
DÉMONOLÓGIADÉMONOLÓGIA

POLYÁNKI BALÁZSPOLYÁNKI BALÁZS

GONOSZ SZELLEMEK LÉLEKTANAGONOSZ SZELLEMEK LÉLEKTANA



Polyánki Balázs - DÉMONOLÓGIA. Gonosz szellemek
lélektana

Copyright © Polyánki Balázs, 2022

www.polyanki.hu

Illusztrációk:
pixaby.com

Borítógrafika:
canva.com

Figyelmeztetés:
A könyv teljes anyaga, vagy annak bármely részlete
kizárólag a kiadó írásos engedélyének birtokában
sokszorosítható, vagy használható fel nyilvánosság előtt
előadás megtartására, vagy bármely célra.

A könyvben szereplő tartalmakat mindenki kizárólag saját
felelősségére használhatja. A bemutatott módszerek
alkalmazása nem helyettesíti a kiképzett szakemberrel való
konzultációt.  Amennyiben úgy észleli, hogy élethelyzetével,
panaszával kapcsolatban segítségre van szüksége, keresse
fel orvosát, pszichológusát.

Készült a Dabasi Nyomda Kft-ben
Dabas, 2022.

Polyánki Balázs (2022): DÉMONOLÓGIA. Gonosz szellemek lélektana. 



TARTALOM

1-SALAMON KULCSAI
1.1-Az ördög legjobb érve
1.2-Akik az alvilágban honolnak
1.3-Akikben gonosz lelkek valának
1.4-Ősidők nagy hírű vitézei
1.5-A gonosz megismerése

2-A JÓ, A ROSSZ és a GONOSZ
2.1-Egy sötét világ torz alakjai
2.2-A ki neveztetik ördögnek
2.3-Gonosz lelkek mezsgyéje
2.4-Istentől küldött gonosz lélek
2.5-Az ördögök asztalának részesei

3-FENT, LENT, KÍVÜL és BELÜL
3.1-Akinek lakása a sírboltokban vala
3.2-„Akadémikus démonológia”
3.3- Démoni panteon
3.4-Spirituális jogosultságok
3.5-Exoterikus és ezoterikus körök

4-A MÉLYSÉGNEK KULCSA
4.1-Démonidézés
4.2-Hekaté kutyái
4.3-Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk
4.4-Qui Est Diabolus Et Satanas (Aki az ördög és a Sátán)
4.5-Démoni kárpit

Polyánki Balázs (2022): DÉMONOLÓGIA. Gonosz szellemek lélektana. 



5-HARC AZ EMBER LELKÉÉRT
5.1-Univerzális aréna
5.2-Harc a gonosz ellen
5.3-Megszállás
5.4-Gonosz halottak
5.5-Fáklyákkal a föld alá

6-SZABADÍTS MEG MINKET A GONOSZTÓL
6.1-Menny és föld között
6.2-Ártó szellemek munkálkodása
6.3-Mert a ti ellenségetek az ördög
6.4-Szent és kevésbé szent könyvek
6.5-Akit már lánccal sem tudott megkötözni senki

7-VESD KI A GONOSZT KÖZÜLED
7.1-Mert a bűn zsoldja halál
7.2-Az ördög rabszolgái
7.3-Akitől a démonok rettegnek
7.4-Spirituális csata
7.5-Távozzatok tőlem mind, ti, gonosztevők

8-AKI ÁRNYÉKOT VET ÉS BETEGSÉGET TERJESZT
8.1-És láttaték nagy jel az égben
8.2-Mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz
8.3-Akiken átok ül
8.4-Hogy a Sátán meg ne kísértsen titeket
8.5-A Hold arca

Polyánki Balázs (2022): DÉMONOLÓGIA. Gonosz szellemek lélektana. 



9-DÉMONOK KÖZÖTT
9.1-Az ördög útja
9.2-A remény rabjai
9.3-Elhunytak lelkének őrzője
9.4-Negyedik lovas a halál
9.5-Mondj jövőt nekem 

10-AZ ALVILÁG HATALMAI
10.1-Akik sírnak s jajveszékelnek
10.2-Ami belülről pusztít el
10.3-Titkos út a végtelen mélységben
10.4-A lélek keserű csatája
10.5-Égések és horzsolások

TÁRGYMUTATÓ

Polyánki Balázs (2022): DÉMONOLÓGIA. Gonosz szellemek lélektana. 



1-SALAMON KULCSAI

1.1 Az ördög legjobb érve

Az ördög legjobb 
érve: „CSAK még egyszer” ... 

Helen Rowland

Október 30. az Ördög Éjszakája. A Kapu Éjszakájának is
nevezik, mert úgy vélik, hogy a pokol ajtaja Halloween előtt
egy nappal kinyílik, amikor is a városokat démonok lephetik
el. Az 1940-es években Philadelphia és Detroit utcáin
fiatalok kezdtek összeverődni ezen az éjszakán.
Vandalizmus és gyújtogatás söpört végig a belvárosban.
1984-ben az ördög éjszakája miatt 800 esetben kellett a
tűzoltóknak kivonulni Detroitban. 1995-ben a város
vezetése létrehozta az Angyalok Éjszakája nevű
szerveződést. Az 50 000 önkéntes az utcákat cirkálva
igyekezett megelőzni minden destruktív cselekedetet.
Azóta a gyújtogatásos esetek jelentősen lecsökkentek.
 
2020 januárjában a BBC beszámolt egy Panamában
végrehajtott ördögűzésről, amelyben egy 32 éves várandós
édesanya, öt gyermeke és egy szomszéd fiatal életét
vesztette. A hét holttestet egy tömegsírban találták meg a
hatóságok. A szertartást a New Light of God (Isten új fénye)
nevű szekta 10 tagja hajtotta végre, akiket a rendőrség
letartóztatott.
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Az Ausztrál Paranormális Társaság beszámolója szerint a
2020-as pandémia miatti lezárások alatt jelentősen
megnövekedtek azok az esetek, amelyekben az otthon
ragadt melbourne-i lakosok otthonaikban szokatlan
aktivitásokat figyeltek meg. Furcsa zajokat és hangokat
hallottak, megmagyarázhatatlan jelenéseket láttak, és azt
érezték, hogy figyelik őket. Volt, aki az ágya fölött lebegő
fekete, ködszerű masszát látott. A társaság igazgatója,
William Tabone, szerint a beérkező legtöbb kérdés ez volt:
„Meg fogok őrülni?” Úgy véli, hogy az esetek között
lehetnek paranormális aktivitások is, de a legtöbb esetért
valószínűleg az izoláció miatt kialakult depresszív
pszichológiai állapot felelős. Tabone azt is hozzá teszi, hogy
a negatív érzések vonzzák a negatív energiákat és
szellemeket. Munkájuk során – amelyet harminc éve
végeznek - igyekeznek kizárni a „környezeti” és a
„pszichológiai” faktorokat mielőtt kijelentik, hogy egy helyet
szellemek kísértenek.

2008 telén Németországban nagy érdeklődéssel kezdték
figyelni azokat a híreket, amelyek egy lengyel ördögűző
központ létrehozásáról számoltak be. A lengyel Katolikus
Egyház áldását adta a Poczernin városban tervezett hely
létrehozására. Andrzej Trojanowski, helyi katolikus pap és a
projekt egyik fő szervezője elmondta, hogy szeretnének
lehetőséget adni a hely meglátogatására azoknak, akik úgy
vélik, hogy megszállta őket a Sátán. „Spirituális
megszabadulásukért együtt fogok imádkozni velük” -
nyilatkozta a Gazeta Wyborcza lengyel lap hasábjain. 
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Oldalakon keresztül sorolhatnám azokat az eseteket, ahol
az emberek viselkedését, érzelmeit, gondolatait jelentősen
befolyásolták valamilyen „ártó szándékú” erők vagy lények,
- vagy legalábbis az ezekben való hit. 

Gyakorlatilag minden kultúrában és vallásban
megtalálhatunk olyan természetfeletti entitásokat,
amelyeket rosszindulatúnak vagy gonosznak nevezhetünk.
Bizonyos esetekben ezek olyan egyszerű természeti erők
alakjában nyilvánulnak meg, mint egy vulkán kitörése vagy
a térségben végig söprő és áldozatokat maga után hagyó
pusztító hurrikánok. Néha ezek olyan entitásokként
jelennek meg, amelyeknek különféle képességeik vannak
például a megtermékenyítésért felelős istenek vagy
istennők. Bizonyos rendszerekben megtalálhatjuk az olyan
gonosz szellemek leírásait is, amelyek fő célja az, hogy az
ember életét nyomorulttá tegyék.

Az itt összegyűjtött anyag eduktív, oktatási céllal jött létre,
gazdag szakirodalmi támogatással, amely minden fejezet
végén megtalálható.  A témák eklektikus megközelítéssel
kerülnek feldolgozásra, amelyet olyan területek eszközei és
módszertana támogat és tesz színessé, mint a
pszichológia, parapszichológia, szociológia, összehasonlító
vallástudomány, teológia és a kulturális antropológia.
Világnézeti, politikai és vallási orientáltságtól függetlenül
hívjameg az Olvasót arra, hogy a téma feldolgozása után a
megszerzett tudást a lehető legkonstruktívabban
felhasználhassa saját életében. 
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Fontosnak tartom kiemelni, hogy sem az itt leírtak, sem az
erre épülő szemináriumon való részvétel nem helyettesíti a
kiképzett segítő szakemberrel való konzultációt.
Amennyiben úgy észleli, hogy átélt élményeivel,
élethelyzetével, panaszával kapcsolatban segítségre van
szüksége, keresse fel orvosát, pszichológusát vagy
forduljon az illetékes hatóságokhoz.

Seth Adam Smith amerikai díjnyertes író, blogger, akinek
írásait több, mint 30 nyelvre lefordították és aki olyan
fórumokon jelenik meg, mint a Huffington Post, Good
Morning America, Fox News, CNN, the Today show vagy a
Forbes magazin, Rip Van Winkle and the Pumpkin Lantern
című 2015-ös regényében ezt írja: „Nem győzheted le a
sötétséget azzal, hogy elszaladsz előle, belső démonjaidat
sem hódíthatod azzal, hogy elrejted őket a világ elől. Ha le
akarod győzni a sötétséget, a világosságba kell hoznod azt.”
Más szavakkal, Smith azt az alapvető lélektani törvényt írja
le, amely azt mondja, hogy ha bármire is hatással akarunk
lenni a lélek dolgait illetően, először tudatában kell lennünk
annak a dolognak. Miután megismerjük, kiismerjük azt,
nagyobb lesz felette a kontrollunk. 
Könyvem egyik legfontosabb küldetése pont az, hogy
segítse a megismerés folyamatát. Olyan témákat vizsgál és
eszközöket nyújt, amelyekkel perspektívát ad, opciókat
kínál az Olvasó számára. Ezekkel olyan intellektuális tőkére
tehet szert, amelyet felhasználhat már meglévő tudásának
strukturálására, perspektívába helyezésére, esetleges
kiegészítésére. 
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Tekintse meghívásnak egy olyan szellemi kalandra vagy
utazásra, amelyről azt mondhatjuk, hogy igen kevesen
járják. Nem csak a démonológia alapfokú ismereteit segít
elsajátítani, hanem gyakorlati útmutatót, térképet is kínál,
amely segítségével jobban eligazodhatunk a témában,
tudatosabbak lehetünk önmagunkkal, másokkal és a világ
történéseivel kapcsolatban. Az anyag10 leckére tagolódik,
ami összesen 50 fejezetet tartalmaz. 
Az első lecke azokat a kulcsokat vizsgálja meg, amelyek
segítségével az emberiség megpróbálta már kinyitni azokat
az ajtókat, ahová csak kevesek számára adatott meg a
bepillantás. Olyan témákat érint, mint az alvilág, gonosz
lelkek, a démonok eredete és tanulmányozása.
Második állomásunk a démonokról szóló tanokba vezet
bennünket. Évszázadokat ugrunk vissza az időben, ahol
groteszk lényeket, túlvilági szellemeket, visszatérő halott
lelkeket és a köztes léttel járó illúziók során megjelenő
spirituális entitásokat ismerhetünk meg. 
A harmadik lecke a démoni világ térképét rajzolja fel
előttünk. Kozmológiák, mítoszok, rendszerezések, nyílt és
titkos tanítások segítenek számunkra jobban megérteni
azt, hogy az ember miképpen próbált meg mindig is
eligazodni a szellemvilágban.
Negyedik nagy témánk a gonosz megjelenési formáit hozza
közelebb hozzánk. A sötét erők, gonosz entitások
ábrázolására, a velük kapcsolatos élmények kifejezésre
juttatására az ember hihetetlenül gazdag eszközöket talált
és írt le. Ezekben mélyedünk el mi is.
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Az ötödik lecke a spirituális háború világába visz
bennünket. Érdekek csatája, befolyásolás, harc,
kérlelhetetlen törvények színtere ez. Betekintést
nyerhetünk a szellemek általi megszállás, megszabadító
rituálék, tisztátalan lelkek világába, amelyet híres esetek
tesznek szemléletessé. 
A hatodik állomás gyakorlatok és praktikák tárházát tárja fel
előttünk. Az első öt lépés abban segít, hogy megismerjük,
feltérképezzük a nem látható világot és azok gonosz erőit.
Ebben a részben a természetfelettivel való
kommunikációra, az ártó befolyásra és az ellene való
védekezésre, saját hatóerönk növelésének módjaira,
forrásaink felhasználására fókuszálunk.
A hetedik lecke édenkerti utazásra hív, vissza az
„emberiség eredeti otthonába”, ahol a démonológiát
tanulmányozók értékes kulcsokat találhatnak. Ellátogatunk
a démonok és boszorkányok mágikus világába, majd
megvizsgáljuk, hogy a spirituális harcmezőn kinek a
szolgálataira számíthatunk és mi magunk mit vethetünk be
az ártó hatások ellen. 
Nyolcadik állomásunk a mélységek és magasságok
fenevadjait, az őket szolgáló bizalmasaikat és az ellenük
küzdő spirituális lényeket jeleníti meg előttünk. Földön
kószáló szörnyetegekkel ismertet meg bennünket, amelyek
a legváltozatosabb alakban és képességekkel
bukkanhatnak fel abból a célból, hogy az embert
sanyargassák, kihasználják. Bemutatja azt is, hogy
miképpen őrizhetjük meg józanságunkat, racionalitásunkat,
amikor olyan élménnyel vagy eseménnyel van dolgunk, 
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amelyekkel kapcsolatban felmerülhet a „démoni befolyás”
kérdése. Kilencedik témánk a mai, modern ember világa és
a tömegkultúra, amelyben él. Olyan jelenségeket mutat be,
amelyek az orrunk előtt történnek és amelyek hatással
vannak a „fogyasztó” emberre. Összekapcsolja az ember
természetfeletti iránt megmutatkozó ősi kíváncsiságát a
múlt és a jelen praktikáival, portékáival és közösségeivel.
Az tizedik és egyben utolsó lecke azokat a kérdéseket
feszegeti, amelyek az emberi psziché tudattalan rétegeivel
állnak kapcsolatban. Bemutatja annak dualisztikus – isteni
és démoni – oldalait, amelyet olyan mitológiai alakok is
megtestesítenek, mint például Mercurius és elénk tárja azt
a fejlődési utat, amelyet csak saját mélységeinkben
elmerülve tudunk megvalósítani , saját démonjainkkal
szembenézve és azokat megszelidítve.

IRODALOM 1.1

1-Rowland, H. (2017): Reflections of a Bacherol Girl. CreateSpace Independent
Publishing Platform. USA ′′ JUST once more ′′... is the Devil’s best argument. Helen
Rowland
2-https://detroitisit.com/devils-night-detroit-fading-into-memory/ vonatkozó
video: https://www.youtube.com/watch?v=JhMW-3KUp5w
3-https://www.bbc.com/news/world-latin-america-51144629
4-https://www.news.com.au/technology/lockdown-prompts-reports-of-
paranormal-activity-at-home/news-story/b7fb4d8289847eb8eef283f73fc0b4d6
5-https://www.dw.com/en/planned-polish-exorcism-center-sparks-interest-in-
germany/a-3082751
6-Lurker, M. (1984): The Routledge Dictionary of Gods and Goddesses, Devils and
Demons. Routledge and Kegan Paul Ltd, USA
7-https://sethadamsmith.com

Polyánki Balázs (2022): DÉMONOLÓGIA. Gonosz szellemek lélektana. 

https://www.youtube.com/watch?v=JhMW-3KUp5w
https://sethadamsmith.com/


1.2 AKIK AZ ALVILÁGBAN HONOLNAK

„Senki nem hisz a szellemekben, de mindenki fél tőlük” – 
Ed Warren

Általános definíció szerint a démonológia a démonok vagy
a démonokkal kapcsolatos hiedelmek tanulmányozása.
Michael Freze, katolikus író az Introduction to Demonology
(Bevezetés a démonológiába) című könyvében úgy
fogalmaz, hogy a démonológia az a teológiai diszciplína,
amely magában foglal minden gonosz szellemekkel
kapcsolatos tanulmányt – beleértve teremtésüket,
lényegüket, szubsztanciájukat és kapcsolatukat a kozmikus
világgal.  A démonológus a gonosz szellemek típusait és
szerepeit tanulmányozza, azok akaratát, intelligenciáját,
hatalmát és az emberi lényekkel történő interakcióit. Ezen
felül foglalkoztatja még a kozmikus (vagy más néven
spirituális) csata, amely a jó és a gonosz erői között zajlik. A
démonológia területére tartoznak még az olyan diabolikus
interakció formák, mint például a kísértés, megfertőzés,
elnyomás, megszállás, megszabadítás, formális és
informális ördögűzés stb. A démonológia gyökerei jóval
megelőzik a kereszténység kialakulását, de jelenleg kezd
ismét egyre nagyobb érdeklődés vetülni rá. 
   A britannica.com megfogalmazása szerint a démon szó a
görög „daimon” szóból származik, jelentése:
„természetfeletti lény”, „szellem”. A görögök szerint lehet
barátságos és gonosz. Eredetileg tehát egy olyan entitással
van dolgunk, aki befolyással van az ember karakterére – 
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ahogy azt később látni foguk a „gonosz” címke később
ragadt csak rá. A görög „agathos daimon” jelentése „jó
szellem”. Szókratész, a nagy görög filozófus azt állította,
hogy az ő daimónja úgy hat rá, hogy ő állandóan a jót
keresse és a jót beszélje. 
    Idővel azonban fokozatosan egy olyan entitásra kezdték
leszűkíteni a démon fogalmát, ami csupán rossz és gonosz
tulajdonságokkal rendelkezik és az embert kizárólag
gyötörni akarja. Az írásbeliség előtti kultúrákban a
szellemeket aszerint teszik jó vagy gonosz kategóriákba,
hogy azok miképpen hatnak az egyénre vagy a közösségre.
Ezekben a kultúrákban és vallásokban tehát a démon nem
csak gonosz lehet – ahogyan azt a görögök is vélték. Az
Olvasó találkozhat olyan leegyszerűsítő megközelítésekkel
is, amelyek például azt állítják, hogy az angyalok a
mennyben laknak és jóságosak, a démonok az alvilágban
honolnak és gonoszak. A kép valójában ennél sokkal
összetettebb. 
    Lapozzuk fel a bibliát és azt fogjuk látni, hogy az
Újszövetség apostolai gonosz láthatatlan és testetlen
szellemekként írják le a démonokat, olyanokként, akik
istent-embert nem ismerve harcolnak birodalmuk
határainak kitolásáért. Ebben a harcban minden eszközt
felhasználnak, amelyekkel vakságot, őrületet, némaságot
hoznak az emberekre vagy öngyilkosságba sodorják őket.
Akár a pokol mélyégében várakoznak, akár az emberek
körül keringenek, azon fáradoznak, hogy harcukhoz
szövetségeseket keressenek. 

Polyánki Balázs (2022): DÉMONOLÓGIA. Gonosz szellemek lélektana. 



Ha még tovább megyünk vissza az időben és közelebbről
megvizsgáljuk a sumér és akkád világot, akkor azt látjuk,
hogy azt titokzatos, a tudatalatti kaotikus homályával rokon
torzalakok egész légiója népesíti be. Olyan sokat sejtető
nevekkel találkozunk, mint például Labartu vagy Asakku. A
hozzájuk tapadt, legtöbbször szorongást keltő képzet az,
ami e határozatlan alakú, sötét lényeknek életet ad. Itt már
megjelenik ezeknek az entitásoknak a specifikációja, azaz
egyik ezért, a másik azért felelős. Etimmu és Utukku
például a halottak szellemei, Lilú és Liitu az éjszaka
démonai, az Asakhu a fejet, az Utukku a nyakat, az AM a
keblet veszélyezteti, a Labacu Iidércnyomást, a Labartu, a
gyermekek réme, nyavalyatörést okoz.
      Beszélt nyelvünkben ma is használunk olyan
kifejezéseket, amelyek különféle attribútumokkal ruházzák
fel az embereket, például „hát ő egy angyal” vagy „ördög
bújt beléje”, vagy „olyan rossz, mint hét ördög”. Az angol azt
mondja: „Face your demons” azaz „Nézz szembe a
démonjaiddal!” Ez arra utal, hogy nézzünk szembe
félelmeinkkel, küzdjük le őket. Személyiségünk azon
aspektusaira vonatkoznak, amelyeket elnyomtunk
tudattalanunk mélyebb rétegeibe. Ezt az elfojtást számos
okból tehetjük, a lényeg, hogy akarattal kizárjuk őket
tudatosságunk radarjáról. Azonban így képesek erőre
kapni és kísérteni bennünket különféle módokon és
váratlan módon áldozataikká válhatunk. Ezt a témát a
tizedik leckében vesszük alaposabban górcső alá.
     Az Olvasót meglepheti, de még a tudomány területén is
előfordult, hogy kutatók démonokat, ördögöket vagy  
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dzsinneket idézett meg miközben elméleteiken dolgoznak.
Mindeközben olyan hasznos ideákra leltek, amelyeknek
fontos szerepe volt a tudomány fejlődésében – írja Jimena
Canales, Bedeviled (Megbabonázva) című könyvében.  
     Descartes a 17. században úgy vélte, hogy
realitásérzékünket körmönfont szellemek képesek
eltéríteni. Ez a „rosszindulatú démon” hatással lehet
mindarra, amit az ember lát, hall, ízlel, tapint vagy szagol.
Ez az elképzelés arra vezette, hogy megkérdőjelezze
érzékszerveit, sőt még saját létezését is. A valósághoz
racionális gondolkodásán keresztül talált vissza azt állítva
„cogito ergo sum” (gondolkodom, tehát vagyok). Más
szavakkal, a gondolkodni és érvelni tudó ember képes csak
meghiúsítani az álnok démonok befolyását. Pierre-Simon
Laplace, francia matematikus azzal a gondolattal állt elő,
hogy egy démoni tudatossággal rendelkező elme képes
lenne kiszámítani bármilyen dolognak a múltját és jövőjét
amennyiben látná minden részecske mozgási pályáját és
pontos helyét, valamint azokat az erőket, amelyek azokra
hatnak. Laplace démonja olyan magot ültetett el, amely
még ma is élő vita tárgyát képezi. 1867-ben James Clerk
Maxwell, skót fizikus egy ennél is nagyobb hatalommal
rendelkező démont idézett meg azért, hogy segítsen neki
megérteni a gázrészecskék viselkedésének statisztikáját.
Apró démonja egy ajtót működtetett a részecskék között
egy gázzal teli edényben eldöntve, hogy mikor enged
közlekedni gáz molekulákat egyik helyről a másikra. A
démon a gyorsan mozgó (felmelegedett) molekulák előtt
kinyitotta az ajtót, a lassúak (hidegek) előtt bezárta azt. 
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Maxwell ezzel felfedezte a termodinamika második
törvényét. Marie Curie kvantum szinten működő
démonokat képzelt el, amelyek hatással vannak a
sugárzásra. A világhírű csillagász, Carl Sagan, - akinek
gondolatait a 8.5 fejezetben részletesen megvizsgáljuk
majd – kiemelte, hogy mivel a tudósoknak gyakran a
képzeletükre kell támaszkodniuk, soha nem tudhatják,
hogy mit fedeznek fel, amikor tudásukat újabb határok felé
terjesztik ki. Az 1.4 fejezetben pedig azt is látni fogjuk, hogy
a démonok emberi tudást és ügyességeket segítő
motívuma egyáltalán nem új elképzelés. 
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1.3 AKIKBEN ROSSZ LELKEK VALÁNAK

Nem sűlyed az emberiség!
Ilyen gonosz vala rég,

Ilyen gonosz már kezdet óta…
Hisz különben nem kellett vóna

Százféle mesét,
Eget, isteneket,

Pokolt és ördögöket
Gondolni ki, hogy zaboláztassék.

Petőfi Sándor 1846 

A bizánci és orosz irodalomban a démonok a szentek
ellenpárjaként jelennek meg. A szentek küzdenek a
démonok ellen, akik megrontják és veszélyeztetik őket,
ördögűzést hajtanak végre azokon, akiket gonosz
szellemek szálltak meg, de a szenteket is megszállhatják a
démonok.  Néhány szentet ördöngösnek tartottak (akiket
úgy hívtak, hogy „a Krisztus kedvéért bolondok”). A szentek
életét tanulmányozók (az ún. hagiográfusok) írtak először a
bizánci szent bolondokkal kapcsolatban. A hetedik és a
kilencedik századi közösségek azonban nem csak őrültnek
tartották őket, hanem profetikus képességeket is
tulajdonítottak nekik, mert úgy vélték, hogy démonokkal
állnak kapcsolatban.  Megjegyzem, hogy a magyarországi
táltosokkal kapcsolatban is születtek ehhez hasonló
vélekedések, amelyet Pócs Éva és munkatársai mutattak ki
kutatásaikban.
 A korai kelet ortodox irodalomban az emberek és 
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démonok közötti interakció szoros kapcsolatban állt
életstílusukkal. Míg egy hétköznapi embert („aki a világban
élt”) megszállhatott egy tisztátalan szellem, azt, aki
aszkézist folytatott, nem szállhatta meg, csak
megkísérthette – ám ezzel is igen nagy zűröket okozhatott
számukra. A hatodik századból maradtak ránk olyan iratok,
amelyek ecsetelik a szentek és a démonok közötti
interakciót. Efezusi János hatodik századi, püspök, egyházi
író A boldog keleti emberek élete című művében 58
szerzetes és aszkéta rövid életrajzát írta meg. Írása
elsősorban azt emeli ki, hogy miképpen sanyargatták a
gonosz szellemek a puritán aszkézist folytató szenteket.
Ezek közé tartozott például a botránykeltés, ami az
aszkézis folytató jóhírét megtépázta. Testi betegségeket is
okoztak számukra. Egy Habib nevű szerzetes például
azután betegedett meg, hogy démonokat űzött ki két
megszállt asszonyból. Habib tanítványai arra kérték őt,
hogy oldja fel a démonok korlátozását annak érdekében,
hogy meggyógyulhasson. Miután ezt megtette, a démonok
visszatértek az asszonyokba, Habib pedig azonnal
meggyógyult. A szentekre a legnagyobb démoni veszélyt a
büszkeség bűne jelentette. Démonok provokálhatták őket,
hogy hiúvá váljanak. Amikor ugyanis egy szent ember
sikeres ördögűzést hajtott végre, a siker büszkeséggel
tölthette el őt, de aszketikus visszavonulásuk is híressé
tehette őket. Mindkét esetben a „büszke aszkézist folytató
szenteket” démonok mozgatják János szerint. Csupán az
intenzív spirituális aszkézist gyakorlók voltak képesek
felülkerekedni ezeken a démoni megkísértéseken. 
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Egyikőjük volt Remete Szent Pál (Anakhoréta Szent Pál) az
első ismert nevű keresztény remete, a sivatagi atyák egyike,
a tizenharmadik századi Pálos rend névadója, akit a
pálosok szellemi ősként, példaképként tisztelnek ma is. Pál
éveken keresztül intenzív aszkézist és önmegtartóztatást
folytatott, míg végül elég erős lett ahhoz, hogy olyan
rosszindulatú gonosz szellemekkel küzdhessen meg,
amelyek egy bizonyos barlangban leltek otthonra. Hogy
kiűzze őket onnan, a szent belépett a barlangba, ahol
azonnal mindenféle alakú és formájú démonok vették
körbe. Hét napig csak imádkozott. A nyolcadik napon
felállított egy keresztet a barlang közepén, amelynek keleti
oldalára szentek ereklyéit akasztotta fel. Tovább folytatta az
imádkozást és a démonok végül elhagyták a barlangot.
Előtte azonban elmondták Pálnak, hogy nem ő miatta,
hanem a kereszt miatt kénytelenek elmenni. A szent
nyugtázta ezt. A szent erejét tehát a keresztnek és az
ereklyéknek köszönhette, amelyek megvédték őt a
démonoktól és megvédték a büszkeség bűnétől is (ami
akkor terhelte volna, ha magának tulajdonítja a démonok
kiűzésének sikerét). Dinamikáját tekintve arról van itt szó,
hogy az isteni erőt a szimbólum és az ereklye közvetítette
és hozzájárult a szent győzelméhez. Pát hitt abban, hogy
nem a saját ereje, hanem a felső hatalom ereje járult hozzá
sikeréhez, és emiatt nem vált hiúvá. Azoknál, akiknél ez az
alázatos hit nincs meg, azokat a démonok könnyen el
tudják csábítani. János írt két szerzetesről, akiket a
büszkeség bűne töltött el. Egyikőjük (James) híres
ördögűző lett. 
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Egy alkalommal ördöngösöket gyűjtött össze egy
kápolnában és ördögűzés előtt napokig ott tartotta őket.
Számuk egyre csak nőtt, ami zavarni kezdett más
szerzeteseket és a közösséget is. Jamesnek ezért el kellett
mennie. Másik kolostorba vonult. Itt szintén démonokat
űzött ki a tömegekből. Ám a démonok úgy döntöttek, hogy
kigúnyolják őt. Lélegzetelállító fénysugarakba öltöztettek
egy ördöngös fiatal nőt, aki a kápolnában ördögűzésre
várt. A püspök trónjára helyezték a nőt, ami olyan fénybe
öltöztette a kápolnát, hogy az Isten angyalaként látszódott.
Amikor James és más szerzetesek beléptek azt mondták
nekik, hogy hajoljanak meg mert Szűz Mária jött el angyalok
kíséretében hozzájuk. Amint meghajoltak, a démonok
megmutatták valódi arcukat. A megszégyenült
szerzeteseknek el kellett menniük és soha többé nem
űzhettek démonokat. James kezdetben nem volt
tudatában annak a képességének, hogy démonokat tud
kiűzni. A démonok nevezték meg őt a megszállt
embereken keresztül: „James tud bennünket kiűzni
egyedül”. És amikor meggyőzték őt arról, hogy menjen oda
az ördöngösökhöz, azok szája elkezdett habzani, amint
meglátták őt, de a kereszt segítségével meggyógyította
őket. Annak motívuma, hogy a démonok képesek
megnevezni azt a személyt, aki ki tudja űzni őket, a
Bibliában is megtalálható (lásd: Apostolok cselekedetei 19,
13-16):
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„Elkezdték pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők
közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz lelkek
valának, mondván: Kényszerítünk titeket a Jézusra, kit Pál
prédikál. Valának pedig némelyek Skévának, egy zsidó
főpapnak fiai heten, akik ezt mívelik vala. Felelvén pedig a
gonosz lélek, monda: A Jézust ismerem, Pálról is tudok; de
ti kicsodák vagytok? És reájok ugorván az az ember, akiben
a gonosz lélek vala, és legyőzvén őket, hatalmat vőn rajtuk
annyira, hogy mezítelenen és megsebesülve szaladának ki
abból a házból.”
  A menekülő zsidó ördögűzőket az ördöngös megtámadta
és megharapta. Ha ismét a dinamikát vizsgáljuk meg, akkor
azt látjuk, hogy az „Úr Jézus nevének hívása” azokra,
„akikben gonosz lelkek valának” olyanná vált, mint egy
védjegy, amelyet Krisztus nevének használata okoz a
démonok kiűzése céljából. 
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1.4 ÖSIDŐK NAGY HÍRŰ VITÉZEI

"Ha megszabadulnék a démonjaimtól, elveszíteném az
angyalaimat is"

Tenessee Williams

Desiree M. Mondesir, amerikai írónő a The Origin of
Demons (A démonok eredete) című könyvében arra a
kérdésre keresi a választ, hogy a démonok honnét
származnak. Amikor azt kérdezzük, - írja - hogy mik is a
démonok, mit csinálnak és honnan jönnek, négy fő forrást
találunk a bibliai szövegek alapján: (1) a démonok a bukott
angyalokkal szinonímek; (2) testüktől megfosztott lények,
szellemek, akik az Ádám előtti korban lettek teremtve és
elpusztítva; (3) a Kígyó magjából létrejött test nélküli
szellemek, (nefilim); (4) Virrasztók és Boszorkányok
ivadékai.
    Mondesir szerint bárhonnan is származzanak, egy dolog  
biztos: a démonok test nélküli szellemek. Lehet, hogy
egykor volt testük, amitől meg lettek fosztva, de lehet, hogy
soha nem rendelkeztek testtel. Nézzük meg röviden a négy
hipotézist.

1-A démonok bukott angyalok
Mondesir szerint vannak, akik egy kategóriába veszik a
démonokat és a bukott angyalokat, amikor a spirituális
hadviselés terén osztályoznak, ám mások külön
kategóriákba teszik őket. Bárhogy is legyen a bukott
angyalok és a démonok célja ugyanaz. 
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A bukott angyalok a Sátánnal űzettek ki a Paradicsomból a
mennyei hatalomra törés vakmerő tette miatt. Másrészt (a
Teremtés 6. könyve szerint) ők azok a testbe bújt angyalok,
akik az emberek között sétálva teherbe ejtették az
asszonyokat. Mivel azonban testüktől meg lettek fosztva
vágyhatnak az újbóli megtestesülésre, mások testébe való
belebújásra, ami a bibliai történetekben elő is fordul
számos esetben.

2-A démonok testüktől megfosztott lények az Ádám előtti
időből
Mondesir szerint a teremtés úgy is értelmezhető, mint ami
három lépésben ment végbe: a világ megteremtése,
elpusztítása és újrateremtése. Az első teremtés (Ádám
előtti kor) embere még nem Isten képére lett formálva.
Ezek az emberek üdvözölték Lucifert miután az villámlás
kíséretében aláhullott a mennyből az angyalok harmadával
és együtt lázadoztak, ezért ez a világ el lett pusztítva. Ezzel
egyidőben teremtetett a Pokol e nézet szerint. A Sátán
innét surrant be a második teremtés kertjébe a kígyót
megszállva. A testüktől megfosztottakból pedig démonok
lettek, akik azóta is éheznek a testre és "templomot"
(megszállható testet) keresnek maguknak. 

3-A démonok a kígyó magjából keletkezett szellemek (nefilim)
Mondesir Mózes első könyvéből idéz (3.14-14): 
„Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak: Mivel ezt tetted,
átkozott légy minden jószág és minden vadállat között:  
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hasadon járj, és port egyél egész életedben!
Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a
te utódod és az ő utódja között: ő a fejedet tapossa, te
pedig a sarkát mardosod."

Egyszerűen fogalmazva a Kígyó egy eltorzult, elrontott
teremtmény, aki nem viseli magán Isten képét. Helyette a
Sátán hasonlatossága jellemző rá és annak képét
hordozza. Mivel a Sátán képtelen a teremtésre, ezért a vele
bukott angyalokat használja fel, akik emberi alakot öltve az
emberek között járva teherbe ejtik az asszonyokat és
létrehozzák a félig ember, félig angyal, teljesen démon
(nefilim) utódokat. A világ mitológiái ezeket a félisteneket
óriásokként, gigászi lényekként ábrázolják. 

Ismét Mózes első könyve (6.1-4):
"Történt pedig, hogy amikor az emberek kezdtek
elszaporodni a földön, és leányaik születtek, látták az
istenfiak, hogy szépek az emberek leányai, ezért feleségül
vették közülük mindazokat, akiket kiválasztottak maguknak.
Akkor ezt mondta az Úr: Ne maradjon lelkem örökké az
emberben, hiszen ő csak test! Legyen az életkora százhúsz
esztendő! Abban az időben, amikor az istenfiak bementek
az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik
– sőt még azután is –, óriások éltek a földön. Ők voltak az
ősidők nagy hírű vitézei" - azaz a nefilim (többesszám).
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Isten a nefilim népet nemző angyalok számára büntetésül
egy külön részt jelölt ki a pokolban. Péter Második
Levelének második fejezetét hozza bizonyítékul (2.4):
"Mert Isten nem kímélte a bűnbe esett angyalokat sem,
hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, hogy
őrizetben maradjanak az ítéletig."

4-A démonok a Virrasztók és a Boszorkányok ivadékai
Végül Mondesir egy igen érdekes elképzelést is számításba
vesz. Szerinte a zsidó hagyomány szerint a nefilim
nemzettség "bukott apjai" (akik a Noé előtti időben
érkeztek a földre és a gonoszságot tanították az
embereknek) miatt lettek az emberek rosszak, romlottak.
Őket nevezték Virrasztóknak (Watchers) és feleségeik
boszorkányok (Witches) voltak. Ivadékaik halott testét
elhagyó szellemekből démonok keletkeznek e
megközelítésben - a Sötétség fejedelmének földi
delegációja. Ez a nézőpont uralkodott addig - írja Mondesir
- amíg a katolikusok ki nem vették ezt a tanításból a
negyedik század elején, mivel nem illeszkedett saját
doktrínájukhoz. Akkoriban nagyon jelentős volt az angyalok
imádata és az egyház nem akarta, hogy Isten imádata
helyett az emberek az angyalok felé forduljanak. A római
egyház később a cölibátust is bevezette, amelynek egyik
oka pontosan a gonosz problémája. „A cölibátus azt is
megakadályozta, hogy bukott angyal szállja meg a papokat
és a bűnös szexualitás útján folytatódjon a démonok
létrehozása” - írja Perry Stone Feeding Demons (Démonok
etetése) című könyvében.
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A Vatikán honlapját böngészve szintén választ kaphatunk
kérdésünkre a démonok eredetét illetően. Az „Angyalok
bukása” című fejezetben az alábbiakat találjuk a 391. és
392. bekezdéseknél: „Az ördög és a démonok
természetüknél fogva jónak lettek teremtve az Isten által,
de saját cselekedeteik következtében gonosszá lettek.” „Az
ördögöt kezdetektől fogva a bűn vezérli, hazug, és minden
hazugság atyja.”
   Frans Ilkka Mayra a finn Tampere Egyetem professzora
szerint a démonok évezredek óta kulturális szókincsünk
részét képezik és folyamatosan kihívás elé állítják
előfeltevéseinket és teóriáinkat az emberi természetet
illetően. Különféle démoni lények narratíváit találjuk meg
történetileg és kulturálisan beágyazva a világ minden
részén. A Ramayana szanszkrit eposz egy tízfejű
démonkirályt ír le, akit úgy hívnak, hogy Ravana. A
zoroasztrizmusban Ahriman, a hazug küzd démonjaival a
jó létrehozója, Ahura Mazda ellen. A buddhista
démonológiában a Gonosz neve Mára. De a folklór állati és
emberi alakot öltő démonjai is világszerte leírják ezeket a
sokszor dualisztikus (néha gonosz és néha jóságos
lényeket). A világirodalom is bővelkedik a gonosz szellemek,
démonok és ördögök leírásában, élő és halott emberekre
gyakorolt hatásaik ecsetelésében. Dante Isteni színjátéka,
Milton Elveszett paradicsoma, Goethe Fausztja, Thomas
Mann Doktor Faustus-a, Dosztojevszkij műveiben a démoni
valami belsőként, lélektaniként és nem természetfelettiként
jelenik meg. Iván – például – a Karamazov testvérek-ben
deliriumos állapotában néz szembe az Ördöggel és ép 
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elméjét azzal igyekszik megőrizni, hogy azt bizonygatja
magának, hogy látogatója nem valóságos, csupán az ő saját
téveszméje. Máskor – ambivalens módon - ennek épp az
ellenkezőjét teszi és amellett érvel, hogy „Ez nem álom volt!
Esküszöm, hogy nem csak állom volt, mindez épp most
történt meg!”
     Énok első könyvében (apokrif irat) részletes leírás
található a démonok keletkezéséről. Egy lépést tegyünk
oldalra, a Biblia irányába, hogy összefüggéseket alkossunk,
s a szálakat össze kössük.  A "hatalmasok", rendkívüli
termetű és képességű lények voltak a Biblia szerint.
Természetfeletti származásúak, angyalok vagy félistenek és
emberek ivadékai. A teremtés könyve írja (6.4): "Óriások
éltek akkor a földön (és később is), amikor az Isten fiai az
emberek lányaival összeházasodtak, és ezek gyermekeket
szültek nekik; ezek a régi idők híres hősei."(V.ö. görög
mitológiai titánok, gigászok)
    Ők tehát a régi idők híres hősei, a nefilim (többesszám).
Az apokrif iratok egy eltérő magyarázatot adnak róluk.
Énok első könyvét kell segítségül hívnunk. A hatodik
fejezetben (A Virrasztók lázadása és bukása) van szó arról,
ahogy ezek a lények az emberek lányaival szeretkeznek. 

"1. És lőn abban az időben, miután az emberek fiai
megsokasodának a földön, hogy leányaik születtek, akik bájosak és
szépek voltak.

2. És amikor az angyalok, az egek fiai látták őket, kívánkoztak
utánuk, és így beszéltek egymás között: „Menjünk és válasszunk
feleségeket magunknak az emberek lányai közül, és legyenek
gyermekeink tőlük.”
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3. Erre Shemjáza, aki a vezérük volt, azt mondta nekik: „Félek, talán
mégsem akarjátok majd véghezvinni e cselekedetet, úgyhogy
egyedül én fogom e nagy bűn terhét viselni.”

4. Azok, válaszolva neki, ezt mondták: „Mindannyian
megesküdünk; és fogadalommal kössük magunkat közös átkok
alá, hogy ezen a terven nem változtatunk, hanem véghez visszük
azt.”

5. Ezután mind megesküdtek és a reá jövő átkok alá közösen
kötötték magukat.

6. Teljes számban kétszázan voltak, akik Járed idejében alászálltak
az Árdiszra, ami a Hermon hegyének csúcsa. Azt a hegyet azért
Hermonnak hívják, mert annak csúcsán esküdtek meg és vetették
magukat közös átok alá. 

7. Ezek a vezéreik nevei: Shemjáza, aki (fő)vezérük volt,
Uraklbárméel, Rámláel, Kokábel, Támiel, Rámuel, Dánel, Ázákéel
Baráqjéel, Asáel, Ármáres, Bátráel, Anánel, Szeráquel,
Szamszávéel, Szatárel, Turel, Jomjáel, Száriel. Ezek voltak a tízek
vezérei."

Ezután a vezérek és az angyalok megtanították a nőket
varázslatokra (mágiára), bűvöletekre, asztrológiára, és a
gyökereket vágni (oltani), és megismertették velük a
növényeket. Azok teherbe estek tőlük, és hatalmas
óriásokat szültek, kiknek magassága háromezer könyöknyi
volt.

Azázel megtanította az embereket arra, hogy hogyan
csináljanak maguknak kardokat, késeket, pajzsokat,
mellvérteket. A világ megváltozott. És ahogyan az emberek
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A négy arkangyal (Mihály, Uriel, Rafael és Gábriel) szintén
felsírt és az Isten meghallotta azt. 

Isten elküldte Urielt, hogy figyelmeztesse Noét az
özönvízre. Rafaelnek megparancsolta, hogy kötözze meg
Azazelt és dobja bele egy sivatagi mélyedésbe (Duda'el).
Mihály azt a parancsot kapta, hogy kötözze a föld völgyeibe
Shemyaza-t és társaságát, akik ítélet napig ott is maradnak.
Gabriel is parancsot kapott: "Menj a fattyúk és a
semmirekellők ellen, a paráznaság gyermekei ellen: és
pusztítsd el a Virrasztók gyermekeit az emberek közül".

A 15. fejezetben találjuk a Gonosz Szellemek teremtését: 

"8. És mostantól az óriások, akik a hús és a szellem
keveredéséből jöttek létre, gonosz szellemeknek lesznek
nevezve a földön, és a föld lesz lakhelyük.

9. Gonosz szellemek hagyták el testeiket; mert születésük
emberi, és elsődleges eredetük pedig a mennyek szent
őrangyalaitól van; gonosz szellemek lesznek ők a földön, és
gonosz szellemeknek lesznek nevezve.

10. Mert a mennyek szellemeinek a mennyekben lesz
lakhelyük, de a földön létrejött szellemeknek, akik a földön
születtek, azoknak a földön lesz a lakhelyük is.

11. És az óriások szellemei gyötrik, elnyomják, pusztítják,
támadják és a rombolás munkáival sújtják a földet, és 
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bajokat okoznak azon: bár élelmet nem esznek, mégis
éhesek és szomjasak és sérelmeket okoznak.

12. És ezek a szellemek felkerekednek az emberek
gyermekei ellen és az asszonyok ellen, mert maguk is
azoktól származnak."

Ebben a megközelítésben tehát a démonok „földön
létrejött szellemek”, és nem az alvilágban, hanem itt a
földön élnek. 

IRODALOM 1.4
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1.5 A GONOSZ MEGISMERÉSE

A démonok olyanok, mint a szófogadó kutyák, jönnek, amikor
hívják őket

Remy de Gourmont

A démonológiát alaposan tanulmányozni kívánók számára
olyan kiváló írások állnak rendelkezésre, mint Edward
Langton minden részletre kiterjedő történeti tanulmánya
az Essentials of Demonology (A démonológia alapjai), Paul
Carus könyve a The History of the Devil and the Idea of Evil
(Az Ördög története és a Gonosz ideája) vagy Richard
Cavendish alkotása a The Powers of Evil in Western Religion,
Magic and Folk Belief (A Gonosz ereje a nyugati vallásokban,
mágiában és népi hiedelmekben).
    Langton démonológia tankönyvének egyik igazi érdeme
az, hogy szakít azzal az antropológiai hagyománnyal, amely
a természeti népek emberét „primitív emberként” írja le. A
„primitív” szót alkalmatlannak nyilvánítja. A megtestesült
vagy éppen a testüktől megfosztott szellemekben való hit
nem csak az ő, hanem a „legcivilizáltabb” emberek
életében is igen elterjedt. Kiemeli, hogy az olyan
terminusok, mint a Sátán, az Ördög, a démonok vagy
gonosz szellemek és az angyalok részeit képezik örökölt
vallásos terminológiáinknak is, de ezek ma csupán árnyékai
azok eredeti szubsztanciáinak és a ma embere számára
pedig idejét múltnak tűnhetnek, akinek estleg nincs
semmilyen kapcsolatos élménye ezekkel az entitásokkal. 
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A gonosz szellemekről szóló zsidó és keresztény tanítások
átfedéseket mutatnak az egyiptomi, babilóniaim asszír,
perzsa és görög tanításokkal, amelyek mind az
animizmusból gyökereznek. A 7.4 fejezetben az
animizmust közelebbről megvizsgáljuk majd. 
   Carus démonológiája a világ ellentéteit, dualisztikus voltát
hangsúlyozza: fény és sötétség, hideg és meleg, Isten és
Ördög. Kiemeli, hogy az emberi gondolkodásban kezdettől
megjelennek a természet dualisztikus koncepciói a föld
minden társadalmában, amelyet ő is az animisztikus
világképhez vezet vissza. 
     A gondolkodás fejlődésének tulajdonítja az egységesítés
igényét, ami megjelent az emberben és az egyistenhit
doktrinájához vezetett. Ebben a hitben a gonosz szellemek
egy legfelsőbb gonosz istenséghez kötődnek, ami egyben
felelős lesz minden megjelenő rossz, destruktív és
erkölcstelen dologért. A dualizmus a monoteizmus
(egyistenhit) és monodiabolizmus („egyördöghit”)
egyidejűségében ragadható meg, ami még napjainkban is
sok ember számára elfogadott világfelfogás. Napjaink
vallásos ideáira szimbólumokként tekint. Nem szó szerint
kell venni őket, hanem szimbolikus természetüket kell
megérteni, amelynek segítségével az igazság tisztább
formában tárulhat fel előttünk. A szimbólumok
igazságtartalommal rendelkeznek, információt közvetítenek
felénk. Azok is megértik, akik még nincsenek felkészülve
arra, hogy a tiszta igazságot befogadják. Kiemeli, hogy az
Isten ideája sokkal nagyobb figyelmet kapott mint ellenfele,
az Ördög, akit inkább figyelmen kívül hagytak. 
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Ennek ellenére Carus úgy írja le, mint érdekes
személyiséget, aki groteszk, romantikus, patetikus,
humoros, tragikus, lázadó. A vallástörténetre hivatkozik
azzal a kijelentésével kapcsolatban – ami meglepheti az
Olvasót -, hogy az emberiség az Ördögöt korábban kezdte
imádni, mint a jóságos és erkölcsös Istenséget. A fejlődés
az ördögimádás felől haladt az isetenimádás felé. Ennek
okát szerinte a félelemben találjuk meg, ami minden
vallásban elsődleges motiváló erőként jelent meg. Ez az
oka annak is, hogy az Ördög sötét figurája – más szavakkal
a hatalmas gonosz istenség – megjelenik a föld minden
kultúrájában – még a legeldugottabb helyeken is. Szerinte
a Démonolátria vagy ördögimádás a vallás fejlődésének
első fokát jelenti – amelyben az ember a rossztól fél.
Példának a villámot hozza, amely elpusztítja az ember
kunyhóját, amelyet nem tud irányítani, amitől ezért fél,
mint nyilvánvaló veszélytől.
 Cavendish a mágia és az okkultizmus történetének
szakértője gonosz természetfeletti ágensként utal azokra
az entitásokra, amelyek a természeti népek emberét körbe
veszik, de amelyekben sokan a modern világban is hisznek.
Ezek közé a lények közé sorolja például a zsákos embert, a
szellemeket, pogány szellemeket, vámpírokat, az ördögöt,
démonokat, boszorkányokat és minden baljós lényt és
helyzetet. A „gonosz ereje” annyira jelentős és befolyása
annyira széleskörű volt a történelemben mindig. Kiemeli,
hogy a terror és a szorongás vele kapcsolatban teljesen
valóságos, ám az, hogy e lények valóságosak-e az már egy
másik kérdés. 
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 Az első lecke zárásaként az Olvasót reflexióra hívom meg
tizenöt pontban.

 1-A paranormális és természetfeletti világ sötét oldalával a
legtöbben hollywoodi filmekből vagy vallásos
tanulmányaikból merítenek bizonyos ismereteket.
Legtöbben nem megfelelően informáltak ezen a téren.
Vannak, akik elhessegetve a témát kijelentik, hogy a
„démonikus tevékenységek” nem léteznek és talán abban
reménykednek, hogy azok ezzel békén is hagyják őket.
Vannak, akik átéltek már találkozásokat bizonyos
entitásokkal, megtapasztaltak bizonyos aktivitásokat.
Vannak, akiket érdekel és szeretnének többet megtudni
erről a témáról. Ön miképpen vélekedik erről? 
 
2-A gonosszal való foglalkozás már a legősibb időkben is
része volt kultúránknak. A jóságra és a fényre gyakran
vetült árnyék pusztítás, káosz, enyészet vagy a halál végső
sötétsége által. Az emberiség a gonosszal
háromféleképpen küzdött meg: (1) szemtől-szemben
küzdött meg vele, (2) hatástalanította mielőtt lecsaphatott
volna; (3) tagadással próbálta jó messze elkerülni. Önnek
milyen olvasmányélményei vagy filmélményei vannak ezzel
kapcsolatban?

 3-A gonosszal kapcsolatos mikéntek és miértek
évszázadok óta tárgyai vallásainknak, mitológiáinknak,
filozófiánknak, művészetünknek, irodalmunknak és
kultúránknak, próbálkozva megmagyarázni, hogy miért 
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történnek rossz dolgok – különösen jó emberekkel. Ha a
gonosz a rossz emberekre csap le, akkor azt hajlamosak
vagyunk úgy látni, hogy megérdemelték azt. Ám ha ez jó
emberekkel történik, nem mindig találunk ésszerű
magyarázatot. Valamennyien érezzük a gonosz érintését az
életben függetlenül attól, hogy mi okozza szenvedésünket.
Az Ön vagy szerettei életében talál-e példákat ezekre?

4-A mítoszokban és vallásokban a gonosszal és a jóval
megszemélyesített formában találkozunk. Az istenségek
panteonjában istenek és istennők foglalnak helyet. Van
közöttük mindenható, haragos, és persze gonosz is.
Katasztrófákat képesek okozni, halált szabnak ki ránk,
dögvészt, betegségeket, pusztítást képesek kreálni. Úgy is
mondhatnánk, hogy alapvető részei az élet, halál,
újjászületés ciklusának. Az emberek pedig a legkülönfélébb
módokon igyekeznek elkerülni ezeket a csapásokat. Ön
milyen mitológiai nevekkel találkozott ezzel kapcsolatban?

5-Az egyistenhit egyértelműen polarizálja a jót és a
gonoszt. Az egyetlen teremtő alapvetően jó, de teret ad a
gonosz létezésének is. Ezt úgy igyekszünk értelmezni, hogy
a gonosz szerepe az, hogy teszteljen bennünket, spirituális,
morális értékünket. E hit szerint halálunk utáni sorsunk –
az örök pokol vagy mennyország – pedig ettől függ. Ön
miben hisz?
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6-A kereszténységben a Sátán, az ördög jelenti a jóságos
isten ellenfelét. Az ördög fogalma folyamatosan változott
az évszázadokon keresztül, kezdve a héber semleges
Sátánnal egészen az egykor jó angyalként működő
Luciferig, aki arroganciája miatt hullott alá. Minden
hadseregnek szüksége van egy teljesen gonosz ellenfélre,
és a kereszténység számára a Sátán testesíti ezt meg
ebben az értelemben. Ön milyen sötét alakokat ismer
mitológiákból, irodalomból, filmekből?

7-A démonoknak, a gonosz alacsonyabb rendű
ügynökeinek számos formája és neve van és különféle
küldetésekkel rendelkeznek. Pogány nézőpontból részei
természet rendjének, a morális kettősség entitásai.
Keresztény nézőpontból gonoszak, bukott angyalok, és
Luciferhez hasonlóan a kevélységet választották az
istennek való engedelmességgel szemben és így kiűzettek
a mennyországból. Örök pokolra lettek kárhoztatva,
amelyben az ördögöt szolgálják és szüntelen veszélyes
fenyegetéseikkel az emberi lények lelkét próbálják az ördög
számára megszerezni. Ön milyen mely démonok neveit
ismeri?

8-Az egyistenhiten kívül a démonok hosszú történetével
találkozhatunk, amelyben megpróbálnak beavatkozni a
fizikai világ dolgaiba és az emberek életébe, de nem mindig
azzal a céllal, hogy lelküket megszerezzék. Tráfacsinálóként
(angolul Trickster) lépnek fel és zavart keltenek. Komolyabb
esetekben betegséget, őrületet, katasztrófát, balszerencsét
okoznak. Néhányuk régóta haragban van az emberiséggel. 
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Arab tanok szerint a dzsinnek például a föld eredeti lakói
voltak, akiket az isten kilakoltatott az emberek kedvéért.
Vissza akarják kapni szülőföldjüket, ezért folyamatos gerilla
harcot és terrorizmust viseltetnek az emberiséggel, hogy
ennek véget vessenek. Ön milyen démoni
beavatkozásokról hallott eddig?

9-Sokak szerint bármilyen is legyen az alakjuk, nevük, céljuk
a démonikus erők folyamatosan jelen vannak a világban. A
filmek és fikciók túlzásainak köszönhetően sokan úgy
hiszik, hogy a démonikus támadások undok lények
emberek elleni gaztetteiből áll, amelyek során zöld nyálka
lepi el a falakat és a lépcsőket. Bár ilyen tevékenységek is
előfordulhatnak, ezek viszonylag ritkák a démonikus erők
egyéb aktivitásai között. A gonosz alattomos, egy trójai faló,
ami belülről pusztít, megzavarva az emberek
gondolkodását, szándékait, akaratát. A gonosz gyakran
embereken keresztül fejti ki hatását, gyilkosságban,
csonkításban, mások elnyomásában, erőszakban. Ennek
ellenére vannak, akik még is tagadják a démoni erők
létezését. Sokan készek hinni az angyalokban vagy a jó és
világos erők más képviselőiben, de a gonosz lényekben
nem hisznek. Pedig azt mondják, hogy az egyik a másik
nélkül nem létezhet. Azzal, hogy figyelmen kívül hagyják a
démonit, igyekeznek védelmet szerezni maguknak. Ön mit
gondol erről?
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10-Az ignorancia azonban nem védelem. A tudatlanság
táplálja a félelmet, és ez a gonosz legnagyobb fegyvere. Azt
mondják, hogy amitől az ember fél, az megtalálja őt. A
démonok jelentik a gonosz frontvonalát. Létezésük
letagadása csak könnyebb célponttá teszi az embert.
Éppen ezért fontos lehet informálódni a démonok és a
gonosz felől. Az ellenfél úgy győzhető le, ha kívül-belül
ismerjük. A gonosz megismerése nem azt jelenti, hogy
megöleljük, rajongunk érte vagy dicsőítjük. Információt
jelent, amelynek megszerzésével fényre teszünk szert és
bevilágítunk vele a sötétségbe. Ez az anyag egyfajta fényt
jelent ebben az értelemben. Arra törekszik, hogy minél
több utat bemutasson, amellyel a démoni megismerhető.
Ezen a téren nagy sokszínűség mutatkozik, de vannak
közös szálak és témák. Ilyen például a gonosz vagy a végzet
eredete. Sok helyütt az áll, hogy a világ eredeti állapota
tökéletes és jó volt. A gonosz erők az emberi tevékenység
által léptek be a világba. Azóta a gonosz erők befolyása hat
és káoszt igyekszik kelteni. Egy ponton a jó
győzedelmeskedik a gonosz felett és visszaáll a rend. Addig
azonban sok módon visszaszoríthatjuk a gonoszt, hogy
csökkentsük világunkra gyakorolt hatását. Ön milyen
praktikákat ismer, amelyekkel az emberek védik magukat a
sötét erők ellen?

11-A démonokról szóló tanok gazdagok és változatosak és
azok a történetek, amelyekben az emberiség velük küzd
igen színesek és magával ragadók. A kereszténység
hajnalán foglalkoztak már a gonosz eredetével kapcsolatos 
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kérdésekkel, de a „démonológia” a démoni
tanulmányozása csak a XV. században jelent meg. Addigra
az eretnekség visszaszorítására a római katolikus egyház
által létrehozott inkvizíció elegendő lendületre tett szert. A
következő évszázadokban a vallásos és más nem-
szekuláris hivatalok nagy meggyőződéssel írtak az ördögi 
tevékenységekről, a boszorkányság és a démonok közötti
kapcsolatról. Emberek ezreit vádolták meg
boszorkánysággal, ami automatikusan azt is jelentette,
hogy ők kapcsolatban álltak az ördög seregével, hogy
bántsák az embereket és elpusztítsanak mindent, ami jó.
Persze kevés vagy semmilyen bizonyíték nem támasztotta
alá ezeket az vádakat, de a démonitól való nyilvános
félelem miatt könnyedén hittek az emberek démoni orgiák
vad éjszakáiban és istenkáromló tevékenységekben. Ezek a
babonás előítéletek még napjainkban is megtalálhatók. Ön
mit gondol a boszorkányokról?

12-Talán a démoni megszállás jelensége nyűgözi le az
embereket legjobban. A megszállással kapcsolatos
hiedelmek ősiek és univerzálisak. A közép-keleti tanok Zar
megszállásai, a japán tanok Kitsune történetei is ide
tartoznak. A régi idők történetei szerint a démoni
megszállások betegséget és őrületet okoztak. Jézus azzal a
képességével figyelmet keltett, hogy azáltal képes
gyógyítani, hogy kiűzi a démonokat. A kereszténység
fejlődésével az ördög tevékenyége leszűkült a
megszállásra, az ördög eszközévé vált, hogy elfordítsa az
emberek lelkét istentől és az egyháztól. A katolikus egyház 
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ezért formális ördögűző rítusokat fejlesztett ki a gonosszal
való harchoz. Önnek milyen ismeretei vannak eddig az
ördögűzésről?

13-A protestáns reformációt az 1500-as évek elején
Európában egy olyan időszak követte, amelyben a
katolikusok és a protestánsok a megszállást olyan
harctérként használták, amelyen demonstrálhatták vallásos
fölényüket és uralkodtak a hívőkön. Minden idők
leghíresebb dokumentált megszállásos esetei állítólag két
francia apácával – lásd később – történt meg, akik
nyilvánosan gyötrődtek kicsavarodva, obszcén szavakat
kiabálva és más közönséges viselkedéseket művelve. Az
ördögűzés főként cirkuszi mutatványként és vallásos
procedúraként volt jelent a hétköznapokban. A
megtévesztésen és tettetésen felül voltak azért eredeti
esetek is, ahogy azt az elemzések leírják. Ön szerint hogyan
különíthető el egymástól a tettetés, a pszichés betegség és
egy esetleges megszállás?

14-Eredeti démoni megszállások – keresztény nézőpontból
tekintve – a mai napig előfordulnak. Más démoni
aktivitások igen ritkák, - de vallásos és más nézőpontok
képviselői szerint is növekszik. Paranormális kutatók
tevékenységei és a médiában kapott figyelmük arra
késztetett többeket, hogy önmagukat démonológusnak
nevezve szolgáltatásaikat pénzért árulják. Nagyon kevesen
vannak közöttük démonológusok – a szó igazi értelmében. 
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Függetlenül, hogy valaki milyen vallásos perspektívát vall,
hogy a gonosz ellen spirituális harcossá váljon valaki, az
elhivatottság kérdése – nem pedig munka, foglalkozás vagy
szakma, amihez munkaköri leírás kapcsolható. Igazi
ördögűzők és gyakorló papok tudják a legjobban, hogy az
ördög elleni harc milyen veszélyes és ritkán elbűvölő. Ön
milyen „démoni szolgáltatásokat” ismer?

15-A valláson kívül a démonok szerepet játszanak az
okkultizmus és a mágia világában is. Számos entitás közül
ez az egyik, amellyel a hozzáértők üzérkednek. Kiűzik őket,
irányítva vannak vagy feladatokat adnak számukra. A mágia
tanaiban a démonok néha jó, néha rossz tulajdonságokkal
rendelkeznek. Az emberiség számára jó egészséget,
hatalmat, örömöket hoznak – de amelyeknek mindig meg
van az ára. A legnagyobb ár, természetesen az ember saját
lelke. Ön szerint mik a fő tulajdonságaik?
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2-A JÓ, A ROSSZ és a GONOSZ

2.1 EGY SÖTÉT VILÁG TORZ ALAKJAI

Légy óvatos, amikor démonjaidat kiűzöd, nehogy éned legjobb
részeit dobd el  magadtól

Friedrich Nietzsche

    Az első lecke változatos módon szemléltette azt, hogy a
démonokról szóló tanok gazdagok és változatosak és azok
a történetek, amelyekben az emberiség velük küzd igen
színesek és magával ragadók. 
   Láthatjuk, hogy az idő során a démonokra az emberek
úgy kezdtek tekinteni, mint balszerencsét hozó, embereket
bűnös útra térítő, a világot súlyos csapásokkal sújtó, a jókat
állandóan megísértő, váratlanul felbukkanó és a világ
normális menetét megzavaró lényekre. Úgy írják le őket,
mint kártékony, ártó, veszedelmes, gonosz teremtmények.
De ezzel nem mindenki értett egyet. A II. századi
gnosztikusok pedig egyenesen úgy írták le őket, mint az
univerzum megalkotóit. 
    Felismerésük mindig is prioritást jelentett. Bölcselők,
prédikátorok, vásári komédiások, szakrális szobrokat
faragók és népszónokok járultak hozzá ahhoz, hogy a
Rossz képileg ábrázolodójon előttünk. E képek időről-időre,
kultúránként változnak. Alapvető jellegzetességeik azonban
jól megragadhatóak. Bíró Judit "Démonok" című művében
adja az alábbi összefoglalót:
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