzeli magát és azt hiszi, hogy mindent tehet azokkal.
Törli az istenvonatkozásokat, de törli az emberi, erkölcsi viszonv
latokat is. A visszaélések ezen a téren határtalanok. Semmi sem ol v

• Máté 25. 41.
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értékes az emberi életben, mint a találmányok. Ezekkel hódítja meg
az ember az anyagi világot, amire a természetjog egyenesen fel
hatalmazza, Azért van értelme, hogy kikutassa a természet törvé
nyeit és ezek segítségével új alakulatot hozzon létre. De Isten pozi
tív parancsa is köti. Szaporodjatok, mondá ősszüleínknek, hajtsátok
uralmatok alá és uralkodjatok a földön. Mindent az ember haszná
latára teremtett. Az ember a megátkozott természeten gyakorolta
is jogát és egészen csodálatraméltó győzelmet aratott erőinek ki
használásával. Ennek a haladásnak a határai meg sem határozhatók.
A Teremtő szándékai szerint az lenne ennek a célja, hogy ~ ember
földi életét elviselhetővé tegye és megadjon mínden előföltételt,

hogy erényes, Istennek tetsző életet élhessen. A kulturális életre
rá kellene nyomni az Isten képére teremtett ember képmását. Ez
lenne a földí boldogság.

De a Sátán ezt is megrontotta. A kultúra nem boldogit. Rosz
szabbá teszi az embereket. Nem Isten képmása van rányomva, ha
nem az Apokalipszis vadállatáé, a Sátáné. Alig jelenik meg új talál
mány, amely az emberi jólétet szolgálhatná, máris az emberiség
kárára használják fel. Gondoljunk a háború pusztító eszközeire.
Eredetileg nem erre a célra gondolták ki a legtöbbet, de csakhamar
ennek szolgálatába állították azokat. Majd a pénzéhes világ élt
vissza velük. A háborút a háborúért keresték, ezt pedig a nyere
ségért. Mindig nehéz volt a háború jogosultságát bizonyítani, de
még nehezebb volt eldönteni, hogy ez vagy az a konkrét háború
jogos-e az örök törvény szempontjából, amely ezt bizonyos esetek
ben megengedi. Az erkölcsi értékek devalválódását nem lehetett
volna alaposabban elintézni, mint a háborúnak olyan felfogásával,
aminőt a letűnt századokban találunk. Sátáni céltudatosság nyilat
kozik meg ebben, a démonizmus legborzalmasabb formája. Hibás a
túlzott pacificizmus, de sokkal súlyosabb hibákat követ el a min
denáron háborúskodni akaró párt.

Végigmehetnénk minden találmányon. Alig akad egy-kettő,

amelyet nem állítanának a démonizmus szolgálatába. Milyen gyö·
nyörű alkotmányok a gépek. Az ember legjobb barátai. Az nem
baj, hogy megkönnyítik a munkát. Ez a rendeltetésük. Az sem baj,
hogy sok embererőt fölöslegessé tesznek. Előállításukhoz majdnem
annyi kell, mint amennyi munkaerőt fölöslegessé tesznek. Az egyik
kézből kiveszik a kenyeret, a másikba adják. Mikor azonban il

tisztán segítés céljától megfosztják a gépeket és a mammonizmus
szolgálatába kerülnek, megszűnnek az ember barátai Ienní.: Ordögi
ellenségeivé lesznek. A mammonizmus nem az emberen akar hasz
nálatukkal segíteni, hanem megint csak a hasznot szándékozik gya
rapítani. Kiveszi az emberek kezéből a kenyeret, de nem ad helyébe
semmit sem. Munkanélküliség, pauperizmus ennek a következ
ménye, éspedig gyógyíthatatlan formában. Igy válik a gépekbe fek
tetett energia a démoni hatalommá, amely annál félelmesebb, minél
több emberi tudás és szorgalom gyümölcse áll így Sátán szolgála
tába és ennek következtében minél több kéz bénul meg. Az ördög.
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a világ ura akar lenni. Ezt ígérí a földi javak birtokosainak ls, ezek
által gyakorol elnyomó hatalmat mindazokra, akik kénytelenek a
mammonizmus uralmát elviselni. A mammonizmus a legútálatosabb
rabszolgaság. A vezetők a pénz, a többiek, akik abból élnek, amit
ezek kitermelnek, a vezérek rabszolgái. Sátán jól számított. Azt
hazudta, hogy kiszabadítja az embert Isten kezéből. Szabadságot
ígért neki. Egyik ígéretét sem tartotta be. Istent el lehet vetni érzel
mileg, de az ontológiai kapocs megmarad. lsten kezében marad min
den, akí egykor számonkéri az érzelmi szakíttást. Erről pedig azt
mondja a Szentírás: rettenetes az élő Isten kezébe esni." Már a
mammonízmus földí katasztrófái is rettenetesek. Milyen lesz ez CI

végítélet elkárhozottjaínál?! Mert Sátán idegen isten imádására
vezette ezzel az embert, és olyan szolgaságba taszította, amely nem
csak megalázó. hanem győtr ő is. Egyedül Sátán örül ezen a lelkisé
gen, ennek hordozói, az emberek, vezetők és követők, csak agyöt·
relmet ismerik és a bukás szégyenét viselik.

Az Újszövetség elég röviden intézi el a földi javak problémá
ját. Annál többet foglalkozik vele az Oszövetség. Szükség volt erre,
hogy egyrészt azokat, akikhez a kinyilatkoztatás eljutott, el ne
csábitsa a pogányság evilági beállítottsága, másrészt pedig az
igazak meg ne botránkozzanak a földi javak egyenlőtlen szétosztá
sán, a. jók szükölködésén és a gonoszok jólétén. Ezeket a szavakat
az Evangélium föltételezi. Nem ismétli meg, csak gyönyörü parabc
Jákban szemlélteti tartalmukat. Sátán itt is az ellenséges magvető

és lázító szerepét szeretné játszani az igazak lelkiségének felzava
rásával. A démonizmus új. veszedelmes, a bensőt megrontó formája
jelentkezik, ha a hivők nem veszik komolyan a kinyilatkozta
tás igéit.

. A gazdasági démonizmusról tudományosan igen száraz meg
állapításokat lehet közölni. Részletezésük regényírók tollára k íván
kozik. Akár költői, akár tudományos jellemzéséből csak egy világ
lanék ki, az amit Szent János a szemek kívánságának mond.7 A szem
a Szentirásban néha a célrairányítás szímboluma." Amikor az em
beri törekvés a földi javakra, mint végső célra van beállítva, meg
születik a mammonizmus és az élet démonizmusa. Sátán elvakította
az emberek szemét, amikor horizontjukat megszükítette és törekvé
süket tisztán a földi jólétre állította be. A szemek kívánsága tehát
azt jelenti, hogy az evilágí lelkiség a látható dolgok mögött nem
keresi a láthatatlant, az örök valóságot. Elvakultság ez, amely em
beri módon mintázza le az ördög gyógyíthatatlan vakságát.

Kiterjed ez a szellemi életre is, amit a pszichikai én démoni
zálásának mondunk. Az ember természeténél fogva vágyik a tudásra
és a minden irányú kulturális fejlődésre a művészetek különbözö
formái szerint. Mindezeket a törekvéseket a természet Ura az em
beri kiegyenlítődés, boldogság szolgálatába állította. El is lehetne

• Zsid. 10. 31.
• 1. Ján. 2. 16.
, Máté 6. 21 sk.
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ezt érni, ha az ember nyomon követné a természet utasítását. Mikor
azonban mohón, a természet gyeplőitől megszabadulva fut neki az
útnak, a valóság előtti alázatos meghajlás helyett a gőgöt választva
útmutatójának és útitársának. akkor kilép az emberi arányok kere
téből, a démoni zavarba és nyugtalanságba csap át. A tudás démo
nizmusát fönnebb már vázoltuk. Minden isteni, minden transzcen
dens vonatkozás törlésében nyilvánul ez meg. Itt arra a szörnyű

megoszlásra akarunk csak rámutatni, ami d pszichikai énben mutat
kozik. A természetes tudásvágyban az igazság szeretete nyilatkozik
meg. Nem lehet azt hiú, ingatag vélekedésekkel elcsitítani. Minél
több a hipotézis, annál nagyobb a zavar, annál kevésbbé elégül ki
a tudásvágy. De ez. végül is elválaszthatatlan az emberi értelem
kutatásától és ennek módszereitől, Ebbe belenyugodnék az emberi
leg elérhető igazságot keresö elme. Ha elfogadjuk, hogy az igazság
csak egy lehet és hogy ezt annak egyetlen ősforrására való vonat
koztatás révén lehet megvalósítani, akkor a vélekedések, hipoté
zisek sokasága gyönyörűség. Visszatükrözi az emberi értelem hősies

küzdelmét az igazság megtalálásáért és birtoklásáért. De mikor éiZ

ilyen vonatkozást elvileg törlik és az igazság gyökerét az egyéni
vélekedés ingadozó talajában keresik, akkor túlmennek az emberi
arányokon. Megkezdődik a démoni zavar, a bellum omnium contra
omnes, és tegyük hozzá: contra primam Veritatem. Az a borzalmas
alvilági zűrzavar mintázódik le, amely Sátán birodalmában ural
kodik. A démonok hisznek és rettegnek, hallottuk fönnebb. Ez a
kulturális démonizmus legteljesebb jellemzése. Reménytelenség az
igazság megtalálása irányában, zűrzavar a vélekedésekben és ret
tegés az önmagában igaz hatalmától. Elviselhetetlen ez tárgyilag,
mivel nem mutatkozik benne más, mint az ellentmondás, az ingatag
ság és ét megoldhatatlan antinómiák halmaza. Még elviselhetetlenebb
ez anyagilag. Az ilyen ellentmondó sokaság hordozására alkalmas
lehet a lexikon, de nem az emberi lélek. Egységet, biztosságot, egy·
irányú lekötöttséget kíván ez, csak ez tudja megnyugtatni. Mit
fogadjon el ebből a zűrzavarból, nem tudja, mivel egyetlen véle
kedés sincs szilárd, meg nem támadható alapra felépítve. A világ
nézeti hiányból támadó gyötrelem ennek a következménye. ami
végül is a kapkodásba, a tetszésszerinti válogatásba és végül is a
nihilizmusba torkollik. A kulturális démonizmus a nihilizmusban
nyilvánul meg, ami az emberi lelkeket egyenesen a Sátán uralma
alá tereli. Az exisztencializmus elvi állásfoglalása mindenben vissza
tükrözi azt a képet, amelyet a kulturális démonizmusról vázlatosan
rajzoltunk."

A kulturális démonizmus tehát abban nyilvánul meg, hogy
tárgyilag megszűnik a szellemi életet vezető és tápláló egység,
erősség, az igazságot mértékelő, föltétlenül megbízható kritérium, il

lelket lekötő érv. Helyét a relativizmus legkülönbözőbb formá i fog
lalják el. Alanyilag pedig a pszichikai én megoszlását okozza.

• v. ö. a sserzö cikkét a Vigllia 1947 évrolv amánan : Az exisztencializmus mínen
léte és kllengései.
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A lélek szeretné a biztonságot, a tisztánlátást. Ehelyett a háborgó
tenger hullámain dobálódzó csónak, és végül az elmerülés a sorsa,

A művészetek démonizálására nem térünk ki bővebben. Abban
nyilvánul ez meg, hogy nem a lélek nernesitését szolgálják, hanem
az erkölcstől elszakadva démoni célok hirdetőivé válnak. Pedig
igen szép feladat várna rápuk, ha az ordinatio secundum rationem
lebegne előttük.

Az utolsó démonizálható és tényleg a maga teljességéhen
démonizált terület a társadalom. Szent Tamás L 96. 4. azt állítja,
hogy az ősigazság állapotában egyik ember a másikon uralkodott
volna. Ahol uralom van, ott az' úr és szolga viszonylata elkerülhe
tetlen. Ámde ez kétféleképpen valósulhat meg. Úr az, akinek bár
milyen értelemben alattvalói vannak. Urak lehetnek ezek és szaba
dok, amennyiben sorsukról önrendelkezéssel dőntenek.!? saját és
másnak alá nem rendelt céljaik vannak. A fölöttük való uralom
tehát abban nyilvánul meg, hogy kívülről törvénnyel, paranccsal
vagy tanáccsal irányítják őket vagy a saját céljuk, vagy a közjó
felé. Nagy tudás és számos erény boldog birtokosa lett volna az
ősigazság embere. Mindkettőt játszi könnyűséggel megszerezhette
volna, mivel a megnehezítő gátlások hiányoztak nála. De a terme
szetével járó jelenségek ott is kisérték volna. Ezek közőtt a legelső

a társaságra való utaltság. A családi kötelék szüksége nemcsak cl

nemzés, hanem a nevelés szempontjából is világos. II A testi-lelki
fejlődés e mellett szól, ami feltételezi a családi ápolást. A csaló
dok pedig szükségszerűen egymásra vannak utalva, mivel hiányzik
belőlük a társadalmi teljesség. Igy a tökéletes közösségi forma
kialakulása az ősigazság főltételezésénél is elkerülhetetlen. A soka
ság társas együttélése pedig, mondja Szent Tamás,12 közös vezér
nélkül, aki a közjóra tekint és annak érvényesülését célozza, lehe
tetlen. A sokaság szeme magában véve sokfelé irányul. Ezt csak
azzal lehet megszüntetni, hogy valamely egy, lehetőleg egyetlen
elv világossága, vagy egy erő hat rája és azonos tárgyú látást közöl
vele. Ezért mondja már Aristoteles, hogy a sokaságot egyirányúvá
és egyakaratúvá csak a felsőbbség teheti. Az ember természetszerü
szociális beállítottsága tehát föltétlenül megkívánja az irányító
tekintélyt, tehát a társadalmi együttélés céljának megfelelő hicrar-

. chikus tagoltságot. Dd ez az uralom nem lett volna terhes a vezető
ségre, vagy megaiázó az alattvalókra nézve. A vezetők erénye (~

bölcs irányítás. A szenvedélyek vagy az egymással ellenkező célok
szokták az ehhez szükséges tísztánlátást elhomályosítani. Ezt a két
gátlást nem ismerte volna az ősigazság állapota. A megszentelo
kegyelem biztos birtoklása tísztán tartotta volna a lelkeket. Ren
detlen szenvedélyeket nem ismert. A célkitűzések polaritása és
antimóniája sem okozhatott volna zavart. A kegyelem mindent
Istenre irányít, tehát összegezi a részleges célokat. is. Az ist.en ..

í u Liber est causa sui. idézi Artstotelest.
II r. 98-99.
11 r. 96. IL
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vonatkozás az alattvalók viselkedését is megszentelte volna. Ezek
főerénye, hogy készségesen engedelmeskedjenek a felsőbbségnek.

A kegyelem ennek a föltétlen biztosítéka. Az Isten céljainak aláren
delt irányítást vagy parancsokat természetszerűleg, benső hajlandó
ságból, ellenkezés nélkül valósítja meg. Az ilyen törvényt a testi
ember tehernek tartja és csak a kényszer hatása alatt cselekszi
meg előírásait. A lelki ember a Szeritlélektől ajándékozott kegye
lem, a szeretet sugalmazására hallgat és a kényszertől mentesen,
szabadon cselekszik a törvény szerint. Az igaz ember mentes a tör
vénytől, önmagának törvénye: iustus 'sibi lex, mert ahol az Úr Lelke,
ott a szabadság."

Szent Tamás egy másik érvet is felhoz, amely aszociális igaz
ság egyik legmagasztosabb követelményét emeli ki. Az ember tudá
sát, erényeit, testi-lelki javait nemcsak magának birtokolja. Isten.
vonatkozásai mellett megvannak ezeknek az emberi, társadalmi
vonatkozásai is. Arra valók, hogy mások javára is gyümölcsözze
nek. Szent Péter is buzditja ahivőket: mindegyiktek, amint kapta
a kegyelmet; úgy közölje azt mással is, mint jó sáfárai az Isten sok- .
féle kegyelmének.':' Az Evangélium talentumainak gyümölcsöztetése
jut itt eszünkbe, amelyért oly szigorú számadást követel azok ki
osztója. Mindenesetre egyik legnagyobb szociális jótéteményt kép
visel az, ha valaki elrrÍ.ondhatja: csalárdság nélkül sajátitottam el
és irígység nélkül adom tovább."

Ilyennek kellene lennie az eszményi, Istentől elgondolt közös
ségi életnek. Egyetértés a közjó szeretetében, kölcsönös segítés d

földi célok megvalósításában, ezek ennek legfőbb jellemző vonásai
Ha így alakulna ki a társadalom, akkor Isten képét hordaná magán.
A ma élő emberiség ezt nemcsak nem tudta megvalósítani, hanem
közösségi együttélése minden tekintetben ennek az ellenkezőjét

mutatja. A Sátán képe,' az imago bestiae van arculatára nyomve
A pártok ádáz küzdelme foglalja el a közjó egyetértő meghatáro
zásának és megvalósitásá'nak a helyét. Ezt bizonyos fokig meg lehet
érteni az emberi ismeret ingadozó volta miatt. "Hiszen a halandók
gondolatai bátortalanok és terveink ingatagok", mondja a Bölcseség
könyve." A vélekedések kiegyenlitődéséből alakul ki a közjó
konkrét megállapítása. Ez az emberi méretek aránya. Ami ezen túl
megy, démonizmus. Itt csak utalhatunk arra, hogy a világtörténelem
államainak nagy katasztrófáí a pártoskodásból származó egyener
lenkedésre vezetendők vissza. Az államot a természet Ura a békes·
ség fellegvárának, a földi jólét megvalósitójának és gondozójának
szánta. Állandóság nélkül ez el sem gondolható. Miért kellett ennek
olyan folyton változó, röpke ideiglenességgé válnia, hogy Wundt,
a nagy bölcseleti aktualista, ezt is besorolta a tiszta aktualitások
közé és még fogalmi meghatározhatóságát is tagadta? A régiek

t e l~li. 9;;. G. ;,d 1.
UL Pét. 4. lU.
l, Bölcs. 7. 13.
l, Bölcs. 9. 14.
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túloztak. mikor az államot az ördög alkotmányának nyilvánították
ki, alapgondolatuk azonban helyes. Az, amit Szent Ágoston látott,
ami a történelemben föllépett, az ördög képmását mutatja. Ha az
állami célkítűzés tudatosan istenellenes, törli a legelemibb isten
vonatkozásokat, a természetjogot elhanyagolja, sőt egyenesen meg
veti, akkor Sátán gőgjét mintázza le. Isten jogait bitorolja, aki
egyedül adhat jogot, akinek örök törvényében szentesűl minden
törvény és jog, akitől a személyi méltóság, mint joghordozó alany,
átárad az emberre, s amelynél fogva a veleszületett természeti
jogok alapján minden földi hatalommal, mint a pozitív jogalkotás
mértéke áll szemben.

Az állami élet démonizmusa főleg két pontban nyilatkozik
meg. Az egyik az önistenités. Nem akar maga fölött más hatalmat
ismerni és elismerni. Sátántól tanulta el ezt. Hegel kodifikálta áÜás
pontját: az állam a földön megjelent isten. A Szeritirás szavai jut
nak eszünkbe. Alig van valami, 'amit annyira lebecsülne és kígú
nyolna, mint a bálványok hiúságát és tehetetlenségét. "Van szájuk,
'de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem
hallanak. " Torkukkal nem kiáltanak. Legyenek hozzájuk hasonlók
készitőik, és mindazok, akik bíznak bennük!'?" Alig lehetne az Isten
től elszakadt állam tehetetlenségét jobban jellemezni. Sátán egész
az önistenítésig elvakította szemét, de gondoskodott róla, hog'.'
beképzelt hatalma ne érvényesülhessen. Feltámasztotta az állarn
isten különböző ellenzékét, a nálánál hatalmasabb isteneket, ame
lyek megdöntésére törnek, kormányzását megnehezítik vagy tel
jesen lehetetlenné teszik. A titkos társaságokra és az alvilág külön
bözö alakulataira gondolunk. Hány erősnek látszó államot tettek
ezek tönkre és szitottak olyan egyenetlenséget, amelynek világégés
lett a következménye. Mammon szolgái voltak, -ennek oltárán áldoz
tak annyi vért és emberéletet. Megnyerték terveiknek az állam
szolgáit is, úgyhogy nem a jog és igazság, nem a közjó szempontjai
irányitották döntéseiket, hanem a haszon, a túlméretezett, az igaz
ságosság keretein kívül eső érvényesülési vágy. A történelem és a
napi események minden felületes ismerője is az emberi arányokat
fölülmúló démonizmust láthat csak ebben. Az állam ezt tudja, látja,
hallja, de nem nyitja föl száját, nem nyitja ki fülét, tehetetlenül áll
szemben ezekkel a jelenségekkel, kénytelen eltűrni, sőt ápolni azo
kat. Tudomása van a mérhetetlen erkölcstelenségről, a polgárok
eldurvulás áról, elvadulásáról és államellenes beállitottságáról. Tor
kával nem kiált, nem orvosolja a bajokat, nem tér át a természet.
jog szilárd alapjaira. Az eredmény csak az összeomlás lehet. Hány
szor teljesedett már be a történelem folyamán Nabukodonozor álma
és Dávid jövendölése !IS Egyszerre összetört a vas, az agyag, a réz,
az ezüst és arany és olyanná lett, mint a nyári szérű pora, melyet
elragad a szél, úgyhogy helye sem volt látható" Minden földi
alkctménrryal ez történik, amelyet nem Isten örök törvénye szerint

" 113. Zsolt. 6--R.
" Dán. 2. 29 sk.
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épitenek föl. Fölottük áll az a birodalom, amely nem adémonizmus
jegyében jött létre, amely nem tűrí az erkölcsi eldurvulást, s amely
nek törvényei egyenesen arra vannak beállítva, hogy az embereket
jókká tegye, Istenhez vezesse, és a szabadság áldásaiban részesítse
őket. "A nagy Isten megmutatta a királynak azt, ami egykor tör
ténni fog" ,19 Krisztus pedig megigérte, hogy ezen az országon él

pokol kapui nem vesznek erőt, Sátán hatalma nem dönti meg, a
démonizmus nem uralkodik benne." Ahová a démonizmus bejut,
az a pokol hatalmába kerül, Sátán pedig céljainak elérésére hasz
nálja föl, hogy az emberi életet keservessé, tűrhetetlenné tegye.

Az állami démonizmus másik lesujtó jelensége a szolgaság.
Sátán a világ fölötti uralmat akarta elsajátítani. Célja, mindent
eltávolítani Istentől. Akít megnyer terveinek, az tiszta eszközzé válik.
Nincs többé szabadsága. A Sátán rabszolgája lett, amiből csak Isten
kegyelme szabadíthatja ki. Az úri szolgálat Isten gyermekeinek
kiváltsága. Aki Istennek szolgál, uralkodik önmagán, cselekedeteit
nem a szenvedélyek irányítják, hanem az Istentől felvilágositolt
értelem rendezi azokat. Uralkodik földi dolgok használatán, mivel
beleviszí abba az istenvonatkozásokat és igy érzelmileg is vissza
adja annak, akítől a földi javakat kapta, aki föltétlen ura és jogos
tulajdonosa azoknak. A szolgaságot Sátán honosította meg a főldön.

Az Istentől elszakadt ember nem elégedett meg azzal, amit Isten
adott neki. Embertársán is uralkodni akart. Leigázta a gyengét és
céljainak tiszta eszközévé tette. Ez a rabszolgaság. A szabad öncélú,
önrendelkezéstöl megfosztott szolga 'pedig másért van, ez rendel
kezik fölötte. Az ember ilyen romlottságát használta föl ('Sátán.
A szolgaságot kiemelte emberi arányaiból és a démonizmus képét
nyomta rá. Hűséges csatlósai és kivítelezői voltak az ilyen szolgák
a földi hatalmasságoknak. A milliók az egyért jelszava különféle
képpen, de egyazon törekvéssel valósult meg a történelem folya
mán. Az "egy" változott, de a milliók mindig megmaradtak. Mivel
pedig mindenki, mondja Szent Tamás." vágyódik a saját java után,
és fájlalja annak elvesztését, ami az övé, azért az ilyen szolgaság.
a szabadság, az önrendelkezés elvesztése, fájdalmas dolog és nagy
büntetés a bukott emberre nézve, Az állam, amely ezt meg nem érti.
nem ad szabadságot alattvalóinak, ennek a bűntetésnek megvaló
sítója, Isten ostora. Démonizmus ez, amely annál nagyobb méretű,

minél több szabadságot ad az alattvalóinak abból, ami nem Isten
szándéka és törvényei szerinti szabadság. Alighogy adott nekik
belőle, újabb vágyak és követelések lépnek fől. A béke helyét az
örök nyugtalanság és zűrzavar foglalja el. Gazdag aratás Sátánnak
és angyalainak!

A démonizmus utolsó formáját Szent János a test kívánságai
nak elhatalmasodásában látja. 22 Ez is az eredeti bűn következ ..
ménye. Szent Tamás külön cikkelyben tárgyalja ezt. A gyutacs tör-

H Dán. 2. 45.
ae Máté 16. 18.
il r. 96. /r •
II l. Ján. 2. 16.
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vényeinek mondja." A törvény sajátos értelemben irányitást jelent,
de annak mondható minden hajlandóság vagy irányitottság is, am;
törvény szerint valósul meg. Ez kétféleképpen lehetséges. Közvet
lenül, amennyiben az alattvalókat megfelelő müködésre irányitja.
Igy beszélünk a katonák, kereskedök stb. törvényéről. A második
közvetett, mikor pl. a törvényhozó megfoszt valakit állásától és így
más törvénynek rendeli alá.' A katonát a leszerelés után polgári
állásának törvényei írányítják. Igy Isten is az egyes teremtmények
nek hajlandóságok, ösztönök formájában adott törvényt, úgyhogy
az, ami egyiknek törvény, a másikra nézve nem az. A kutyának
törvénye a dühös' ugatás, ami más szelid állatra nézve nem az. Az
ember legfőbb törvénye, hogy mindenben értelmének irányitását
kövesse. Teljesen uralkodott ez a törvény az ősigazság állapotá
ban: az érzékiség alá volt vetve az értelem parancsának. Mikor E,Z

a rend felbomlott, az érzékiség fékevesztetten ment a maga útján
és az ember hasonlóvá vált az állatokhoz, amelyeken a törvény
egyaránt uralkodik. Szükségszerűen követik ösztönük irányítását.,
Az emberben ez az állapot nem törvényszerű, mivel ellenkezik il

legfőbb törvénnyel, hanem eltávolodás a törvényes következmé
nyektől. De törvény jellege van abban az értelemben, hogy lesüly
lyedt abba az állapotba, amely az ősi kegyelem elvesztése révén
csak ezt a szomorú szabályozatlan, de a sírig kísérő egyforma moz
galmasságot eredményezhette. Ennek a rabszolgája lett az ember.
Gyöngesége itt a legnagyobb, az érzelmi világ hazugságai itt vezet
hetik leginkább téves, az értelem fényétől meg nem világított
utakra.

Még csak vázlatosan sem akarjuk a testi kívánságok démoniz
musát ismertetni. Elég, ha a Szentírás néhány tényére mutatunk rá.
Sodoma, Onan és a korintusi vérfertőző példái a sátáni arányok
nak, amelyeket a többiek nem csökkentettek, hanem hatványoztak
A házasság tisztaságának és tartósságának a megbontása is ide
tartozik. Mindnyája,n tudjuk, hogy semmi sem rontja meg az em
beri élet boldogságát annyira, mint a családi élet profanizálása. A saját
erőből elérhető boldogságot ígérte Sátán az embernek. Ime, még a
legelemibbet, a legtermészetesebbet sem tudja biztositani. Nem is
lehet ez másként. Ami nincs Istenben, Isten szeretetében összekap
csolva, azt az ember hiába akarja összetákolní. "Ha nem az Úr
építi a házat, építői hiába dolgoznak rajta."~4 A bűnnek, a Sátán
követésének ennél érezhetőbb és az emberi szivet jobban megtöró
következménye nincs.

* * *
A mondottakat összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a démo

nizmus legáltalánosabb fogalmazásában az Istentől, Isten céljaitól
való elfordulást jelenti. Sátán követése ez, mivel ez az első vétkező,

.. I-IL 91. 6. Szent Pál ezt kifejeze1ten a Sátán ösztökenek mondja, (2. Kor.
12.7.) Megfosztotta az embert Isten harátaágától, a vele járó rendezet tségtöl. Helyébe
jött a rendezetlenség ösztökéje.

.. 126. Zsolt. I.
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aki irígységből és hatalomvágyból másokat elcsábított. Sajátos
értelemben az aposztáziának emberi arányokat felülmúló formáját
mondjuk démonizmusnak. A keresztény erkölcstan ismeri az eré
nyek terén is a jócselekedeteknek emberi arányok szerinti meg
nyilvánulását. Aristoteles polgári erények néven emlegeti ezeket.
Szent Tamás a természetfölötti életben ismeri ezt a jelenséget. amit
az erények középszerűségének mondhatunk, értve rajta az emberi
képességek arányait. Ezekből emeli ki őket a Szentlélek sugallata,
amelynek közvetitóit "a Szentlélek ajándékai" néven ismerjük.
Hasonlóképpen vannak a vétkezésnek is emberi arányai. Tudatlan
ság, gyöngeség, gyarlóság, sőt még bizonyos rosszindulat is ennek
forrásai. A rosszra hajlamos ember nyilatkozik meg igy. Mindezek
nek a fokozásár és a beláthatatlan arányokba vitelét hasonlóképpen
tulajdonitjuk a rossz szellem sugalmazásának, mint a jócselekedetek
isteni arányait a Szentléleknek.

A démonizmus elvileg az örök törvény és az Evangélium taga
dása és ennek a tagadásnak minden terűleten való érvényesítése.
Megmételyezi az emberi élet egész területét. Az örök törvény és az
Evangélium lsten előtti meghajlást, hódolatot ír elő. Forrása az alá
zatosság. A démonizmus elveti az Isten előtti hódolat szükségét,
megtagadja a tiszteletet. A kevélységből táplálkozik, a gőg elvei
irányítják világnézetét és ennek következményeit. Az erkölcstan él

hét főbűn néven foglalja őssze a különböző hiányokat, amelyek a
démonizmus különböző megnyilvánulásait okozzák. Betetőzi az el
vakulás és ennek következménye a megrögzöttség. Itt van a Szerit
lélek elleni bűnök gyökere. Adémonizmus lelkiséget tehát a ke
vélység, az önistenítés jellemzi. Ebből származik a megtévedt em
herre nézve az idegen istenek tisztelete, mikor gyatra, teremtett,
földi dolgokban keresi végső célját. Mammonizmus, állami minden
hatóság és az ezekkel összefüggő számtalan apróság jelzi az idegen
istenek Pantheonjának kirakati, tetszésszerint választható tárgyait
Többször felvetették a kérdést, hogy mindezekben a Sátán imád·
tat ja-e magát az emberekkel. Elvakult gőgjétől ez is kitelik. Gyö
nyörködhet a fé1revezetettek sokaságában és .hódolatában. Igy is fel
lehet fogni a démonizmust. A Szentírás csak az Antikrisztusnak
tulajdonitja ezt, akinek az eljövetelére az emberiség a mindig
nagyobb kiterjedésű aposztáziával készül. Annyira süllyed, hogy
az Istent megillető hódolatot megadja majd egy nyomorult teremt
ménynek. Addig, úgy gondolom, Sátán megelégszik azzal, hogy az
emberek lelkét leköti a hiú dolgokhoz és ezeknek csak bennfoglalt
értelmében tulajdonít olyan tiszteletet, amely Istent illetné meg.

Egészen feltűnő a démonizmus ellenkezése az evangéliumi lel
kület legfőbb irányitóival, a boldogságokkal. Szent Máté nyolc bol
dogsága azonos Szent Lukács négy ilyszerű f'elsorolásával.P Az
evangélium a szegényeket mondja boldogoknak, adémonizmus
Mamrnon követőit. Ott a szelideké a föld, a démonizmusban az erő-

.. Máté 5. 3 sk. Luk. n. 20 sk.
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szakosoké. A megnyugvá szomorúsággal a földi élvezeteket állítja
szembe. Az igazság szomjazását kigúnyolja, az önmaguk erejében
bízókat dícséri. Az evangéliumi irgalmasságot a keményszívűséggel,

a tisztaszívűséget az érzékiség kiélésével. a békét az örök zavar
ral akarja helyettesíteni. Végül, hogy a társadalmi együttélést lehe
tetlenné tegye, az üldözést, mások szorongatását tűzi ki mintaképül.
Teljesebb ellenkezést el sem lehet képzelni. Röviden tehát azt
mondhatjuk, hogyadémonizmus az Evangélium tagadása, az evilági
elvek kizárólagos uralma, minden transzcendencia, főleg a termé
szetfölöttiség elvetése, sőt kigúnyolása. Isten országa a kisdedeké.
Sátáné a felnőtteké. Krisztus egyik legszebb intelme a kisdedekkel
kapcsolódik. "Bizony, mondom nektek, ha meg nem változtok és
nem lesztek, mint a kisdedek, nem mentek be a mennyek orszá
gába.'?" Szent Jeromos gyönyörű homiliában fejti kí Krisztus sza
vaínak a jelentőségét. Részemről csak egyalapvonást akarok ki
emelni. A kisdedet a felnőttől az különbözteti meg, hogy mások
támogatására szorul, e nélkül nem élhet, és hogy ennek teljes tuda
tában van. Az evangéliumi érzülethez is ez szükséges. Istenre utalt
ságunknak, tőle való függésünknek teljes elismerése, ez a kisdedek
alázatossága. Ez teszi a kisdedeket olyan kedvesekké és szeretetre
méltókká, ez az Isten országa lakóinak megkülönböztető jegye.
Ezzel szemben a felnőtt őnmagában, a saját erejében bízik. Eltipor
minden ellenállást, törtet a maga céljai felé, mítsem törődve dZ

akadályokkal. Ha ezt a lelkiséget átvisszük az embernek Istennel
szemben tanusított magatartására, akkor előttünk áll Sátán felnőtt

jeinek országa. Felnőtt az, aki függetleníti magát Istentől, tisztán ii

maga erejében bízik és eltipor mindent, ami ebben akadályozza.
Az Evangélium a kisdedek örömhíre ~ a démonizmus a felnőttek

Isten kötelékéből kiszabadított önbizalma és vesztük hirdetése.
Csak az imént láttuk egy rendszer szégyenletes bukását és össze
omlását. A nemzeti szocializmus kifejezetten ezt az autonómiát hir
dette, az evangéliumi alázatosságot és szeretetet tűrhetetlen gyön
geségnek mondotta. A mindent megítélő Isten felmagasztalta az alá
zatosakat, a kevélyeket pedig földi sorsuk szomorú beteljesedésére
bízta. Krisztus pedig kimondta az itéletet a dé mo n izmus minden
formájáról. "Meghaltok bűnötökben. Ahová én megyek, ti oda nem
jöhettek. .. Ti innen alulról valók vagytok, én felülről vagyok;
ti e világból vagytok, én nem vagyok e világból. Azért mondtam
nektek, hogy meghaltok bűneitekben.Y" Szavainak a hatása azon
nal mutatkozott. "Midőn ezeket beszélte, sokan hívének őbenne.

Mondá azért Jézus ama zsidóknak, kik benne hittek: Ha ti meg
maradtok az én igéimben, valóban tanítványaim vagytok'" és meg
ismeritek az igazságot és az igazság szabaddá fog tenní titeket. "2!'

Itt a gyógyszer, amelyet az Istentől elszakadt világnak használ
nia kell!

.. Máté t8. 3.
" Ján. 8. 21. sk .
.. v. ö. az előző szám 47fa, [egyzetét. Vigilia 1948. 723 old.
"Ján. 8. 30. sk.
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