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AJÁNLÁS
 

Nagy örömmel írok néhány szót Gabriele Amorth atya könyve elé, aki számos éven át 
volt értékes segítségem az ördögűzői szolgálatban. Néhány itt leírt történetet együtt éltünk  át,  és  
osztoztunk  az aggodalmakon, a fáradságon, a reménykedésben és a hozzánk forduló szenvedő 
emberek szolgálatában. 

Azért is örülök e könyv kiadásának, mert bár az utóbbi évtizedekben rengeteget írtak a 
teológia csaknem minden területén, az ördögűzésről mégis csaknem teljesen megfelejtkeztek. 
Talán a témával foglalkozó írások és az érdeklődés hiányára vezethető vissza az a tény is, hogy 
még a szertartáskönyvben is az idevonatkozó fejezet az egyetlen olyan rész, amit nem igazítottak 
a zsinat utáni előírásokhoz.

Ugyanakkor az „ördögök kiűzése” szolgálatának fontossága egyértelműen áll előttünk az 
evangéliumok, az apostolok működése és az Egyház története alapján.

Amikor Szent Pétert egy természetfeletti sugallat Cornelius százados házába vezette, 
hogy az ott egybegyűlt előkelők előtt hirdesse a keresztény hitet, az apostol azzal bizonyította, 
hogy Isten valóban Jézussal volt, hogy a megszállottaknak az ördögtől való megszabadulását 
hangsúlyozta előttük (ApCsel 10, 1-38). Az evangélium nem egy helyen tárja elénk Jézus 
különleges hatalmát ezen a téren. Ha az Atyának az volt a szándéka egyszülött Fiának 
elküldésével, hogy véget vessen a sátán emberek feletti sötét uralmának, vajon milyen egyéb 
módot választhatott volna ennek bizonyítására?

A szent könyvek nem hagynak kétséget afelől, hogy a sátán a világ feletti hatalmát fizikai 
megszállottság révén is gyakorolja. Hatalmának átadásakor Jézus úgy akarta, hogy az apostolok 
és utódaik is képesek legyenek kiűzni az ördögöket, amint ezt többször is kifejezésre juttatta (Mt 
10,8; Mk 3,15; Lk 9,1).

Ha azonban megengedi az Úr, hogy egyes embereket zaklasson az ördög, el is látja őket 
ugyanakkor különféle segítségekkel is felszerelte Egyházát azokkal a szentelményekkel, amelyek 
igen hatékonynak bizonyulnak e bajokkal szemben. A sátán alattomos tevékenysége ellen állandó 
segítségünk a Szentséges Szűz is, annál a szembenállásnál fogva, amely a kezdetek
óta fennáll közöttük. (E témáról szól Candido Amantini: Il mistero di Maria, magyarul Mária 
titka c. könyve - Ed. Dehoniane, Napoli).

Korunk íróinak nagy többsége, beleértve a katolikus teológusokat is, jóllehet nem 
tagadják a sátán és a többi lázadó angyal létezését, hajlanak rá, hogy félvállról vegyék 
befolyásukat az emberi életre. Minthogy itt fizikai jellegű behatásokról van szó, a hitetlenség 
szinte kötelező és a bölcsesség bizonyítékának számit. Napjaink gondolkodása a primitív korok 
illúziójának bélyegzi meg, ha valaki nem természetes okokat lát a minket körülvevő jelenségek 
mögött.

Nyilvánvaló, hogy ez az alapállás hatalmas segítséget jelent a gonosz ténykedése számára, 
különösen azért, mert azok is osztoznak benne, akiknek szolgálatuknál fogva megbízatásuk és 
hatalmuk lenne arra, hogy meggátolják káros tevékenységét. Ha a szentírást, a teológiát, vagy 
akár napjaink tapasztalatát vennék alapul, az ördög által megszállottakra úgy tekintenének, mint a 
boldogtalanok seregére, akiknek mit sem segíthet a tudomány, jóllehet mélyen hallgat e tényről. 
Megfelelő óvatossággal az esetek többségében ki tudja mutatni a demonopátiát (a gonosz ördögi 
befolyást) az az ember, aki ismeri az ördög tevékenységének általános tüneteit. Az ördögi eredetű 
baj, bármilyen jelentéktelen betegségről van is szó, megismerszik arról, hogy makacsul ellenáll 
minden közönséges gyógyszernek - ugyanakkor igen súlyos, olykor halálos kimenetelűnek 
tartott bajok is enyhülnek vagy meg is szűnnek a pusztán vallási jellegű segítség hatására. Az is 
jellemző, hogy a gonosz lelkek áldozatai úgy érzik, hogy balszerencse hajszolja őket, és életük 

 
 



sorscsapások láncolata.
Manapság számos kutató foglalkozik azokkal a jelenségekkel, amelyek a demonopatikus 

emberekben lejátszódnak, és elismerik ezeknek a normálistól elütő eredetét, amikor 
paranormálisnak nevezik őket. Nem kételkedünk a tudomány fejlődésében, de nem felel meg az 
általunk folyamatosan tapasztalt valóságnak az a feltételezés, hogy a tudomány mindenre választ 
találhat, és minden bajt visszavezethet valamilyen természetes okra.

Nagyon kevés még az olyan kutató, aki komolyan szem előtt tartja bizonyos jelenségek 
eredetének keresésekor a külső, értelmes és testetlen hatalmak beavatkozásának lehetőségét. Alig 
van olyan orvos, aki zavaros tünetekkel és klinikailag megmagyarázhatatlan bajokkal küszködő 
betegek láttán fel meri tételezni, hogy e páciensek betegsége valamilyen egészen más eredetre 
megy vissza. Sokan vannak közöttük, akik Freudra hivatkoznak ilyenkor, mint holmi prófétára. 
Így aztán sokszor még rosszabb állapotba juttatják ezeket a szerencsétleneket, mint amilyenben 
azelőtt voltak; pedig sokat tehetnének az ilyen betegekért, csakúgy, mint az ördögűző papok is.

Amorth atya könyve röviden és világosan bemutatja az olvasó számára az ördögűzők 
működését. Bár logikai fonalat követ a mű, nem időzik el az elméleti alapvetésnél (az 
ördög létezésénél, a fizikai megszállottság lehetőségénél, stb.), és nem von le doktrinális 
következtetéseket. Inkább a tényeket hagyja szóhoz jutni, s ezek által mutatja be, mit lát és mit 
tapasztal meg egy ördögűző. Ismerem a szerző szeretetét azon egyházi emberek iránt, akik a 
Krisztus által ránkbízott hatalom - az ő nevében való ördögűzés - elsőrendű letéteményesei. Ezért 
bízom benne, hogy ez a könyv sok haszonnal jár majd, és ösztönzi a további, e témába vágó 
tanulmányok megszületését.
 

P. Candido Amantíni

 
 



BEVEZETÉS
 

Amikor Ugo Poletti bíboros úr, a Szentatya római egyházmegyei helynöke váratlanul 
ördögűzővé nevezett ki, nem gondoltam, miféle világot nyit fel ezáltal előttem,  és  hogy  
milyen  sokan  fogják  kérni szolgálatomat. Ráadásul a megbízást kezdetben P. Candido 
Amantini passzionista szerzetes segítésére kaptam, akinek messze földön híres volt ördögűzői 
tapasztalata, és akihez egész Olaszországból, de még külföldről is áramlottak a rászorulók. Ez 
hatalmas kegyelem volt a számomra. Az ember nem válhat magától ördögűzővé, csak hatalmas 
nehézségek és a hívők kárára elkövetett tévedések árán. Azt hiszem, P. Candido volt a világon 
az egyetlen olyan exorcista, aki 36 évnyi tapasztalattal rendelkezett. Nem lehetett volna jobb 
mesterem, és hálás vagyok neki azért a nagy türelemért, amellyel bevezetett engem ebbe a 
számomra teljesen új szolgálatba. 

Egy másik felfedezést is tettem, méghozzá azt, hogy Olaszországban igen kevés 
az ördögűző és ezek közül még kevesebb az igazán felkészült. Más országokban még 
rosszabb a helyzet, így aztán Franciaországból,    Ausztriából,    Németországból, Svájcból, 
Spanyolországból és Angliából is jöttek hozzám, mert ezekben az országokban nem találtak 
ördögűzőt. Talán a püspökök és papok hanyagsága volna ennek az oka? A hitetlenség e szolgálat 
hatásos és szükséges voltában? Mindenesetre én úgy éreztem, olyan emberek között kell apostoli 
szolgálatot teljesítenem, akik nagyon szenvednek, és sehol sem találnak megértésre: sem a 
családtagok, sem az orvosok, de még a papok részéről sem.

A katolikus világ manapság teljesen elhanyagolja a lelkipásztori munkának ezt a területét. 
Ez nem így volt a múltban, és el kell ismernünk, hogy napjainkban sincs így bizonyos protestáns 
felekezetekben, ahol gyakran, és jó eredménnyel folyamodnak az ördögűzéshez. Minden 
egyes székesegyháznak kellene rendelkeznie ördögűzővel (éppúgy, mint penitenciáriussal); 
annál több ördögűzőre volna szükség, minél nagyobb az igény: így a nagyobb plébániákon, 
zarándokhelyeken is.

Ráadásul ezt a kevés ördögűzőt sem látják valami szívesen, küzdenek ellenük és nehezen 
fogadják be őket, ha szolgálatukat kívánják gyakorolni. Jól tudjuk, hogy az ördöngösök néha 
ordítanak. Nem kell sok hozzá, hogy egy-egy szerzetes elöljáró vagy plébános ne engedje meg 
az ördögűző működését a hozzá tartozó helyiségekben. Elegendő, ha jobban szeret nyugodtan 
élni, és el akarja kerülni a zúgolódást, mint gyakorolni az ördög által megszállottakkal szemben 
a gyógyító szeretetet. E sorok írójának is meg kellelt küzdenie a maga harcát, bár jóval 
könnyebben, mint más ördögűzőknek, akik nagyobb tiszteletet érdemelnek és akikkel többen 
is keresnek fel. Ezt a megjegyzést a püspököknek szánom, akik mintha kisebb érzékenységet 
mutatnának a kelleténél eziránt a probléma iránt, talán azért, mert maguk nem gyakorolták ezt a 
szolgálatot. Pedig olyan szolgálatról van szó, amely kizárólag számukra van fenntartva: csak ők 
gyakorolhatják ezt, vagy ők nevezhetnek ki ördögűzőket.

Hogyan született ez a könyv? Az a vágy vezetett, hogy az érdekeltek számára 
rendelkezésre bocsássam sok-sok tapasztalat gyümölcsét, amelynek nagyobb része
P. Candidóé, a többi a sajátom. Szándékom az, hogy e könyvvel elsősorban az ördögűzőknek és 
paptestvéreimnek tegyek szolgálatot. Amint ugyanis minden általános orvosnak tudnia kell, hogy 
betegét milyen szakorvoshoz (ideggyógyászhoz, ortopéd orvoshoz, fülészhez) küldje, ugyanígy 
egy papnak is kell némi minimális tudással rendelkeznie ahhoz, hogy eldönthesse: egy adott 
személynek ördögűzőhöz kell-e fordulnia, vagy sem.

Hozzáfűzök ehhez még valamit, ami miatt számos pap e könyv megírására buzdított. 
A szertartáskönyvben az ördögűzők számára adott irányelvek között szerepel az ajánlás, hogy 
tanulmányozzák „kipróbált szerzők hasznos dokumentumait”.

 
 



Amikor azonban ezzel a témával kapcsolatban valaki komoly könyvet akar keresni, vajmi 
keveset talál. Hármat említenék ezek közül. Balducci atya könyve, Az ördög (Il diavolo, Piemme, 
1988), nagyon hasznos, ami a dolgok elméletét illeti, de a gyakorlatot tekintve nem az, mert ez 
a része hiányos és hibákat is tartalmaz; a szerző demonológus és nem exorcista. P. Matteo La 
Grua műve, A megszabadító imádság (La preghiera di liberazione, Herbita, Palermo, 1985), a 
Karizmatikus Megújulás számára íródott azzal a céllal, hogy iránymutatást adjon az őáltaluk 
végzett megszabadító imádságokhoz. Említést érdemel még Renzo Allegri könyve is, az Újságíró 
a pokolban (Cronista all'inferno, Mondadori, 1990), ám ez nem egy rendszeresen felépített 
tanulmány, hanem nagyon komolyan elkészített interjúk gyűjteménye. Határesetekről, bizonyára 
igaz, megdöbbentő dolgokról számol be, amelyek nem tükrözik, milyen az a hétköznapi valóság, 
amivel egy ördögűzőnek szembe kell néznie.

Végezetül megjegyzem, hogy ezeken az oldalakon arra törekedtem, hogy pótoljam ezt 
a hiányt, és ezt a jelenséget minden oldaláról bemutassam olyan tömören, hogy minél nagyobb 
számú olvasót érhessek el vele. Bízom benne, hogy további könyvekben tovább mélyíthetem 
e témakört, és remélem, mások hozzáértő és vallásos fogékonyságról tanúságot tévő írásai is 
napvilágot fognak látni. Így a neki kijáró részletességgel vizsgálhatjuk meg az egész témakört, 
ami az elmúlt századokban jelen volt a katolikus gondolkodásban is, ma azonban inkább csak a 
protestánsok körében él.

Rögtön az elején szeretném kijelenteni, hogy nem fogok egyes igazságokat bizonygatni, 
amelyekről feltételezem, hogy mások is vallják, és amelyeket más könyvek bőségesen 
tárgyalnak: ilyen az ördögök létezése, az ördögtől való megszállottság lehetősége, a Krisztus 
által adott ördögűző hatalom léte azoknál, akik hisznek az evangéliumban. Ezek kinyilatkoztatott 
igazságok, amelyeket világosan tartalmaz a szentírás, taglal a teológia és kitartóan hirdet az 
egyházi tanítóhivatal. Ezeken túllépve inkább azoknál a dolgoknál időztem el, amelyek kevésbé 
ismertek, azoknál a gyakorlati következményeknél, amelyek hasznosak lehetnek az ördögűzők és 
mindazok számára, akik tájékozódni szeretnének e tárgyban. Remélem, megbocsátják majd, hogy 
néhány alapvető dolgot többször is elmondok.

A szeplőtlen Szűz, aki a sátán ellensége a megváltásról szóló első üzenettől (Ter 3,15.) 
annak beteljesüléséig (Jel 12), és aki Fia mellett harcol, hogy legyőzze, és fejére tiporjon, 
áldja meg ezt a könyvet, annak a kimerítő munkának a gyümölcsét, amelyet az Ő édesanyai 
köntösének védelmében bízva végzek.

Néhány megjegyzést szeretnék fűzni a jelenlegi, bővített kiadáshoz. Nem láttam előre, 
hogy könyvem ilyen széles körben és ilyen gyorsan lel olvasókra és rövid idő leforgása alatt 
újabb kiadásokra lesz szükség. Ez megerősít abban a véleményemben, hogy a tárgy iránt 
hatalmas az érdeklődés és ugyanakkor a katolikus közegben nem lelhető fel egyetlen olyan könyv 
sem, amely kimerítően és mégis röviden szólna az ördögűzésről. Ez nemcsak Olaszországra, 
hanem az egész katolikus világra vonatkozik. E tény önmagában jelentős és kínos, amely 
megmagyarázhatatlan érdektelenséget, vagy tényleges hitetlenséget jelez.

Nagyon köszönöm a számos dicséretet, elismerő szót, amelyet részben más ördögűzőktől 
kaptam. Ezek közül számomra a legkedvesebb mesterem, P.Candido Amantini dicsérete 
volt, aki kijelentette, hogy könyvem híven követi az ő tanítását. Nem érkezett hozzám olyan 
kritikai észrevétel, amely módosításra ösztönzött volna, így az újabb kiadásokban csupán 
kiegészítésekkel éltem.

Ezeket a téma minél bővebb tárgyalása miatt éreztem szükségesnek, de javításokat 
nem eszközöltem. Azt hiszem, hogy azok a személyek vagy csoportok is, akiket könyvemben 
szemrehányásokkal illettem, megértették megjegyzéseim építő szándékát és nem sértődtek meg.
Azoknak igyekeztem segíteni a nyomtatás biztosította tágabb körben, akiket minden nap 

 
 



szolgálni igyekszem, ha mint ördögűzőhöz fordulnak hozzám. 
Mindenért hálát adok az Úrnak. Engedjenek meg egy utolsó kiegészítést még, a 10. kiadás 

(1993) alkalmából. Be kell ismernem, hogy e két utolsó évben valami megváltozott. Fontos 
püspöki dokumentumok jelentek meg, nőtt az ördögűzők száma, több püspök maga is végez 
ördögűzést, több könyv is megjelent az enyémen kívül.

Befejezésképpen meghatottan emlékszem vissza P. Candido Amantinire, akit az Úr 
1992. szeptember 22-én magához szólított. Éppen neve napja volt, és ő így szólt az őt köszöntő 
rendtársakhoz: „Azt kértem Szent Candidustól, hogy adjon nekem ma egy ajándékot.” 1914-ben 
született, 16 éves korában lépett be a Passzionista Rendbe, ahol a szentírás és az erkölcstan tanára 
volt, főképpen azonban ördögűzőként tűnt ki 36 évnyi szolgálata során. Minden délelőtt 60-80 
embert fogadott, fáradtságát mosolygós arca mögé rejtve.

Tanácsairól nemegyszer bizonyosodott be, hogy a Szentlélek sugallta őket. P.Pio róla 
mondta: „P. Candido Isten szívének tetsző pap.” A jelen könyv, a tőlem származó hiányosságok
ellenére az ő ördögűzői tapasztalatáról szeretne tanúságot tenni, mindazoknak a javára, akiket 
érint e tárgy. Ez egyike azoknak az okoknak, amelyek miatt a könyvet megírtam és boldogan 
vehettem az ő ítéletét, miszerint hű az ő több évtizedes tapasztalataihoz.
 

Don Gabriele Amorth

 
 



A KÖZÉPPONT: KRISZTUS
 

Az ördög is Isten teremtménye. Nem lehet beszélni az ördögről és az ördögűzésről 
anélkül, hogy előre ne bocsátanánk néhány szót Isten tervéről a teremtésben. Nyilván semmi újat 
nem fogunk mondani itt, de lehet, hogy néhány olvasó számára mégis új távlatokat nyithat ez a 
pár sor.

Sokszor gondolkodunk tévesen a teremtésről, amikor magától értetődőnek veszünk egy 
hamisan felépített eseménysort. Azt képzeljük, hogy egy szép napon a Jóisten megteremtette 
az angyalokat, azután alávetette őket egy ki tudja miféle próbának, s ennek eredményeként 
különválasztotta az angyalokat az ördögöktől, az előbbieket a paradicsommal jutalmazta, az 
utóbbiakat pedig a pokolba küldte bűnhődni. Azután, egy másik szép napon, gondoljuk mi, a 
Jóisten megteremtette a világot, az ásványokat, a növény- és állatvilágot és végül az embert. 
Ádám és Éva a földi paradicsomban vétkeztek, mert a sátánnak engedelmeskedtek és nem 
Istennek. Ekkor Isten, hogy megmentse az emberiséget, azt gondolta, elküldi Fiát.
Nem ezt tanítja a szentírás és nem ezt tanítják az egyházatyák. Eszerint a felfogás szerint ugyanis 
az angyali és a teremtett világnak semmi köze sincsen Krisztus misztériumához. Olvassuk 
el inkább Szent János evangéliumának bevezetését, és azt a két Krisztust dicsőítő himnuszt, 
melyek Szent Pálnak az efezusiakhoz illetve a kolosszeiekhez írott levelét vezetik be. Krisztus 
a teremtmények elsőszülötte, minden általa és érte teremtetett. Nincsen ezért semmi értelme 
azoknak a teológiai vitáknak, amelyek azt firtatják, vajon eljött volna-e Krisztus Ádám vétke 
nélkül. Ő a teremtett világ középpontja, ő foglalja össze magában az összes teremtményt: 
az égieket (az angyalokat) és a földieket (az embereket). Azt viszont kijelenthetjük, hogy az 
ősszülők vétke miatt Krisztus eljövetele sajátos értelmet nyert: Megváltóként jött közénk. 
Tevékenységének lényege a húsvét titkában foglalható össze: a kereszten kiontott vére árán 
kiengesztel Istennel mindenkit a mennyekben (az angyalokat) és a Földön (az embereket). A 
krisztusközpontú alapállástól függ minden teremtmény szerepe. Nem hagyhatunk el egy Szűz 
Máriára vonatkozó megfontolást: ha a teremtmények elsőszülötte a megtestesült Ige, az isteni 
elgondolásból nem hiányozhatott minden teremtmény előtt már annak a nőnek az alakja, akitől 
a Fiú testet öltött. Ebből a tényből származik Mária kapcsolata a Szentháromsággal, amely miatt 
már a második században úgy nevezték: „az isteni háromság negyedik eleme”. Aki szeretne 
elmélyedni a kérdésnek ebben a vonatkozásában, annak Emanuele Testa kétkötetes művét 
ajánljuk: Mária, szűzföld (Maria, terra vergine, Gerusalemme, 1986).

Krisztus eljövetelének hatása az angyalokra és az ördögökre egy további megjegyzést is 
igényel. Ami az angyalokat illeti: néhány teológus úgy gondolja, hogy az angyalok csak a kereszt 
titka révén nyertek bebocsátást Isten boldogító színelátására. Az egyházatyák közül többen 
érdekes megfontolásokkal szolgálnak ezen a téren. Szent Atanáznál például azt olvassuk, hogy 
az angyalok is Krisztus vérének köszönhetik üdvösségüket. Az ördögökre számos evangéliumi 
szakasz vonatkozik. Krisztus, keresztje révén, megdöntötte a sátán birodalmát és helyreállította 
Isten országát. Így kiáltanak a gerazai megszállottak: „Mi bajod velünk Isten Fia? Azért jöttél 
ide, hogy idő előtt gyötörj minket?” (Mt 8,29). Ez világosan mutatja, hogy a sátán hatalmát 
Krisztus később töri meg; ezért áll még fenn és fog még fennállni az üdvösség beteljesedéséig, 
mert akkor „taszítják le testvéreink  vádlóját” (Jel   12,10). Ezeknek a vonatkozásoknak és Mária 
szerepének a jobb megértéséhez, aki a sátán ellensége az üdvösségról szóló első híradás óta, 
ajánljuk P. Candido Amantini szép könyvét, amelynek címe Mária misztériuma (Il mistero
di Maria, Dehoniane, Nápoly, 1971).

Krisztus központi szerepének fényében tisztán láthatjuk Isten tervét, aki minden dolgot 
jónak teremtett „érte és reá vonatkoztatva”. Ugyanakkor világosan látjuk a sátán művét is, aki az 

 
 



ellenség, a vádtó és a kísértő, és akinek a sugallatára megjelent a világban a rossz, a fájdalom, a 
bűn és a halál. Így állítja helyre Krisztus saját vére árán - Isten megváltó tervét.

Világosan áll ekkor elénk a sátán hatalmának mibenléte. Jézus „a világ fejedelmének” 
nevezi őt (Jn 14,30). Szent Pál úgy mutat rá, mint „a világ istenére” (2Kor 4,4); Szent János 
azt állítja, hogy „az egész világ a gonosz hatalma alatt áll” (1 Jn 5,19), ahol világ alatt azt kell 
értenünk, ami szembeszáll az Istennel. A sátán volt a legragyogóbb angyal s ő lett a leggonoszabb 
ördög és az ördögök fejedelme. Ugyanis az ördögöket is szoros hierarchia kapcsolja egybe, s 
megtartják azt a rangot, amelyet angyalként birtokoltak: fejedelemséget, trónust, uralmat. Ez a 
hierarchia azonban a rabszolgaság ranglétrája, nem a szereteté, mint az angyaloknál, akiknek élén 
Szent Mihály arkangyal áll.

Világosan kirajzolódik így előttünk Krisztus műve, aki lerombolta a sátán birodalmát és 
helyreállította  Isten országát. Ezért van hatalmas jelentősége azoknak az epizódoknak, amikor 
Jézus ördögtől megszállottakat szabadít meg. Amikor Péter Cornelius előtt összefoglalja Krisztus 
küldetésének jelentőségét, nem is idéz más csodákat, csak azt, hogy „meggyógyította az ördögtől 
megszállottakat” (Ap Csel 10,38). Ekkor értjük meg, hogy az apostoloknak adott hatalmak 
között miért áll az első helyen az ördögök kiűzése (Mt 10,1), és ugyanez érvényes a hívekre is: 
„A hívőket ezek a jelek fogják kísérni: Az én nevemben ördögöt űznek...” (Mk 16,17). Így állítja 
helyre Jézus az Isteni tervet, amelyet tönkretett egyrészről az angyalok lázadása, másrészről az 
ősszülők bűnbeesése.

Világosan kell ugyanis látni, hogy a rossz, a fájdalom, a halál, a pokol (vagyis az 
örök kárhozat, a véget nem érő szenvedés) nem Istentől származnak. Egy megjegyzés ennek 
igazolására. Egy nap P. Candido ördögöt űzött. Az exorcizmus végéhez közeledve ironikusan 
szólt a gonosz szellemhez: „Menj innen, az Úr úgyis készített neked egy jólfűtött lakást!” Mire az 
ördög ezt felelte: „Te nem tudsz semmit. Nem Ő (az Isten) készítette a poklot, a mi művünk az, 
Neki eszébe sem jutott”. Hasonló helyzetben egy ördögöt vallattam, ő is közreműködött-e a pokol
készítésénél, ezt válaszolta: „Mindnyájan építettük”.

Krisztus központi szerepe a teremtés tervében és helyreállításában, vagyis a megváltásban 
alapvető fontosságú ahhoz, hogy felfogjuk Isten tervét és az ember célját. Természetesen az 
angyalok és az emberek értelmes és szabad természetet kaptak az Úrtól. Amikor azt hallom, 
hogy Isten már úgyis tudja, kit üdvözít és kit nem (vagyis összekeverik az isteni előretudást a 
predesztinációval), azt szoktam erre válaszolni, felidézve négy igazságot a szentírásból, amelyet 
a dogma szintjére is emeltek: Isten azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön; senki sincsen eleve a 
pokolra szánva; Jézus mindenkiért meghalt a keresztfán; mindenki megkapja az üdvözüléshez 
szükséges kegyelmeket.

Krisztus központi szerepe azt jelenti, hogy csak az Ő nevében üdvözülhetünk. Csak az Ő 
nevében győzhetjük le a sátánt, csak vele szabadulhatunk meg attól, aki üdvösségünk ellensége.

Az ördögűzés vége felé, a legsúlyosabb esetekben, vagyis amikor ördögtől való teljes 
megszállottság áll fenn, el szoktam mondani a filippiekhez írt levél krisztológiai himnuszát 
(Fil2,6-11). Amikor azokhoz a szavakhoz érek: „Jézus nevére hajoljon meg minden térd 
a mennyben, a földön és az alvilágban”, magam és a jelenlévők térdet hajtanak és minden 
alkalommal az ördögtől megszállott is kényszerül térdet hajtani. Döntő és mély benyomást keltő 
pillanat ez. Az az érzésem ilyenkor, hogy az angyali seregek is ott vannak velünk, térden állva 
Jézus neve előtt.

 
 



A SÁTÁN HATALMA
 

Azok a gyakorlati korlátok, amelyeket e könyv megírásakor magamnak szabtam, nem 
teszik lehetővé, hogy elmélyedjek néhány hallatlanul érdekes teológiai kérdésben. Továbbra is 
csak felvillantom az egyes témaköröket, ahogy az előző fejezetben tettem. Nyilván egy olyan 
ördögűző, mint P. Candido, aki 36 év alatt megszokta, hogy beszél az ördögökkel, és ehhez mély
teológiai   és   szentírási   megalapozottsága   van, rendelkezhet elképzelésekkel azokról 
a kérdésekről is, amelyekről a teológia a múltban inkább azt mondta: „Ezt nem tudjuk”. 
Ilyen például a lázadó angyalok bűne. Mindaz ugyanis, amit Isten teremtett, egységes tervbe 
illeszkedik, s ezért minden résznek hatása van az egészre, és minden egyes árnyék valami 
sötétséget kölcsönöz a többi résznek is. A teológia mindaddig csonka és érthetetlen marad, 
amíg nem szánja rá magát, hogy megvilágítsa az angyali világot. A sátánról tudomást sem vevő 
krisztológia sántít és mit sem ért meg a megváltás jelentőségéből.

Induljunk ki gondolatmenetünkben Krisztusból, a világmindenség középpontjából. 
Mindent érte és általa teremtett az Isten az égben (az angyalok) és a földön (az érzékelhető 
világ, élén az ember). Szép volna, ha csak Krisztusról beszélnénk, ám ez ellentmondana éppen 
az Ő tanításának és művének. Ezért soha nem érjük el teljesen, hogy megértsük őt. A szentírás 
beszél nekünk az Isten országáról, de a sátán birodalmáról is. Szól Isten hatalmáról, aki a 
világmindenség egyetlen ura és teremtője, de szól a sötétség hatalmáról is. Van szó benne Isten 
fiairól, de az ördög gyermekeiről is. Nem lehet megérteni Krisztus megváltó művét, ha nem 
vesszük figyelembe a sátán bomlasztó működését.

A sátán volt az Isten kezéből származó teremtmények legtökéletesebbike, a többi angyal 
felett - ő úgy gondolta, minden felett, amit csak Isten teremtett - hatalommal és tekintéllyel 
rendelkezett. Úgy gondolta, képes felfogni Isten tervét, ám valójában nem értette, hogy a teremtés
egységes terve Krisztusra irányul, és Jézus földrelépéséig nem is nyilvánulhatott meg teljes 
egészében. Ebből származott a sátán lázadása, aki továbbra is az abszolút első akart lenni, a 
teremtett világ középpontja, szemben az Isten által megvalósított tervvel. Ebből származik 
törekvése, hogy uralma alá hajtsa a világot („az egész világ a gonosz hatalma alatt áll”; 1Jn 
5,19) és szolgálatába állítsa az embert az ősszülőktől kezdve, hogy neki engedelmeskedjenek 
Isten parancsaival szemben. Ez sikerült neki Ádám és Éva esetében, és arra számított, hogy 
minden más emberrel is sikere lesz, hiszen az „angyalok egyharmad része” segítette ebben, ők a 
Jelenések könyvének tanúsága szerint követték őt az Isten ellen való lázadásban.
Isten sohasem tagadja meg teremtményeit. Ezért a sátán is, és vele a lázadó angyalok, bár 
elszakadtak Istentől, megőrizték hatalmukat és rangjukat (fejedelemségüket, trónusukat, 
uralmukat, hatalmasságukat…), bár ezt rossz célra használják. Nem túloz Szent Ágoston, amikor 
azt állítja, hogy ha a sátán szabad kezet kapna Istentől „közülünk senki sem maradna életben”. 
Mivel megölni nem tud, követőivé igyekszik bennünket tenni, hogy mi is szembeszegüljünk 
Istennel, ahogyan ő tette.
Ezen a ponton lép be a Megváltó műve. Jézus azért jött, hogy “szétzúzza az ördög műveit” (1Jn 
3,8.), megszabadítsa az embert a sátán rabszolgaságából, és felállítsa Isten országát, miután 
lerombolta a sátán birodalmát. Krisztus első eljövetelétől a parusziáig (Krisztus második, 
dicsőséges eljöveteléig, amikor ítéletet fog tartani), a sátán minél több embert igyekszik a maga 
pártjára állítani. A harcot elkeseredetten vívja, annak tudatában, hogy már le van győzve, „tudja, 
hogy csak kevés ideje van” (Jel 12,12). Ezért mondja Szent Pál: “Nem a vér és a test ellen kell 
viaskodnunk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, e sötét világ kormányzói és az égi 
magasságok gonosz szellemei ellen. (Ef 6,12).

Még egyszer szeretném aláhúzni, hogy a szentírás valóban úgy szól az angyalokról és az 

 
 



ördögökről (itt különösen a sátánra utalok), mint szellemi lényekről, ám ugyanakkor személyesek 
is: van értelmük, akaratuk, szabadságuk és vállalkozó kedvük. Teljesen tévúton járnak azok 
a modern teológusok, akik a sátánt a rossz elvont fogalmával azonosítják: ez már eretnekség, 
nyilvánvalóan szembenáll a Bibliával, az atyák tanításával és az Egyház tanítóhivatalával. Olyan 
igazságokról van itt szó, amelyekkel nem sokat foglalkoztak a múltban, és ezért nincsenek 
e körben dogmatikus megfogalmazások, kivéve azt, amit a IV. Lateráni Zsinat fogalmazott 
meg: „Az ördögöt (azaz a sátánt) és a többi gonosz szellemet Isten jónak teremtette meg; saját 
bűnük miatt lettek rosszakká.” Aki figyelmen kívül hagyja a sátánt, a bűnnel sem tud mit 
kezdeni, és nem érti meg Krisztus működését.

Legyen az is világos, hogy Jézus áldozata révén győzte le a sátánt, de már hamarabb 
is, tanítása révén: „Ha én Isten ujjával űzök ördögöt, akkor elérkezett hozzátok az Isten 
országa” (Lk 11,20). Jézus az erősebb, hiszen megkötözte a sátánt (Mk 3,27), megfosztotta 
mindenétől, birodalmától, amely végéhez közelít (Mk 3,26). Jézus így válaszol azoknak, akik 
figyelmeztetik, hogy Heródes meg akarja öletni: „Menjetek és mondjátok meg annak a rókának: 
Nézd, ördögöt űzök ma és holnap. Csak harmadnap leszek készen.” (Lk 13,32). Jézus hatalmat 
ad az apostoloknak, hogy kiűzzék az ördögöket, azután kiterjeszti ezt a hatalmat a hetvenkét 
tanítványra s végül mindenkire, aki hisz benne.

Az Apostolok Cselekedeteinek könyve azt tanúsítja, hogy az apostolok folytatták 
az ördögök kiűzését a Szentlélek eljövetele után, és a keresztények is követték ezt a 
gyakorlatot. Már a legrégebbi egyházatyák, Justinus és Ireneusz tisztán kifejtik a keresztény 
gondolkodásmódot az ördögökkel és kiűzésük módjaival kapcsolatban, s a nyomukba lép a többi 
egyházatya is, akik közül most csak Tertullianust és Órigenészt idézem. Talán elég ennek a négy 
szerzőnek az említése, hogy elszégyelljék magukat azok a modern teológusok, akik gyakorlatilag 
nem hisznek a sátán létezésében és egyáltalán nem is szólnak róla. 

A II. Vatikáni Zsinat hatékonyan hívta fel a figyelmet az Egyház örök tanítására. „Az 
ember egész történetén végigvonul valami élet-halál harc a sötétség hatalmai ellen; a történelem 
hajnalán kezdődött” (Gaudium et Spes 37). „Az ember gyakran nem hajlandó Istent elismerni 
alkotójának, ezzel megtagadja létének a végső célra való irányulását, egyúttal szétrombolja saját 
belső rendjét” (Gaudium et Spes 13). „Isten... elküldve Fiát emberi testben,  hogy  az embereket, 
bűnbeesett teremtményeit általa ragadja ki a sötétség meg a sátán hatalmából” (Ad Gentes 3). 
Hogyan érthetik meg Krisztus művét azok, akik tagadják az ördög létezését és tevékenységét? 
Hogyan érthetik meg Krisztus megváltó halálának értelmét? A szentírási szövegek alapján a II.
Vatikáni Zsinat kijelenti: „Istennek szent Fia halálával és feltámadásával megszabadított minket 
a sátán hatalmából” (Sacrosantum Concilium 6); „Világunk a bűn szolgaságába süllyedt ugyan, 
de onnan, a Gonosz hatalmát megtörve kiszabadította a keresztrefeszített és feltámadt Jézus” 
(Gaudium et Spes 2). 

A Krisztus által legyőzött sátán küzd Krisztus követői ellen. A harc „a sötétség hatalmai 
ellen ... az Úr tanítása szerint az utolsó napig fog tartani” (Gaudium et Spes 37). A jelenben 
minden ember a küzdelem állapotában van, hiszen a földi élet az Istenhez való hűség próbája. 
Ezért „Magunkra öltjük Isten fegyverzetét, hogy szembeszállhassunk az ördög cselvetéseivel, 
és ellenállhassunk neki a gonosz napon… Mielőtt ugyanis uralkodni kezdenénk a megdicsőült 
Krisztussal, valamennyiünknek meg kell jelennie Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megkapja, 
amit testi életében kiérdemelt, aszerint, hogy jót vagy gonoszat tett-e. A világ végén azután 
eljönnek, akik jót tettek, azért, hogy feltámadjanak az életre, akik gonoszat tettek, azért, hogy 
feltámadjanak a kárhozatra” ( Lumen Gentium 48).

Jóllehet igaz, hogy a sátán elleni harc minden kor minden emberére vonatkozik, 
kétségtelen tény, hogy a történelem bizonyos időszakaiban a sátán hatalma erősebben érezhető, 

 
 



legalábbis közösségi szinten, vagy tömegesen elkövetett vétkek formájában. Példaként 
kiemelkedik tanulmányaim alapján a Római Birodalom hanyatlásának időszaka, mint az erkölcsi 
szétesés ideje. Hűen és sugalmazott módon tanúskodik erről Szent Pálnak a rómaiakhoz írott 
levele. Manapság ugyanezen a szinten állunk, s ennek oka, túl a nyugati világon eluralkodott 
anyagelvűségen és fogyasztói világszemléleten az (önmagukban jó) tömegkommunikációs 
eszközök rossz használata.

Azt hiszem, e különleges ördögi támadást látta előre XIII. Leó pápa abban a látomásában, 
amelyet az e fejezethez csatlakozó mellékletben mutatunk be. Milyen módon száll szembe az 
ördög az Istennel és a Megváltóval? Úgy, hogy magának követeli azt a tiszteletet, amely az 
Urat illeti, és azzal, hogy gúnyt űz a kereszténység intézményeiből. Ezért krisztusellenes és 
egyházellenes. Az Ige megtestesülése ellen, amely megváltotta az embert azáltal, hogy maga 
is emberré lett, a sátán a nemiség bálványának imádását hirdeti, és az emberi testet a bűn 
eszközévé fokozza le. Ezen túlmenően gúnyt űz az istentiszteletből, vannak templomai, kultusza, 
követői és imádói, vannak (olykor vérszerződéssel) beavatottak, és olyanok, akik megfogadják 
tanácsait. Ahogyan Krisztus sajátos hatalommal ruházta fel az apostolokat és utódaikat a lélek 
és a test javára, a sátán is különleges hatalmat ad követőinek a lelkek és a test megrontására. E 
hatalmakról részletesebben szólunk majd, amikor az átkok fajtáit taglaljuk.

Hadd utaljak még egy témakörre, amely bővebb tárgyalást igényelne. Amilyen téves a 
sátán létezésének tagadása, ugyanilyen hibás az az általánosan elterjedt felfogás is, amely más, 
a Bibliában nem szereplő lelki erők és lények létezéséről beszél, a spiritiszták, a reinkarnáció 
és a „vándor lelkek” tanának hívei, valamint az okkult tudományok művelőinek koholmányai 
alapján. Nincsenek jó szellemek az angyalokon kívül és nincsenek rossz szellemek az ördögökön 
kívül. Az elhunytak lelkei azonnal a paradicsomba, a pokolba vagy a tisztítótűzbe kerülnek, 
amint ezt két zsinat is (a lyoni és a firenzei) kijelentette. A spiritiszta szeánszokon jelentkező 
elhunyt lelkek nem mások, mint ördögök. Az Isten által engedett igen ritka kivételek a szabályt 
erősítik. Elismerjük ugyanakkor, hogy ezen a területen nem mondhatunk végleges ítéletet, 
hiszen még számos kérdőjel létezik napjainkban. Maga P. La Grua is beszámol számos olyan 
élményéről, amelyben halottak lelkével került kapcsolatba, s ezek az ördög hatalmában voltak; 
ő is megkísérel magyarázatot adni ezekre az esetekre. Ismétlem: ezt a területet alaposan 
tanulmányozni  kell  még,  remélem,  magam  is megtehetem egy másik alkalommal.

Sokan csodálkoznak azon, hogy az ördögöknek lehetőségük van az ember megkísértésére, 
sőt testének birtoklására is (a lélekére soha, hacsak nem maga az ember adja oda önként), a 
megszállottság és különféle zaklatások formájában. Hadd emlékeztessek arra, amit a Jelenések 
könyvében olvasunk (12,7 és köv.): „Akkor nagy harc támadt a mennyben: Mihály és angyalai 
megtámadták a sárkányt: A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni és nem 
maradt számukra hely a mennyben. Letaszították a sárhányt, az őskígyót, aki maga az ördög, a 
sátán...a földre taszították, és vele együtt lezuhantak angyalai is.” A sárkány, miután látja, hogy 
letaszították, üldözni kezdi a „napba öltözött asszonyt”, akitől Jézus született (nyilvánvalóan a 
szentséges Szüzet), de a sárkány igyekezete hiábavaló marad. „Erre a sárkány harcba szállt többi 
gyermekével, aki megtartja Isten parancsait és kitart Jézus Krisztus tanúsága mellett”. 

II. János Pál pápa sátánról szóló számos beszéde közül abból idézek egy részletet, amelyet 
1987. május 24.-én mondott egy Szent Mihály arkangyalnak szentelt kegytemplomban: „Az 
ördög elleni küzdelem, amely Szent Mihály arkangyal kiemelkedő jellemzője, napjainkban is 
aktuális, hiszen a sátán ma is él és tevékenykedik a világban. Mindaz a rossz, ami a világban van, 
a társadalom hiányosságai, az ember következetlensége, a személy belső meghasonlottsága nem 
csupán az ősbűn következménye, hanem a sátán sötét és zavart keltő tevékenységének eredménye 
is.”

 
 



Az utóbbi mondat nyilvánvaló utalás arra az ítéletre, amelyet Isten mond ki a kígyó felett 
a Teremtés könyvében (3.15.): „Ellenségességet szítok közted és az asszony között, a te fiaid és 
az ő fia között, aki majd szétzúzza a fejedet”. Az ördög már a pokolban van vajon? Mikor zajlott 
le a küzdelem az angyalok és az ördögök között? Ezek olyan kérdések, amelyekre nem lehet 
válaszolni anélkül, hogy legalább az alábbi két tényezőt figyelembe ne vennénk: a pokolban 
lenni inkább állapot, mint hely kérdése. Az angyalok és az ördögök tisztán szellemi lények, az 
ő szempontjukból a „hely” szó jelentése különbözik attól, mint amit számunkra jelent. Ugyanez 
érvényes az időbeli dimenzióra is, ez is különbözik a szellemek és az emberek esetében.

A Jelenések könyve elmondja, hogy az ördögöket letaszították a földre, de végleges 
ítéletet még nem mondtak ki rájuk, jóllehet az angyalok és ördögök különválasztása már 
végleges. Ezek szerint megvan még az Istentől rájuk ruházott hatalom, még ha „kevés időre” is. 
Ezért kérdezik Jézustól: „Azért jöttél, hogy idő előtt gyötörj minket?” (Mt 8,29). Az egyetlen 
bíró: Krisztus, aki magához fogja emelni misztikus testét, az Egyházat. Így kell értenünk Szent 
Pál kifejezését: „Nem tudjátok-e, hogy ítéletet fogunk mondani az angyalokról?” (2Kor 6,8). 
Ennél a még birtokolt halalomnál fogva fordulhatnak a gerazai megszállottak Jézushoz: „Kérték,
hogy ne küldje őket a pokolba. ....hanem a sertésekbe mehessenek” (Lk 8,31-32). Ha egy 
ördög elhagy egy személyt és a pokolra vetik, ez számára olyan, mint a végleges halál. Ezért 
szembeszegül ezzel, amennyire csak bír. Meg kell ugyanis fizetnie az embereknek okozott 
kínokat, örök gyötrelmének növelésével. Szent Péter teljesen világosan kimondja, hogy az 
ördögök felett még nem hangzott el a végleges ítélet, amikor így ír: „A vétkes angyaloknak sem 
kegyelmezett Isten, hanem sötét alvilági mélységekbe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak 
az ítéletig” (2Pét 2,4). Az angyalok dicsősége is növekedni fog egykoron azok miatt a jók miatt, 
amiket velünk cselekszenek, s éppen ezért hasznos őket segítségül hívnunk.

Milyen zavarokat kelthet az ördög az emberben még életében? Nem könnyű olyan 
írásokat találnunk, amik e témakörrel foglalkoznak, hiszen nincsen olyan nyelv ezek taglalására, 
amelyben mindenki megegyezne. Kísérletet teszek ezért arra, hogy meghatározzam azoknak a 
szavaknak a jelentését, amelyeket a könyv hátralevő részében használni fogok.

Az ördögnek van egy általános érvényű tevékenysége, amellyel minden embert egyformán 
zaklat, vagyis a rosszra való kísértés. Jézus is elfogadta ezt az emberi adottságot, hagyta, hogy 
megkísértse a sátán. Itt nem foglalkozunk az ördögnek ezzel a gonosz ténykedésével, nem 
mintha nem volna nagyonis lényeges, hanem azért, mert a mi célunk most a sátán különleges 
tevékenységének bemutatása, amelyet csak bizonyos esetekben enged meg számára az Isten.

 E második típusú ténykedését öt különböző formára lehet feloszlani.
1) A sátán által okozott külsődleges fizikai kínok. Ezek azok a jelenségek, amelyekről 

számos szent életében olvashatunk. Tudjuk, hogy Keresztes Szent Jánost, az Ars-i plébánost, 
P. Piót és még számos más szentet ütöttek, ostoroztak, bottal vertek az ördögök. Ez egy olyan 
forma, amelynél szintén nem fogok elidőzni, mert ezekben az esetekben az ördög semmilyen 
belső befolyást nem szerez a kínzott személyekre és ezért sohasem volt szükség ördögűzésre. 
Inkább azoknak az imádságoknak volt hatása ilyenkor, amelyekkel a dologról tudomást szerzett 
emberek végeztek. A további négy formával szeretnék tehát foglalkozni, amelyek az ördögűzőket 
közvetlenül is érintik.

2) Ördöngösség (ördögtől való megszállottság). Ez a legsúlyosabb gyötrelem, olyankor 
következik be, ha az ördög birtokába vesz egy testet (a lelket nem), s az úgy cselekszik és 
beszél, ahogy a sátán akarja, anélkül, hogy az illető ennek ellen tudna állni, tehát erkölesi 
felelősséget viselne ezért. Ez az a forma, amely a leglátványosabb megnyilvánulásokkal járhat 
együtt, olyanokkal, mint amilyeneket „Az ördögűző” című film mutatott be, vagy olyan jelekkel, 
amelyekre a szertartáskönyv is utal: ismeretlen nyelveken beszélés, kivételes testi erő, titokzatos 

 
 



dolgok meglátása. Az evangéliumban is találunk erre egy tiszta példát a gerazai megszállott 
esetében. Tudatában kell ugyanakkor lennünk annak, hogy az ördöngösségnek széles skálája 
létezik, különbözően súlyos tünetekkel. Súlyos hiba volna egyetlen modellben gondolkodni. A 
sok ördögtől megszállott személy között, akikből ördögöt űztem, volt kettő, aki az ördögűzés 
alatt teljesen néma és mozdulatlan volt. Sok más példát tudnék még felhozni, különféle 
megnyilvánulási formákkal.

3) Az ördög által okozott kínok, gyötrelmek. Ezek olyan zavarok, betegségek, csapások, 
amelyek szintén az igen súlyostól a könnyebb esetekig fordulhatnak elő, nem járnak együtt a 
megszállottsággal, a tudatvesztéssel, a sújtott személy nem végez olyan cselekedeteket és nem 
mond olyan szavakat, amikért ne volna felelős. Hadd idézzek néhány bibliai példát. Jóbot nem 
szállta meg az ördög, de keményen lesújtott rá gyermekeiben, jószágában, egészségében. A 
meggörbült asszony és a süketnéma, akiket Jézus meggyógyított, szintén nem voltak ördögtől 
teljesen megszállott emberek, fizikai betegségüket mégis egy-egy ördög jelenléte okozta. Nyilván 
Szent Pál sem  volt ördöngös,  mégis folyamatosan szenvedett valamilyen ördög okozta testi 
bajban: „Hogy a kinyilatkoztatások nagyszerűsége önhitté ne tegyen, tövist kaptam testembe 
(ez nyilvánvalóan egy testi kín lehet), a sátán angyalát, hogy szüntelen zaklasson s el ne bízzam 
magam” (2 Kor 12,7). Kétségkívül ördög okozta bajról van tehát szó.

Az ördögtől való teljes megszállottság mind a mai napig meglehetősen ritka jelenség, 
de mi, ördögűzők, számos olyan emberrel találkozunk, akikre az ördög sújt le egészségében, 
javaiban, munkájában, érzelmeiben... Tisztán kell látnunk, hogy e bajok ördögi eredetét 
megállapítani (tisztázni, hogy valóban a sátán okozza-e őket) és meggyógyítani nem kisebb 
feladat, mint a teljes megszállottság esetében. Lehet, hogy nem súlyos az eset, mégis nehéz 
kitapintani, miről van szó és ugyanolyan sok idő kell a gyógyításhoz is.

4) Ördögi lidércnyomás. Olyan hirtelen támadó, olykor folyamatos lidérces gondolatokról 
van szó, amelyek ésszerűen gyakran abszurdnak tűnnek ugyan, az áldozat mégis képtelen 
megszabadulni tőlük. Ezért a lidérenyomás alatt lévő ember állandó kétségbeesésben, 
kiszolgáltatottságban él, ki van téve az öngyilkosság kísértésének. A lidércnyomások szinte 
mindig befolyásolják az álmokat is. Lesz, aki azt mondja, hogy ez lelki betegség, amivel 
pszichiáterhez kell inkább fordulni. Az összes többi jelenségre is létezhetnek ugyan pszichiátriai, 
parapszichológiai vagy hasonló magyarázatok, mégis vannak olyan esetek, amelyek sehogyan 
sem férnek bele ezeknek a tudományoknak az esettanába, és ahol a baj egészen nyilvánvalóan 
ördögi eredetű, illetve kézenfekvő az öndögi jelenlét. Ezek olyan különbségek, amelyeket 
tanulással és gyakorlattal lehet észrevenni.

5) Léteznek végül ördögi átkok házakon, tárgyakon, állatokon. Nem akarok itt most 
bővebben elidőzni, majd a könyvben sorra kerülnek ezek is. Hadd magyarázzam meg azonban, 
hogy mit értek átok alatt: jobban szeretem ezt a szót az emberi személyektől eltérő dolgokra 
alkalmazni, mert őrájuk más kifejezések illenek: ördöngösség, kín, lidércnyomás.

Hogyan védekezzünk mindezek ellen a lehetséges gonosz hatások ellen? Mondjuk 
ki rögtön, még ha ezt a szabályt nem is tartjuk teljesen megfelelőnek: szigorú értelemben, a 
szertartáskönyv meghatározása szerint az ördögűzés csak a megszállottság esetében szükséges. 
A valóságban mi, ördögűzők foglalkozunk minden olyan esettel, ahol ördögi eredetű bajt 
észlelünk. A többi esetben, tehát az ördöngösségen kívül, elegendő kellene legyen a többi 
mindennapos kegyelmi eszköz: az imádság, a szentségek, az alamizsnálkodás, a keresztény 
élet, a bántások megbocsátása, a könyörgések az Úrhoz, a Szűzanyához, a szentekhez és az 
angyalokhoz. Ennél az utolsó pontnál szeretnék megállni egy pillanatra. Szívesen zárom ezt a 
sátánról, Krisztus ellenségéről szóló fejezetet az angyalokkal, akik viszont a mi szövetségeseink. 
Sokat köszönhetünk nekik és nagy kár, hogy keveset beszélünk róluk. Mindegyikünknek van egy 

 
 



őrzőangyala, aki a nap 24 órájában mellettünk álló jó barát, fogantatásunk pillanatától halálunkig. 
Állandóan védelmezi testünket és lelkünket, és mi, többnyire, nem is gondolunk erre. Tudjuk, 
hogy minden nemzetnek is van egy saját védangyala és valószínűleg minden közösségnek is, 
talán éppen a családoknak is, bár ebben nem lehetünk bizonyosak. Annyit biztosan tudunk, hogy
az angyalok számtalanul sokan vannak és jót szeretnének tenni nekünk, sokkal inkább, mint 
amennyire az ördögök ártani igyekeznek.

A szentírás gyakran beszél az angyalokról azoknak a megbízatásoknak kapcsán, 
amelyeket az Úr rájuk bíz. Ismerjük az angyalok fejedelmének nevét, Szent Mihályét. Az 
angyalok között is szereteten alapuló hierarchia áll fenn, amelyet - ahogy Dante mondaná - Isten 
békét adó akarata irányít. Tudjuk még két főangyal nevét, Gábrielét és Ráfaelét. Egy apokrif 
irat hozzáfűz még egy nevet, Urielét. Ugyancsak a szentírásból olvashatjuk az angyaloknak 
kilenc karra való felosztását: angyalok, arkangyalok, fejedelemségek, erősségek, hatalmasságok, 
uralmak, trónusok, szeráfok, kerubok. A hívő, aki tudja, hogy a Szentháromság előtt éli életét, 
sőt benne él a Szentháromság, tudatában van, hogy folyamatosan vigyáz rá egy édesanya, aki 
Isten anyja is; tudja, hogy mindig számíthat az angyalok és a szentek segítségére - hogyan érezné 
magát egyedül, elhagyottan, kitéve a gonosz elnyomásának? A hívő számára megvan a fájdalom 
helye, hiszen a keresztút által üdvözülünk mindnyájan, de nincsen hely a szomorúság számára; 
mindig kész tanúságot tenni bárki előtt, aki kérdőre vonja, hogy mi reménységének oka (ld. 1Pét 
3,15).

Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a hívőnek valóban hűnek kell maradnia az Istenhez, 
tartania kell a bűntől. Ez az a gyógyír, amelyből táplálkozik, olyannyira, hogy Szent János nem 
habozik kijelenteni: “Tudjuk, hogy mindaz, aki Istentől született, nem vétkezik. Aki Istentől 
született, távol tartja magát a bűntől, és a gonosz nem fér hozzá” (1Jn 5,18). Ha gyengeségünk 
miatt olykor elbukunk is, azonnal talpra kell állnunk annak a hatalmas eszköznek a segítségével, 
amelyet az isteni gondviselés számunkra juttatott: bűneink megbánásával és a szentgyónással.

 
 



FÜGGELÉKEK
 
 

XIII. Leó pópa látomása
 

Sokan emlékezhetnek még közülünk arra, hogy a II.Vatikáni Zsinat által bevezetett 
liturgikus reform előtt a misét celebráló pap és a hívek minden egyes szentmise után letérdeltek 
és elmondtak egy imádságot a Szűzanyához és egy másikat Szent Mihály arkangyalhoz. Ez 
utóbbinak hadd idézzük fel a szövegét, hiszen szép ez az imádság és mindenki haszonnal 
imádkozhatja:

„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben.   a sátán gonosz kísértései 
ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: Parancsoljon neki az Isten! Te pedig, mennyei seregek 
vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten 
erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!”

Hogyan született ez az imádság? Az Ephemerides Liturgicae c. folyóirat 1955. évi 
számának 58-59. lapjáról idézem:

P. Domenico Pechenino így ír erről: „Nem emlékszem, pontosan melyik évben történt. 
Egy reggel Őszentsége XIII. Leó pápa szentmisét mondott és utána egy másikon is részt vett 
hálaadásképpen, szokásához híven. Egyszer csak azt látták a jelenlévők, hogy hirtelen felemeli 
a fejét, és merően néz valamit a misét mondó pap feje fölött. Úgy nézte, hogy szempillája sem 
rebbent, pillantásában ijedtség és csodálkozás látszott, arcszíne és arckifejezése elváltozott. 
Valami furcsa esemény ment benne végbe. Végül, mintegy magához térvén, gyengéd, de 
energikus kézmozdulatot tett, majd felkelt. Látták, hogy elindul dolgozószobája felé. Kísérete 
aggódva, feszülten ment utána, hogy érdeklődjön tőleÉ Szentatya, talán nincsen jól? Szüksége 
van valamire? De ő azt feleltez Semmi, semmi. Egy fél óra múltán hivatta a szertartások 
Kongregációjának titkárát, és egy lapot nyújtott át neki, meghagyva, hogy nyomtassák ki, ami 
rajta áll, és juttassák el a világ valamennyi megyéspüspökének. Hogy mit tartalmazott az a 
lap? Azt az imádságot, amelyet a szentmise végeztével a hívekkel együtt Máriához mondunk, 
valamint azt a lángoló könyörgést a mennyei seregek fejedelméhez, amelyben kérjük az Urat, 
hogy űzze vissza a sátánt a pokolba.”

Ebben az iratban az is benne állt, hogy ezt az imádságot térden állva kell elimádkozni. A 
fentiek, amint azt a La settimana del clero (Papi hetilap) c. folyóirat is közölte 1947. március 30-
ai számában, nem hivatkoznak semmilyen forrásra, ahonnan a történetet merítették. Ellenőrizhető 
viszont az a szokatlan mód, ahogyan 1886-ban a megyéspüspökökön keresztül elrendelték 
az imádság elmondását.  P.  Pechenino beszámolóját megerősíti Nasalli Rocca bíboros hitelt 
érdemlő tanúságtélele is, aki 1946-ban Bolognában közreadott nagyböjti pásztorlevelében így 
vall erről:

„XIII. Leó maga írta ezt az imát. Annak a kifejezésnek, miszerint (az ördögök) a lelkek 
vesztére körüljárnak a világban, történelmi magyarázata van, amelyet többször is elbeszélt 
nekünk a Szentatya személyi titkára, monsignor Rinaldo Angeli. XIII. Leó valóban látta, hogy 
a pokol szellemei az örök város (Róma) felett gyülekeznek. E tapasztalatából származott ez 
a könyörgés, amelyet az egész Egyházzal el akart imádkoztatni. Eze az imát hatalmas, zengő 
hangon mondta ő maga mindig: többször is hallhattuk a vatikáni bazilikában. És ez még 
nem minden, hiszen sajátkezűleg írt egy exorcizmust (ördögűző imát) is, amelyet a Római 
szertartáskönyv tartalmaz (az 1954-es kiadás XII. Kötete III. fejezetében, a 863. és az ezt követő 
oldalakon). Azt ajánlotta a püspököknek és papoknak, hogy mondják el gyakran ezt az imát 
egyházmegyéjükben, illetve plébániájukon. Ő maga igen gyakran elmondta a nap folyamán.”

 
 



Érdekes észrevennünk egy másik tényt is, amely tovább növelheti a misék után 
egykor elmondott imádság értékét. XI. Piusz pápa kívánsága az volt, hogy ezekben az 
imádságokban különösképpen Oroszországért könyörögjenek (1930. június 30-ai allokúció). 
Ebben a beszédében, miután felhívta a hívek figyelmét az Oroszországért végzendő imádságra 
Szent József pátriárka ünnepe alkalmából (1930. március 19.) és beszélt az oroszországi 
vallásüldözésről, a következőkkel zárta mondandóját:

„Azért, hogy mindenki különösebb fáradság és kényelmetlenség nélkül 
bekapcsolódhasson e szent keresztesháborúba, elrendeljük, hogy azt az imádságot, amelyet 
boldog emlékezetű elődünk, XIII. Leó pápa rendelt elmondani a papoknak és híveknek a 
szentmise után, e különös intencióra, vagyis Oroszországért végezzék. Erről a püspökök, a világi 
és szerzetes papság tájékoztassák a népet és mindazokat, akik jelen vannak a szent áldozaton, és 
ne mulasszák el a fentieket gyakran emlékezetükbe idézni” (Civittà Cattolica, 1930. III. kötet).

Mint láthatjuk, a sátán borzasztó jelenlétére világosan figyelmeztettek a pápák, XI. Piusz 
intenciója pedig szívén találta azokat a hamis tanokat, amelyek a mi századunkban terjedtek el, 
és amelyek a mai napig mérgezik nemcsak a nép, hanem egyes teológusok szívét is. Ha azután 
XI. Piusz rendelkezéseit nem tartották be, ez azoknak a vétke, akikre a végrehajtást rábízták. 
E rendelkezések mindenesetre tökéletesen kiegészítették azokat a karizmatikus eseményeket, 
amelyeket az Úr Fatimában az emberiségnek ajándékozott, bár ezektől teljesen független volt. 
Akkor Fatima ismeretlen volt még a világ előtt.

 
 



A SÁTÁN ADOMÁNYAI
 

A sátán is ad hatalmat híveinek. Olykor, mivel ő a hazugság bajnoka, e hatalmak 
birtokosai nem fogják fel azonnal, honnan származik képességük, vagy esetleg nem akarják 
megérteni, mert túlontúl boldogok ezekkel az ingyenes adományokkal. Így előfordulhat, 
hogy valakinek jóstehetsége van, mások, ha kapnak egy fehér lapot és egy tollat a kezükbe, 
többoldalnyi üzenetet írnak mintegy diktálásra maguktól, ismét másoknak az a benyomásuk 
támadhat, hogy egyszerre két helyen jelen tudnak lenni, és egyik lényük távoli házakba és 
helyekre is be tud hatolni. Általánosan elterjedt, hogy bizonyos emberek „hangot” hallanak, 
amely olykor imádságokat sugall, máskor egészen más dolgokat.

Sokáig folytathatnám még e sort. Vajon mi a forrása ezeknek a sajátos adományoknak? 
Talán a Szentlélek karizmái volnának? Vagy talán ördögi eredetűek? Ennek a tanulmányozásához 
és megállapításához olyan hozzáértő személyekre van szükség, akik ki tudják deríteni az 
igazságot. Amikor Szent Pál Tiatírában járt, történt vele, hogy folyton a sarkában járt egy 
rabszolganő, aki értett a jósláshoz, és ezzel a képességével sok pénzt szerzett gazdáinak. Ám 
képessége ördögi eredetű volt, s ez azonnal kitűnt, amikor Szent Pál kiűzte belőle a gonosz 
szellemet (ApCsel 16,16-18).

Példaként hadd idézzünk egy tanúságtételből, amit valaki Erasmo di Bari néven tett közzé 
Rinnovamento dello Spirito Santo (Szentlélek adta megújulás) című folyóirat 1987. szeptemberi 
számában. A zárójeles megjegyzések tőlem származnak.

„Néhány évvel ezelőtt részt vettem egy poharas játékon, mivel nem tudtam, hogy 
ez a spiritizmus egy formája. Az üzenetek, amiket kaptunk, a békéről és a testvériségről szóltak 
(vegyük észre, hogy az ördög jól tudja magát leplezni a jó látszatával). Egy kevés idő múltán 
különleges képességek szálltak meg, éppen Lourdesban, ahol küldetésemet teljesítettem (ez a 
részlet is figyelemreméltó: nincs az a szent hely, ahova az ördög be ne tudna hatolni). Olyan 
képességeket nyertem, amelyeket a parapszichológiában extraszenzoriálisnak (érzékeken túlinak) 
szoktak mondani: jövőbelátás, gondolatolvasás, klinikai diagnózis megállapítása, élő és holt 
személyek szívében és életében való olvasás és más egyéb képességek. Néhány hónappal később 
újabb képesség birtokába kerültem: kézrátételemmel meg tudtam szüntetni a fizikai fájdalmat, 
képes lettem enyhíteni vagy megszüntetni a szenvedés állapotát. Talán ez az úgynevezett 
pranoterápia? Mindezeknek a hatalmaknak a birtokában nem esett nehezemre szót érteni az 
emberekkel, bár a velem való találkozás után nagy zavar támadt bennük azok miatt a dolgok 
miatt, amiket mondtam, és mivel elítéltem őket elkövetett bűneik miatt. Isten igéjét olvasva 
azonban rádöbbentem, hogy az én életem egyáltalán semmiben sem változott meg.   Továbbra is 
könnyen haragra gerjedtem, nehezen bocsátottam meg, sértődékeny maradtam. Féltem felvenni a 
magam keresztjét, féltem a rám váró ismeretlen jövőtől és a haláltól. Hosszas kutatás és 
kacskaringós vándorlás után Jézus a Karizmatikus Megújuláshoz vezetett el. Itt találtam olyan 
testvérekre, akik imádkoztak felettem és kitűnt, hogy ami velem történt, nem isteni eredetű 
adomány volt, hanem a gonosz keze nyoma. Tanúságot teszek róla, hogy láttam Jézus nevének 
hatalmát. Felismertem és meggyóntam elmúlt bűneimet és felhagytam minden okkult 
gyakorlattal. Elmúltak különleges képességeim, és Isten megbocsátott nekem: hálásan köszönöm 
ezt neki.”

Arról se feledkezzünk meg, hogy a Biblia is szolgál példákkal arra, hogy ugyanazokat a 
csodálatos dolgokat vitték végbe az Isten és az ördög. Néhány csodajelet azok közül, amelyeket 
Mózes Isten parancsára a fáraó előtt visz végbe, az udvari varázslók is utánozni tudnak. Ezért a 
puszta tény magában nem elegendő ahhoz, hogy megállapíthassuk az ilyen jelenségek okát.
Hozzáteszem ehhez még azt, hogy igen sokszor az ördög által zaklatott emberek is rendelkeznek 

 
 



különleges „érzékekkel”: azonnal átlátják, ha valakiben valami rossz bújik meg, előre látnak 
jövőbeli eseményeket, olykor mindenáron rá akarják tenni a kezüket lelkileg gyenge emberekre. 
Néha azt gondolják, hogy befolyásolni tudják a másik ember életét, szívvel-lélekkel, kitörő 
indulattal tudnak rosszat kívánni másoknak. Azt is láttam, hogy ellen kell állni mindezeknek a 
szándékoknak, ha valaki meg akar gyógyulni.

 
 



AZ EXORCIZMUSOK
 

„A hívőket ezek a jelek fogják kísérni: az én nevemben ördögöt űznek...” (Mk 16,17.): 
ezt a hatalmat Jézus minden hívőre ráruházta, és mind a mai napig érvényben van. Ez általános 
képesség, amely a hiten és az imádságon alapszik. Egyes személyek vagy közösségek is 
végezhetik, mindig és minden külön felhatalmazás nélkül. Csak a kifejezést kell pontosítanunk: 
ebben az esetben megszabadító imádságról van szó, és nem exorcizmusról, vagyis ördögűzésről.
Az Egyház, hogy hatékonyabbá tegye a Krisztus által adott képesség gyakorlását, és hogy a 
híveket megvédelmezze a varázslóktól és a csalóktól, szentelményt alapított erre a célra, amelyet 
kizárólag a püspökök és az erre a püspök által kifejezett és sajátos módon felhatalmazott papok 
szolgáltathatnak ki (tehát világiak soha). Ezt így rögzíti a Kánonjogi Kódex (1172. kánon), amely 
(figyelmeztet, hogy a szentelményekben az Egyház könyörög, nem úgy, mint a magánimákban 
(1166. kánon); valamint arra, hogy e szentelmények kiszolgáltatásakor szigorúan az Egyház által 
jóváhagyott szertartásokat és szövegeket kell használni (1167. kánon).

Ebből az következik, hogy kizárólag a püspök által felhatalmazott papot és magát az 
ördögöt űző püspököt (bár volnának ilyenek!) illeti meg az ördögűző név. Napjainkban értéket 
vesztette ez a megnevezés. Sok pap és világi mondja magát ördögűzőnek, jóllehet nem az. Sokan 
azt állítják, hogy ördögöt űznek, pedig csak szabadító imákat mondanak, hacsak nem valamilyen 
mágiát űznek... Az ördögűzés kizárólag az Egyház által létesített szentelmény. Megtévesztőnek 
és félrevezetőnek tartok minden más elnevezést. Ha pontosak akarunk lenni, nevezzük egyszerű 
exorcizmusnak azt, amelyre a keresztségben kaptunk hatalmat és ünnepélyes exorcizmusnak azt a 
szentelményt, amelyet csak az ördögűzők végezhetnek, ezt mondja ki az új katekizmus. Tévesnek 
tartom azonban, ha egyszerű, vagy közönséges ördögűzésnek nevezünk egy olyan imát, amely 
egyáltalán nem az, csupán szabadító ima, ezért ezzel a névvel kell illetni.
Az ördögűzőnek a szertartáskönyvben szereplő imákhoz kell magát tartania. Van azonban egy 
dolog, amely megkülönbözteti ezt a szentelményt a többitől. Egy-egy ördögűzés tarthat csak 
néhány percig és több órán át is. Nem kell tehát a szertartáskönyv minden imádságát elmondani, 
de ha szükséges, még sok más imát hozzá lehet fűzni, amint ezt maga a szertartáskönyv is 
sugallja.

Az ördögűzésnek kettős célja van. Egyrészt az ördögtől gyötört emberek megszabadítása 
(ezt az oldalát említi minden könyv, amely a témával foglalkozik), ezt megelőzi azonban 
egy vizsgálat, és erről igen gyakran megfeledkeznek. Az ördögűző, mielőtt hozzáfogna az 
exorcizmushoz, kikérdezi magát az érintett személyt, vagy családtagjait, hogy megállapítsa: 
fennállnak-e azok a körülmények, amelyek a szentelmény kiszolgáltatását indokolják. Mégis 
igaz, hogy csak magának az ördögűzésnek a segítségével lehet megbizonyosodni afelől, hogy 
fennáll-e az ördögi beavatkozás, vagy sem. Minden jelenségnek, még a legfurcsábbnak és 
látszólag legmegmagyarázhatatlanabbnak is lehet ugyanis természetes magyarázata. Még a 
pszichiátriai és parapszichológiai jelenségek együttes felbukkanása sem nyújt kellő alapot a 
diagnózis megállapításához. Csakis magával az ördögűzéssel lehet biztonsággal megállapítani, 
hogy ördögi befolyással állunk-e szemben.

Itt érintenünk kell egy olyan kérdéskört, amelyről sajnos hallgat a szertartáskönyv és 
ismeretlen mindazok előtt is, akik valaha e témáról írtak. Azt állítottam az imént, hogy az 
ördögűzés elsőrendű célja a pontos diagnózis felállítása, vagyis annak meghatározása, hogy van-
e a bajnak valamilyen ördögi oka, vagy jelen van-e a gonosz az illető személyben? Időrendben ez 
az első számú cél, amit el kell érni; fontossági sorrendben viszont elsőrendű az érintett személy 
megszabadítása a gonosz szellemek jelenlététől vagy az ördög zaklatásaitól. Ugyanakkor észben 
kell tartanunk a logikai sorrendet (első a diagnózis, ezt követi a gyógyítás), csak ekkor tudjuk 

 
 



helyesen értelmezni azokat a jeleket, amelyekre az ördögűző tevékenységét alapozza. Mondjuk ki 
azonnal, hogy ezek a jelek hatalmas jelentőséggel bírnak, legyen bár szó az ördögűzést megelőző, 
az azt kísérő vagy az azt követő jelekről, vagyis az ördögűzés folyamatában jelentkező bármilyen 
jelről.

Úgy tűnik nekem, hogy ha közvetett módon is, a szertartáskönyv figyelembe veszi 
ezt a sorrendet, hiszen előírja az egyik pontban (a 3-as számúban), hogy az ördögűző ne higgyen 
könnyen az ördög jelenlétében. Ezután azonban egy egész sor pontban figyelmezteti az 
ördögűzőt azokra a cselekre, amelyek segítségével az ördög leplezni tudja jelenlétét. Fontos is 
számunkra, ördögűzők számára, hogy ne dőljünk be mindenféle lelkibetegnek és bolondnak, ahol 
lényegében semmilyen ördögi jelenlét nem forog fenn és semmi szükség ördögűzésre. 
Figyelmeztetnünk kell azonban az ellenkező veszélyre, amely napjainkban gyakrabban fordul 
elő, és ezért jobban kell tőle tartani: arra, hogy nem vagyunk képesek felismeri a gonosz 
szellemek jelenlétét és ezért nem végzünk ördögűzést olyankor, amikor viszont szükség volna rá. 
Eddig minden ördögűző, akit csak megkérdeztem egyetértett velem abban, hogy soha egy 
fölöslegesen elvégzett ördögűzés sem ártott meg senkinek (az első alkalommal és a kétes 
esetekben mindnyájan igen rövid   ördögűzési formákhoz folyamodunk, amelyekkel halkan 
mondunk és ezért egyszerű áldásformáknak tűnhetnek fel). Emiatt soha nem kellelt megbánnunk, 
amit tettünk. Ezzel szemben megbántuk, ha nem voltunk képesek felismerni az ördög jelenlétét, 
és ezért nem végeztünk ördögűzést olyan esetekben, amikor világos jelekből nyilvánvalóvá vált a 
gonosz befolyása, és addigra már mély gyökeret eresztett a baj.

Éppen ezért hadd ismételjem el, mekkora jelentősége és értéke van a jeleknek: elegendő 
kevés és bizonytalan jel ahhoz, hogy ördögűzést végezzünk. Ha már az exorcizmus alatt újabb 
jeleket észlelünk, logikus módon meg kell azt hosszabbítani, bár az első alkalom általában 
viszonylag rövid szokott lenni. Lehetséges, hogy az ördögűzés alatt semmilyen jel sem 
észlelhető, de később a beteg beszámol róla, hogy érezte jótékony hatását. Ilyenkor eldöntjük, 
hogy tovább végezzük az ördögűzést, és ha a hatása változatlan, előbb-utóbb bekövetkeznek a 
jelek az exorcizmus alatt is. Nagyon hasznos megfigyelni a jelek fejlődését az egyes ördögűzési 
alkalmakkor. Olykor a jelek fokozatosan csökkennek; ez a kezdődő gyógyulás jele. Más 
alkalommal a jelek száma nő és szeszélyesen változik; ez azt jelenti, hogy belülről megérintettük 
a bajt, ami korábban rejtve volt, s csak akkor kezd visszahúzódni, ha már biztos kézzel 
megragadtuk.

Ezekből a szavakból kiviláglik, mekkora hiba az ördögűzéssel addig vámi, amíg az 
ördöngösség biztos jelei megmutatkoznak. Ugyancsak a tapasztalatlanság sugallhatja, hogy 
olyan jelekre várjunk az ördögűzés megkezdése előtt, amilyenek csak az alatt, vagy után szoktak 
mutatkozni. Voltak olyan eseteim, amikor több évnyi ördögűzés volt szükséges ahhoz, hogy a 
baj teljes mélységében feltárulkozzon. Hasztalan volna ezen a területen szabványos modellekre 
szűkíteni az eseteket. Minél több tapasztalata van valakinek, annál nagyobb biztonsággal ismeri 
fel az ördögi megnyilvánulások legkülönbözőbb formáit. Előfordult már velem, és minden más 
ördögűzővel, hogy egy-egy jelentős eset eredetét kutattam. Az ördöngösségnek három jelét jelzi a
szertartáskönyv: idegen nyelveken való beszéd, emberfeletti erő és a titokzatos dolgok ismerete, 
amelyek mindig az ördögűzés folyamán és soha nem előtte mutatkoznak. Bolondság lett volna 
arra vámi, hogy előbb mutatkozzanak meg e jelek, és ördögűzést csak azután végezni.

A fentiekhez hozzá kell tennünk, hogy nem lehet mindig biztos diagnózist felállítani. 
Lehetnek olyan esetek, amelyekkel szemben tanácstalanok maradunk. Ez azért is így van, 
mivel a legsúlyosabb esetekben olyan személyekkel van dolgunk, akiknél egyszerre áll fenn 
pszichikus probléma és a gonosz szellemek befolyása. Ezekben az esetekben nagyon hasznos, ha 
az ördögűzőnek segítségére van egy pszichiáter. P. Candido is többször segítségül hívta Mariani 

 
 



professzort, egy híres római elmegyógyászati klinika főorvosát, hogy legyen jelen az ördögűzés 
során. Máskor viszont Mariani Professzor hívta P. Candidót az általa igazgatott klinikára, hogy 
tanulmányozzon eseteket és alkalmasint működjön közre egyes betegei gyógyításában.

Nevetnem  kell  azokon  a nagyokos  modern teológusokon, akik hatalmas újdonságként 
tálalják, miszerint bizonyos elmebajokat össze lehet keverni az ördögtől való megszállottsággal. 
Ugyanez az eset bizonyos pszichiáterekkel és parapszichológusokkal, akik ilyesmiket 
hangoztatnak és azt hiszik, ők találták fel a spanyolviaszt. Ha csak egy cseppet jobban értenének 
hozzá, tudhatnák, hogy első szakértőként az egyházi hatóság óvott mindenkit ennek a hibának 
az elkövetésétől. Már 1583-tól, vagyis a reimsi –zsinat határozataitól kezdve figyelmeztetett 
az Egyház ennek a tévedésnek a lehetőségért, s kijelentette, hogy az ördöngösség bizonyos 
kétes esetei egyszerű elmebajjal lehetnek összefüggésben. Igaz, ekkor meg nem született meg a 
pszichiátria és a teológusok is hittek még az evangéliumban.

A diagnózison túlmutatóan az ördögűzés célja a beteg gyógyítása, megszabadítása. Olyan 
út ez, amely gyakran nehézségekkel jár és hosszúra nyúlik. Szükséges hozzá az illető személy 
együttműködése, ám az erre sokszor nem képes; sokat kellene imádkoznia, és nem tud; gyakran 
kellene a szentségekhez járulnia, de képtelen rá; olykor ahhoz is leküzdhetetlennek látszó 
akadályokon kell átverekednie magát, hogy eljusson az ördögűzőhöz és a szentelményt felvegye. 
Ezért az ilyen embernek nagy szüksége van mások segítségére, és az esetek nagyobb részében 
éppen hogy senki sem mutat iránta megértést.

Mennyi idő kell ahhoz, hogy megszabadítsunk valakit az őt gyötrő ördögtől? Ez 
olyan kérdés, amire senki sem tud válaszolni. Aki a szabadulást adja, az az Úr, aki isteni 
szabadságában cselekszik, bár bizonyosan figyelembeveszi az imádságokat, különösen, ha az 
Egyház közbenjárása társul hozzá. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a szükséges idő a 
megszállottság kezdeti erejétől függ, valamint attól az időtartamtól, amely a megszállottság 
kezdete és az ördögűzés között telik el. Egyszer egy 14 éves kislányt hoztak hozzám, akinél csak 
néhány napja kezdődött a megszállottság. Bár őrjöngött: rúgott, harapott és karmolt, elegendő 
volt egy negyedórás ördögűzés a teljes szabadulásához. Először földrezuhant, mint egy élettelen 
test, éppen úgy, mint az a fiatalember, akiből Jézus űzte ki az ördögöt, miután az apostolok nem 
tudtak vele megbirkózni. Néhány perc múltán magához tért, szaladgált az udvaron és újra a 
kistestvérével játszott.

Az ilyen esetek azonban igen ritkák, vagy csak akkor jelentkeznek ebben a 
formában, ha enyhe a gonosz szellemek befolyása. Az esetek többségében az ördögűzőnek nehéz 
helyzetekkel kell szembenéznie. Ez azért van, mert ördögűzőre már senki sem gondol manapság. 
Hadd mondjak el egy tipikus esetet: egy kisgyermeken furcsa jelek mutatkoznak, de a szülők 
nem tulajdonítanak ennek különösebb jelentőséget, mondván, hogy majd kinövi a gyerek. Annál 
is inkább, mivel kezdetben igen enyhék a tünetek. Amint aztán ezek súlyosbodnak, a szülők 
kezdenek orvosokhoz fordulni, hol ehhez, hol ahhoz, minden eredmény nélkül. Járt nálam 
egyszer egy 17 éves lány, akit már Európa valamennyi híres klinikáján megvizsgáltak. Később 
egy barát vagy nagyokos tanácsára felmerült a gondolat, hogy a problémának nem természetes 
gyökere lehet, és hogy valamiféle kuruzsló mágushoz kellene fordulni. Ekkor a kezdeti tünetek 
megkétszereződtek. Csak véletlen folytán, valakinek a jótanácsa nyomán (és az ilyen tanácsok 
szinte sohasem papoktól származnak) fordultak végül ördögűzőhöz. Ezalatt azonban évek teltek 
el, és a baj mélyen „gyökeret vert”. Helyesen mondja az első exorcizmus: az ördög „gyökereit ki 
kell tépni és meg kell futamítani őt”. Ilyenkor azután az ördögűzés évekig is eltarthat és nem 
mindig vezet el a szabaduláshoz. Ismétlem azonban: az időket Isten ismeri. Nagy segítséget jelent 
az ördögűző és a gyógyítandó személy hite; hasznos az érintett személy imádsága, a családjáé, 
másoké is (klauzúrában élő szerzetesnőké, plébániaközösségeké, imacsoportoké, különösen 

 
 



azoké, akik a szabadító imát gyakorolják). Sokat használhat az áldó imákban meghatározott 
célokra használt három szentelmény: az exorcizált víz (vagy legalább szenteltvíz), az exorcizált 
olaj és az exorcizált só. A víz, olaj és só exorcizálásához nem kell ördögűző, bármely pap 
elvégezheti, de fontos, hogy olyan személyt válasszunk erre, aki hisz ennek hatásában és tudja, 
hogy a szertartáskönyvben vannak erre a célra szolgáló áldásformák. Manapság az olyan papok, 
akik ismerik ezeket, ritkák, mint a fehér holló, és minél kevésbé ismeri valaki, miről van szó, 
annál inkább hajlamos kinevetni azt, aki ilyesmit kér tőle. Még fogunk beszélni ezekről a 
szentelményekról.

Alapvető fontosságú a szentségek gyakori vétele és az evangélium szerinti élet. 
Szinte kézzel tapintható a rózsafüzér ereje és általában a Szűzanyától kért segítség hatása. 
Igen hatásos az angyalok és a szentek közbenjárása, hasznosak a különböző kegyhelyekre 
vezető zarándoklatok, amelyek gyakran az ördögűzés által előkészített szabadulásra Isten által 
kiválasztott helyszínül szolgálnak. Ahol az evangéliumok elmondják, hogyan kísértette meg 
Jézust a sátán, arról is szólnak, hogy Krisztus mindig egy Bibliából vett mondattal felel meg neki. 
Nagyon hatékony Isten igéje, szintúgy a dicsőítő imádság, a spontán módon mondott imák, és 
különösen a bibliai dicsőítő énekek és zsoltárok. Mindezzel együtt az ördögűzés hatékonysága 
nagy alázatot követel meg az ördögűző részéről, hiszen kézzelfoghatóan előtte áll kicsinysége, 
teremtmény volta.

Az ördögűzés az azt végzőt és az azt befogadót is kiteszi a reményvesztettség kemény 
próbáinak, hiszen az érezhető gyümölcsök lassan és fáradságosan érlelődnek. Ezzel szemben 
értékes lelki gyümölcsöket nyerhetünk, melyeknek segítségével megérthetjük, miért engedi meg 
az Úr ezeket a fájdalmas próbatételeket. A hit sötétségében haladunk, bár abban a tudatban, hogy 
közeledünk az igazi fény felé.

Hozzáteszem ezekhez a szentképek adta védelem jelentőségét mind a személyekre, 
mind a helyekre vonatkoztatva: a lakás ajtaján, a hálószobában, az ebédlőben, vagy abban a 
legkedveltebb helységben, ahol a család általában összegyűlik. A szentkép nem egyenértékű 
a pogány szerencsehozó amulettekkel, hanem az ábrázolt személy követésére buzdít és az ő 
védelmét kéri. Manapság gyakran előfordul, hogy olyan otthonokba lépek, melyek ajtaján egy 
vörös szarv éktelenkedik, s amikor körbejárok, hogy minden szobát megáldjak, alig-alig találok 
szentképet. Súlyos hiba ez.

Hadd mutassak rá Sziénai Szent Bernardin példájára, aki népmissziói végén 
emlékeztetésül azt kérte a családoktól, hogy otthonuk ajtajára rakjanak ki egy érmet Jézus 
nevének kezdőbetűivel (JHS, Jesus Hominum Salvator, Jézus az emberek megváltója).

Gyakran tapasztaltam magam is a hittel viselt érmék hatékonyságát. Elég csak a csodás 
éremről beszélnünk, amely több millió példányban terjedt el a világon, miután a Szűzanya 
megjelent Laboure Szent Katalinnak (1830-ban, Párizsban). Ha csak ennek az egyszerű éremnek 
a csodás kegyelmeit mondanánk el, soha nem érnénk a végére. Számos könyv taglalja ezt 
részletesen.

Az ördöngösség egyik legáltalánosabban ismert esete (számos könyv idézi, hála a 
pontos történelmi dokumentációnak, mely megörökítette számunkra az eseményeket), a Burner 
testvérek esete, amely Illfurtban (Elzászban) történt. A két testvér egy sor ördögűzés után 1869-
ben nyert szabadulást. Nos, egy napon, az ördög számtalan gonosz cselekedete közt éppen abban 
mesterkedett, hogy felborítsa a szekeret, amelyen az ördögűző érkezett egy pap és egy apáca 
kíséretében. Az ördög csődöt mondott kísérletével, mert a kocsis induláskor kapott valakitől egy 
Szent Benedek-érmet, hogy az védelmezze őt, s a kocsis jámborul zsebretette azt.

Emlékeztetek végül arra a négy bekezdésre, amit a Katolikus Egyház Katekizmusa az 
ördögűzésnek szentel. Ha együtt elolvassuk ezeket, összefüggéseiben áll elénk a kérdés.

 
 



Az 517. pont alatt a Katekizmus a Megváltó Krisztusról szólván beszél gyógyításairól és 
ördögűzéseiről. A kiindulópont tehát az, amit Jézus tett.

Az 550. pontban kijelenti, hogy Isten országa legyőzte a sátán birodalmát és idézi Jézus 
szavait: „Ha én Isten ujjával űzök ördögöt, akkor elérkezett hozzátok az Isten országa”. Ez az 
ördögűzések végső célja: az ördögtől megszállottak megszabadulása révén Krisztus győzelme 
mutatkozik meg e világ fejedelme fölött.

A következő két pont kiemeli az ördögűzések két tényezőjét: azt, amelyik a keresztség 
része és a megszállottak megszabadítására kapott hatalmat.

Az 1237. pont emlékeztet rá, hogy mivel a keresztség megszabadít a bűntől és a sátán 
rabszolgaságából, a keresztséget felvevő felett egy vagy több ördögűző imát is mondanak, aki 
pedig kifejezetten ellene mond a sátánnak.

Az 1673. pont kijelenti, hogy az ördögűzésben az Egyház nyilvánosan kéri Jézus 
Krisztus nevében, hogy egy személy vagy egy tárgy védelmet nyerjen a gonosz befolyása ellen 
és szabaduljon ki annak hatalma alól. Az exorcizmus célja az ördögök elűzése illetve az ördögi 
befolyás megszüntetése.

Kiemelem ez utóbbi pont fontosságát, amely pótolja a szertartáskönyv és a Kánonjogi 
Kódex két hiányosságát. Ugyanis nem csupán a személyek megszabadításáról beszél, hanem a 
tárgyakéról is (ez az általános fogalom a hagyomány alapján jelenthet házat, állatokat, dolgokat). 
Ezenkívül az exorcizmust nem csupán az ördögtől való megszállottság esetére alkalmazza, 
hanem minden ördögi befolyás ellen.

 
 



AKIKET AZ ÖRDÖG KÍNOZ
 

Gyakran megkérdezik tőlem, vajon sokan vannak-e azok az emberek, akiket gyötör az 
ördög. Nagyjából azt lehet erre válaszolni, amit Tonquédec francia jezsuita, ismert ördögűző 
mondott ezzel kapcsolatban: „Nagyon nagy azoknak a szerencsétleneknek a száma, akik, jóllehet 
nem  mutatják  az ördöngösség jegyeit, ördögűzőhöz   fordulnak,   hogy   megszabaduljanak 
szenvedéseiktől: gyógyíthatatlan     betegségektől, csapásoktól, mindenféle balszerencsétől. Az 
ördögtől megszállottak igen ritkák, de ezekből  a szerencsétlenekből egész regimentek vannak.”

Ez a megfigyelés mind a mai napig megállja a helyét, ha figyelembe vesszük a 
különbséget a valóban ördögi befolyás alatt álló személyek és azok között, akik csak tanácsot 
kérnek az ördögűzőtől egymást érő bajaik kapcsán. Napjainkban figyelembe kell azonban venni 
új tényezőket is, amelyek azóta jelentkeztek a világban, hogy Tonquédec leírta a fenti sorokat. 
Ezeknek a tényezőknek az alapján gondolom és tapasztalom közvetlen úton, hogy az ördög által 
háborgatott emberek száma hatalmasan megnőtt.

Az első ilyen tényező a nyugati fogyasztói társadalom jelenlegi állapota, ahol az 
életről alkotott anyagelvű és hedonista felfogásból kifolyólag a legtöbben elvesztették a hitüket. 
Úgy hiszem, ennek felelőssége – főként Olaszországban - a kommunizmusra és a szocializmusra 
hárul, amely ideológiák marxi tanaikkal ezekben az években uralták a kultúra, a nevelés és a 
művészet világát. Egyes számítások szerint Rómában a vasárnapi misét a lakosoknak mintegy 12 
százaléka látogatja. Matematikai igazság: ahol visszaszorul a vallásosság, ott előretör a babona. 
Ezért terjed tehát, különösen a fiatalok körében a spiritizmus, a mágia és az okkultizmus 
gyakorlata. Vegyük meg ehhez hozzá a jóga, a zen, a transzcendens meditációk iránti 
érdeklődést, amelyek mind a lélekvándorláson, az emberi személyiségnek az istenségbe való 
beleolvadásán alapszanak, vagyis olyan tanokon, amelyek keresztény szempontból 
elfogadhatatlanok. Már nem kell Indiába menni ahhoz, hogy valaki egy guru tanítványa lehessen, 
bárki talál a környezetében is. Gyakorta ezeknek a látszatra ártalmatlan módszereknek a 
segítségével jutnak el emberek a hallucinación át a teljes skizofreniáig. Gombamódra 
szaporodnak a különféle szekták is, és néhányuk kifejezetten sátánista jellegű.

A mágiát és a spiritizmust több televíziós csatorna tanítja, az újságárusoknál is hozzá lehet 
jutni az erről szóló könyvekhez és a mágiához   szükséges segédanyagokat postán házhoz küldik. 
Több olyan újság és műsor létezik, ahol a szexhez és az erőszakhoz nemegyszer sátáni gonoszság 
társul. Tömeges termékké vált az a fajta zene, amely a hallgatóságot teljesen zaklatott állapotba 
hozza. Itt különösképpen a sátáni rockra gondolok. Piero Mantero atya Satana e lo stratagemma 
della coda (A sátán farkcsapása, Segno, Udine, 1988) című könyvében elemzi ezt a jelenséget. 
Amikor meghívtak, hogy középiskolákban beszéljek, pontosan kitapintható volt a számomra, 
mekkora hatással vannak a fiatalokra a sátánnak ezek az eszközei. Szinte hihetetlen, mennyire 
elterjedtek a középiskolák szintjén a spiritizmus és mágia különböző praktikái. Ez a baj már 
szinte mindenütt jelen van, még a legapróbb településen is.

Nem hallgathatok arról sem, hogy az Egyházban túl sokan vannak, akik teljesen 
közömbösek ezzel a problémával szemben, s ezáltal a híveket védtelenül teszik ki számtalan 
veszélynek. Úgy gondolom, hiba volt az ördögűzést szinte teljesen kitörölni a keresztség 
szertartásából (úgy tűnik, hasonló véleményen volt VI.Pál is). Véleményem szerint hiba volt 
eltörölni a szentmise végen Szent Mihályhoz szóló imát anélkül, hogy bármit a helyébe állítottak 
volna. Főként pedig megbocsáthatatlan hiányosságnak vélem, s ezért a püspököket érzem 
felelősnek, hogy kihalt az Egyházból az ördögűzési pasztoráció. Minden egyházmegyében 
kellene lennie legalább egy ördögűzőnek a székesegyházban, továbbá a leglátogatottabb 
templomokban és kegyhelyeken is. Manapság ritka lénynek számít az ördögűző, szinte nem is 

 
 



lehet rábukkanni, pedig tevékenysége a lelkipásztori munka szempontjából nélkülözhetetlen, 
kiegészíti azoknak a pasztorációs   tevékenységét, akik igét hirdetnek, gyóntatnak vagy más 
szentségeket szolgáltatnak ki.

A katolikus hierarchiának be kell ismernie, hogy tévedett. Ismerek számos olasz 
püspököt, de közülük egy sem végzett soha ördögűzést, nem vett részt soha ördögűzésen, fel 
sem tudja mérni e dolog súlyát. Nem habozok megismételni azt, amit már másutt is közzétettem: 
ha egy püspök komoly kérés ellenére (tehát nem egy zilált lelkű ember kérésére) nem végez 
személyesen, vagy megbízott pap útján nem végeztet ördögűzést, úgy a mulasztás súlyos vétkét 
követi el. Abban a helyzetben vagyunk, hogy manapság ennek nincsen iskolája, hiszen régebben 
gyakorlott ördögűző tanította be az újdonsült exorcistát. Erre a kérdésre még visszatérünk.

Egy film kellett hozzá, hogy a téma iránt ismét érdeklődés mutatkozzék. A Vatikáni Rádió 
1975. február 2-án interjút készített Az  ördögűző című film rendezőjével, William Friedkinnel 
és Thomas Bemingan jezsuita atyával, aki a forgatásoknál a tanácsadó szerepét töltötte be. A 
rendező kijelentette, hogy egy megtörtént esetet akart elbeszélni. Olyan regényből merítette a 
témát, amely egy 1949-ben ténylegesen lejátszódott történetet rögzít. Arról, hogy itt valóban 
ördöngösség állt-e fenn, a rendező nem kívánt nyilatkozni, mondván, hogy ez a probléma 
a teológusokra tartozik és nem őrá. A jezsuita atya, akitől azt kérdezték, hogy ez vajon egy 
szokványos horrorfilm, vagy esetleg valami más, határozottan a második változat mellett volt. 
Abból a hatalmas hatásból kiindulva, amelyet a film a világon mindenütt a nézőkre gyakorolt, 
azt állította, hogy bizonyos látványos elemektől eltekintve a film nagyon is komolyan tárgyalja a 
gonosz témáját, és felkeltette az érdeklődést a már feledésbe merült ördögűzés iránt.

Hogyan kerül az ember az ördög különleges hatása alá? Most nem az általános hatásról 
van szó, vagyis nem arról a kísértésről, amely mindenkit érint. E különleges hatás alá az ember 
saját vétkéből, de bűntelenül is kerülhet. Az okokat négy csoportba foglalhatjuk össze: Isten 
engedélyével, valamilyen rontás áldozataként, a súlyos bűn állapotában való makacs kitartásért és 
az ördög által megszállt helyekkel vagy emberekkel való kapcsolat révén.

1) Isten engedélyével. Először szögezzük le, hogy semmi sem mehet végbe a világban 
Isten engedélye nélkül. Azt is le kell szögeznünk, hogy Isten soha nem akarja a rosszat, csak 
megengedi, ha mi magunk akarjuk (hiszen Ő szabadnak teremtett minket); viszont a rosszat 
javunkra tudja fordítani. Az első okcsoport, amit szemügyre veszünk, azzal jellemezhető, hogy 
nem játszik benne szerepet emberi  bűn,  csupán az ördög tevékenysége. Amint megengedi az 
Úr a sátán számára az általános ténykedést (a kísértést), miközben számunkra megad minden 
kegyelmet, hogy ellen tudjunk neki állni és javunkra fordítja, ha erősek maradunk, ugyanígy 
megengedheti az ördögnek olykor a különleges ténykedést (személyek megszállását vagy 
zaklatását), hogy ez az ember gyakorolhassa az alázatot, a türelmet és a szenvedést.

Emlékeztethetünk itt két olyan esettípusra, amelyet már idéztünk korábban, amikor a 
sátán csak külsőleg tudott valakit zaklatni, fizikai fájdalmat okozva (az Ars-i plébános és P. Pio 
által elszenvedett ütlegek és ostorcsapások); illetve arra, amikor engedélyt kap rá, hogy valakit 
valóban állandóan és teljesen megpróbáljon tönkretenni, amint Jób és Szent Pál esetében láttuk.

Sok szentnek az élete szolgál ezekhez hasonló példákkal. Korunk szentjei közül csak két 
olyat említek, akikkel már II. János Pál pápa avatott boldoggá: Don Calabriát és a Megfeszített 
Jézusról nevezett Mária nővért (az első boldoggá avatott arab embert). Mindkettőjüknél, 
mindenféle emberi közrehatás nélkül (sem az érintettek vétkével összefüggésben, sem 
mások által okozott rontás miatt) voltak olyan életszakaszok, amikor ténylegesen ördögtől 
voltak megszállva; mindketten olyan dolgokat tettek és mondtak, amelyek ellentmondanak 
életszentségüknek, és mégsem viselnek érte felelősséget, mivel az ördög működött bennük, az ő 
tagjaikat használva.

 
 



2) Amikor az ember rontás áldozata lesz. Ebben az esetben sincsen bűne annak, aki e 
gonosz befolyás áldozatául esik, fennáll viszont valakinek a közreműködése, vagyis annak a 
bűne, aki a rontást végzi, vagy esetleg egy mágustól megrendeli. Erről a kérdésről bővebben 
fogunk szólni még egy külön fejezetben. Itt csak egy meghatározásra szorítkozom: a rontás 
nem más, mint bajt okozni egy másik embernek az ördög segítségével.   Ennek kivitelezése 
sokféle lehet: szemmelverés, megkötés, átok... Mondjuk ki rögtön, hogy a legelterjedtebb mód 
az elátkozás, és hogy ez egyben a leggyakoribb ok, amit az ördöngös vagy ördögtől zaklatott 
embereknél találunk. Nem is tudom, mit hozhatnak fel mentségükre azok az egyháziak, akik azt 
állítják, hogy nem hisznek az átkokban. Még kevésbé tudom elgondolni, hogyan védik meg ezek 
híveiket, ha ilyen problémájuk támad.

Van, aki csodálkozik azon, hogy Isten megengedi ezeket a dolgokat. Isten szabadnak 
teremtett bennünket és sohasem tagadja meg teremtményeit, még a legperverzebbet sem. 
Majd egykor összegzi a számlánkat és  megadja mindenkinek  azt, amit megérdemelt, hiszen 
mindenkit tettei alapján fog megítélni. Addig használhatjuk a szabadságunkkal a jóra, s ezzel 
érdemeket szerezhetünk, de használhatjuk rosszra is, és ezért majd bűnhődnünk kell. A többi 
embernek lehetünk ebben segítségére vagy kárára, sokféle úton-módon: hogy egy kegyetlen 
példát idézzünk, felbérelhet bárki egy bérgyilkost, hogy megöljön egy embert, és Istennek nem 
kötelessége ezt meggátolni. Ugyanígy, bárki fizethet egy varázslónak vagy boszorkánymesternek 
azért, hogy az rontást hozzon egy másik emberre - Isten ekkor sem köteles ezt meggátolni, bár a 
tények azt mutatják, hogy sokszor megteszi ezt. Például az az ember, aki Isten kegyelmében él, 
az, aki intenzíven imádkozik, sokkal nagyobb biztonságot élvez, mint az, aki nem gyakorló, sőt a 
bűn állapotában él.

Hozzá kell még ehhez fűznünk egy olyan területre való utalást, amelyet szintén később 
elemzünk részletesebben. Az átkok és más rontások területén csalók sokasága gazdagodik meg. 
A valódi esetek elenyésző számban fordulnak elő azokhoz a csalásokhoz képest, amelyek uralják 
a terepet. Igen egyszerű ezzel kapcsolatban bárkit becsapni, hiszen a kevésbé pallérozott elmék 
a szuggesztiók és álbölcsességek áldozatául esnek. Nem csak az ördögűzőnek kell tehát résen 
lennie, hanem valamennyi jóérzésű embernek is. 

3) A súlyos bűn állapotában való csökönyös kitartás. Most azt az okot kerítjük sorra, 
amely napjainkban, sajnos, mindinkább terjed, s ezzel kapcsolatban nő azoknak az embereknek a 
száma, akiket befolyása alá vonhat az ördög. A dolog gyökeret tekintve, az igazi ok mindig a hit 
hiánya. Minél inkább hiányzik a hit valakiben, annál nagyobb teret nyerhet benne a babona; ez 
a tény, úgymond, matematikai igazság. Úgy gondolom, az evangélium jól szemlélteti ezt Júdás 
alakjának példájával. Tolvaj volt; ki tudja, mennyire igyekezett Jézus, hogy jobb belátásra térítse, 
de válaszul csak elutasítást kapott és a bűnben való csökönyös kitartást. Addig-addig, amíg el 
nem érte a mélypontot: „Mit adtok nekem, ha kiszolgáltatom nektek őt? Azok harminc ezüstpénzt 
fizettek neki.” (Mt 26,15). Az utolsó vacsora leírásánál pedig ezt a szörnyű mondatot olvassuk: 
„A falat után mindjárt belé szállt a sátán (Jn 13,17). Semmi kétség afelől, hogy az ő esete is 
tényleges ördöngösség volt.

A jelen társadalomban a család teljesen szétzilálódott. Több olyan esetem volt, amikor 
az ördög befolyása alá került emberek rendezetlen házassági viszonyok között éltek és más 
bűnöket is elkövettek; voltak köztük olyan nők, akik többször elkövették az abortusz vétkét, 
amellett, hogy más bűneik is voltak; találkoztam olyan személyekkel, akik aberrált szexuális 
perverzióikon túl még erőszakos cselekményekre is hajlottak, voltak olyan homoszexuálisok,   
akik  kábítószereztek  és  ezzel kapcsolatban még további bűnöket követtek el. Mindezekben az 
esetekben, talán felesleges mondanom, a gyógyulás útja az őszinte megtéréssel kezdődhet.

4) Az ördögtől megrontott személyekkel vagy helyekkel való kapcsolat. Ezzel a 

 
 



kifejezéssel szerettem volna összefoglalni a spiritiszta összejöveteleken való részvételt, a mágiát, 
a sátánkultuszt, a sátáni szektákat (amelyeknek a csúcspontja a „feketemise”) és az okkultista 
praktikákat, a varázslók, boszorkánymesterek, kártyajósok felkeresését. Mindezek kiteszik az 
embert annak a veszélynek, hogy valamilyen ördögi rontás hatása alá kerül. Ez még inkább 
igaz, ha valaki szövetséget akar kötni a sátánnal: létezik a sátánnak szentelt élet, a sátánnal való 
vérszerződés, a sátáni iskolák látogatása és van, akit a sátán papjává neveznek ki. Sajnálatos 
tény, hogy az utóbbi tizenöt évben ezek a dolgok   mindinkább,   mondhatni   robbanásszerűen 
terjedtek el.

Ami a mágusokhoz és hasonló kuruzslókhoz fordulást illeti, hadd idézzek fel egy 
hétköznapi esetet. Adott egy ember, akinek a betegsége semmilyen gyógymódra nem enyhül, 
vagy, tegyük fel, arra lesz figyelmes, hogy bármibe kezd, csődöt mond. Meg van róla győződve, 
hogy valami átok ül rajta. Elmegy a kártyajóshoz vagy varázslóhoz, aki megállapítja: „Magán 
valóban varázslat ül.” Eddig nem kerül sokba az ügy és kár sem keletkezett. A javaslat, ami 
ezután gyakran következik: „Ha azt akarja, hogy megszűntessem, adjon egy millió lírát.” 
De lehet, hogy ennél is többet kérnek. A kezembe került esetek közül a legmagasabb összeg 
amiről hallottam, 42 millió líra volt. Amennyiben az illető elfogadja az ajánlatot, a mágus kér 
tőle valamilyen személyes tárgyat: egy fényképet, egy fehérneműt, egy hajfürtöt, szőrszálat, 
körömdarabot. Ezen a ponton a gonosz hatása bekövetkezett. Nyilvánvaló: fekete mágia céljára 
használják ezeket.

Hadd hívjam fel valamire a figyelmet. Sokan azért dőlnek be ezeknek a trükköknek, mert 
azt látják, hogy az illető asszonyok „folyton a templomban vannak”; vagy azt észlelik csak, hogy 
a varázsló fogadószobája ki van tapétázva feszületekkel, Szűzanya-képekkel, szentekkel, P. Pio 
képmásaival. Ráadásul azt állítják magukról: „Én csakis fehér mágiával foglalkozom, ha valaki 
azt kérné tőlem, hogy fekete mágiát űzzek, visszautasítanám.” A köznapi nyelvben a fehér mágia 
alatt azt értik, hogy valakiről elmulasztják a varázslatok hatását, míg a fekete mágia e varázslatok 
véghezvitele volna. A valóságban azonban, P. Candido soha nem fáradt bele, hogy hirdesse, nem 
létezik fehér és fekete mágia, csak fekete mágia. A mágia minden formája ugyanis nem más, mint
az ördög segítségül hívása. Így aztán, a póruljárt ember, ha addig valami kis enyhe ördögi 
befolyás alatt állt csupán (ám az is lehetséges, hogy szó sem volt semmi ilyesmiről), úgy tér már 
haza, hogy nyakában a tényleges rontás. Mi, ördögűzők, sokszor sokkal többet fáradozunk azon, 
hogy a mágusok gonosz művét semlegesítsük, mint a kezdeti probléma meggyógyításán.

Hozzáteszem meg ehhez, hogy napjainkban csakúgy, mint egykor régen, az ördögtől 
való megszállottságot össze lehet keverni a pszichikus problémákkal. Nagyra becsülöm azokat a 
pszichiátereket, akiknek megvan a nemcsak szakmai hozzáértésük, hanem tudományuk korlátait 
is ismerik és képesek becsülettel beismerni, ha egy beteg olyan tüneteket mutat, amelyeket 
egyetlen tudományosan leírt betegséggel sem lehet összefüggésbe hozni. Simone Morabito 
bergamói pszichiáter professzor azt állította, hogy bizonyítékai vannak arra, hogy sok olyan 
beteg, akiket pszichés betegséggel kezeltek, valójában ördöngös volt; egy ördögűző segítségével 
sikerült meggyógyítania őket (Id. Gente c. folyóirat, 1990/5. sz., 106-112. oldal). Ismerek 
hasonló eseteket még, most ezek közül emelek ki egyet konkrét példaként.

1988. április 24-én avatta boldoggá II. János Pál pápa P. Francisco Palau spanyol 
karmelitát. Az ő alakja nagyon érdekes a mi szempontunkból, mivel Palau életének utolsó 
esztendeiben az ördögtől megszállott embereknek szentelte magát. Vásárolt egy házat, ahova 
különféle elmebajban szenvedő személyeket fogadott be. Mindenkit exorcizált, s aki valóban 
az ördög befolyása alatt állt, az meg is gyógyult, akik viszont betegek voltak, azok is maradtak.    
Természetesen nagy ellenállásba ütközött tevékenysége a papság körében. Ekkor két ízben 
elutazott Rómába: 1860-ban azért, hogy IX. Piusz pápával megbeszélhesse ezeket a dolgokat, 

 
 



1870-ben pedig azért, hogy elérje az I. Vatikáni Zsinaton az ördögűzés visszaállítását az állandó 
szolgálatok közé. Tudjuk, hogy ez a zsinat félbeszakadt; e lelkipásztori szolgálat helyreállítása 
változatlanul sürgető feladat.

Tény, hogy nehéz megkülönböztetni az ördöngöst az elmebajostól. A gyakorlott ördögűző 
mégis képes erre, még inkább, mint egy pszichiáter, mivel az ördögűző minden  lehetőséget  
szem  előtt  tart,  ismeri  a megkülönböztető jegyeket, míg a pszichiáter az esetek többségében 
nem hisz az ördögtől való megszállottság lehetőségében és ezért nem is veszi tekintetbe ennek 
eshetőségét. Évekkel ezelőtt P. Candidónak alkalma nyílt egy olyan fiatalember gyógyítására, aki 
pszichiátere szerint epilepsziában szenvedett. Amikor az illető orvost az ördögűző atya meghívta 
az ördögűzésen való részvételre, az elfogadta az ajánlatot. Amikor azután P. Candido a kezeit a 
fiatalember fejére helyezte, ez a földre zuhant és görcsösen rángott. „Látja, atyám, nyilvánvalóan 
epilepsziáról van itt szó” – sietett megjegyezni az orvos. P. Candido ekkor lehajolt és kezét ismét 
a fiatalember fejére helyezte. Az azonnal felállt és egyenesen mozdulatlanul maradt. „Hát így 
viselkednek az epilepsziások?”, kérdezte P. Candido. „Nem, soha” - felelte a pszichiáter, akit 
nyilvánvalóan meglepett a betegnek ez a viselkedése.

Kár is mondani, hogy az ördögűzések folytatódtak tovább, egészen a fiatalember 
teljes felgyógyulásáig. Korábban éveken át kezelgették az orvosok és állapota ezalatt csak 
rosszabbodott. Ezzel egy érzékeny pontot érintünk: a nehéz esetekben ugyanis a diagnózis 
felállításához az egyes tudományterületek szakértőinek összefogására van szükség, amint erre 
javaslatainkban utalni fogunk. A tévedéseknek ugyanis mindig a betegek isszák meg a levét; nem 
egyszer teljesen tönkretettek már embereket elhibázott orvosi kezeléssel.

Nagyra becsülöm azokat a tudósokat, akik bár nem hívők, elismerik tudásuk korlátait. 
Emilio Servadio professzor, a nemzetközi hírű pszichiáter, pszichoanalitikus és parapszichológus 
érdekes nyilatkozatot tett a Vatikáni Rádióban 1975. február másodikán: „A tudománynak meg 
kell állnia azon tényekkel szemben, amelyeket nem tud bizonyítani és megmagyarázni a maga 
eszközeivel. Ezeket a korlátokat nem lehet pontosan megjelölni, mert nem fizikai jelenségekről 
van itt szó. Azt hiszem, hogy minden felelős tudós érzi, hogy a maga eszközeivel csak egy 
bizonyos pontig tud eljutni és onnan tovább már nem. Az ördögtől való megszállottsággal 
kapcsolatban csak egyes szám első személyben beszélhetek, nem a tudomány nevében. Számomra 
úgy tűnik, hogy a gonosz erők hatalma olykor annyira sajátos, hogy valóban nem keverhető 
össze azokkal a jelenségekkel, amelyeket a tudós, a parapszihológus vagy a pszichiáter a maga 
eszközeivel kimutathat. Hogy hasonlattal éljek, a két dolog úgy viszonyul egymáshoz, mint 
egy vásott kölyök egy szadista bűnözőhöz. A különbség nem mérhető, mégis nyilvánvaló. Úgy 
gondolom, hogy ezekben az esetekben a tudósoknak el kell ismerniük olyan erők jelenlétét, 
amelyeket a tudomány nem tud befolyásolni, sőt amelyeknek még a meghatározása sem a 
tudomány hatáskörébe tartozik.”

 
 



FÜGGELÉK
Kell-e félni az ördögtől?

 
Avilai Szent Teréz válaszol.
 

Az ördög iránti indokolatlan félelmekkel szemben Avilai Szent Teréztől idézünk egy 
részletet, Önéletrajz című munkájából (25. fejezet, 1922). Ez a rövid rész bátorítás lehet, hacsak 
mi magunk nem nyitunk ajtót az ördögnek...

„Ha az Úr olyan hatalmas amilyennek én tudom és látom Őt, ha az ördögök a rabszolgái 
csupán, amiben hitemnél fogva nem kételkedhetem ugyan mi káromat okozhatják, ha e Királynak 
és Úrnak szolgálatába szegődtem? Miért ne érezném magamat olyan erősnek, hogy szembe 
merjek szállni akár az egész pokollal? Kezembe vettem egy keresztet és úgy tűnt a számomra, 
hogy Isten öntötte belém a bátorságot. Rövid idő leforgása alatt olyannyira átalakultam, hogy 
nem féltem volna senkivel sem felvenni a harcot. Rájuk kiáltottam: „Most gyertek elő! Az Úr 
szolgálója vagyok, hadd lássam, mit tehettek ti ellenem!”

Úgy tűnt, valóban tartanak tőlem, mivel nyugton hagytak. Attól kezdve nem gyötörtek 
ezek a kétségek és az ördögöktől sem féltem olyannyira, hogy amikor feltűntek előttem (mint majd 
később elbeszélem), nemcsak nem féltem tőlük, hanem láthatólag ők féltek éntőlem. A mindenható 
Úr olyan hatalmat adott nekem felettük, hogy ma már nem tartok jobban az ördögöktől, mint a 
legyektől. Olyan gyávák, hogy ha azt látják: megveti őket valaki, inukba száll a bátorságuk. Nem 
támadnak meg mást, mint azt, akiről látják, hogy könnyedén megadja magát és azt, akinél az Úr 
megengedi ezt, hogy a küzdelemben     és  üldöztetésben jobban kitűnjön szolgájának erénye.

Adja meg Őfelsége, hogy csak attól féljünk, ami valóban félnivaló: lássuk be, hogy 
nagyobb kárunk származik egyetlen bocsánatos bűnből, mint az egész pokoltól mert ez így igaz.

Tudjátok-e, mikor rettegünk az ördögöktől? Amikor világi  tisztünkért, élvezeteinkért, 
gazdagságunkért aggódunk. Ilyenkor olyasmit keresünk, amitől undorral el kellene fordulnunk 
s az ördög kezeibe magunk rakjuk le azokat a fegyvereket, amivel védekeznünk kellene. így 
aztán mi magunk vesszük rá a sátánt, hogy ránk támadjon s ezzel ítéletet vonunk magunkra. 
Elfacsarodik a szívünk, ha erre gondolunk, hiszen elegendő volna ragaszkodnunk a kereszthez 
és megvetnünk mindent Isten szerelméért, hiszen az ördög megfutamodik ezektől a dolgoktól, 
sebesebben, mint ahogy mi a pestis elől menekülünk. Ő a hazugság barátja és maga a hazugság 
ezért az ördög soha nem ért egyet azzal, aki az igazság útján halad. Ha azonban azt látja, hogy 
valakinek elhomályosult a tisztánlátása, mindent megtesz érte, hogy teljesen behálózza. Ha 
pedig észreveszi, hogy valaki olyannyira vak, hogy gyönyörűségét a világ hívságos és mulandó 
dolgaiban keresi, mint a játszadozó gyermekek, ráébred, hogy gyermekkel van dolga, akként is 
kezeli és egyszer vagy többször rátámad.

Adja az Úr, hogy ne tartozzam soha közéjük, hanem a kegyelem segítségével azt 
tartsam menedékemnek, ami valóban menedék, becsületemnek azt, ami valóban becsület 
és gyönyörűségemnek azt, ami valóban gyönyörűség. Nem értem annak rettegését, aki így 
kiáltozik: „Ördög! Ördög’!”, jóllehet azt is kiálthatná: „Isten! Isten!”, s ezzel az egész poklot 
megfélemlíthetné. Nem tudjuk-e biztosan, hogy az ördögök egy lépést sem tehetnek Isten 
engedélye nélkül? Mire valók hát ezek a hiábavaló félelmek? Ami engem illet, sokkal jobban 
tartok   azoktól,    akik   folyton   az   ördöggel foglalatoskodnak, mint magától az ördögtől 
hiszen a sátán mit sem árthat nekem, míg az előbbiek, különösen, ha gyóntatókról van szó, 
felkorbácsolhatják az ember lelkét.   Őmiattuk   töltöttem   számos   évet   olyan gyötrelemben, 
hogy magam is csodálom, hogy sikerült elviselnem. Áldott legyen az Úr, akiben biztos támaszra 
leltem.

 
 



A KIINDULÓPONT
 

Egyszer telefonált nekem egy püspök, hogy ajánljon nekem egy személyt, akinek 
ördögűzésre volt szüksége. Először azt feleltem neki, hogy nevezzen ki egy ördögűzőt. Azt 
felelte, hogy nem tud olyan papot találni, aki elfogadná ezt a megbízást. Gyakran a papok sem 
hisznek ezekben a dolgokban; ám ha a püspök felkínálja nekik a lehetőséget, hogy ördögűzők 
legyenek, máris ezer ördögöt éreznek a sarkukban és inkább elhárítják a megbízást. Sokszor 
leírtam már, hogy az ördögöt sokkal jobban dühíti a gyóntatás, vagyis ha egy lelket kiszabadítunk 
a karmai közül, mint az ördögűzés, amikor az ember testét vonjuk ki a befolyása alól. Még 
nagyobb méreg az ördög számára az igehirdetés, hiszen a hit Isten igéje nyomán bontakozik ki. 
Ezért az a pap, akinek van bátorsága prédikálni és gyóntatni, ne féljen az ördögűzéstől sem.

Léon Bloy kemény szavakkal írt azokról a papokról, akik visszautasítják az ördögűzés 
szolgálatát. Balducci atya Il diavolo (Az ördög, Piemme, 233. o.) című könyvéből idézem: „A 
papok szinte soha nem alkalmazzák ördögűző hatalmukat, mert nincs hitük és lényegében félnek 
tőle, hogy szembeszálljanak az ördöggel”. Ez igaz, sokan bosszútól tartanak és megfeledkeznek 
arról, hogy az ördög már így is megtesz minden rosszat, amit az Úr megenged a sátánnal nem 
lehet meg nem támadási szerződést kötni! A szerző így folytatja gondolatát: „Ha a papok 
annyira elvesztették a hitüket, hogy már nem hisznek ördögűző hatalmukban és ezért már nem 
is alkalmazzák ezt, ez mérhetetlen csapás. A kórházakat megtöltő elmebajosnak hitt emberek a 
legszörnyűbb ellenségnek vannak kiszolgáltatva.” Kemény szavak ezek, de igazak. Nem más ez, 
mint Krisztus parancsának egyenes elárulása.

Visszatérek a püspökkel folytatott telefonbeszélgetésemre. Nyíltan megmondtam 
neki, hogy ha nem talál papot, az ő kötelessége, hogy elvégezze az ördögűzést. Valódi 
ártatlansággal felelt erre: „Én? Azt se tudnám, hogyan kezdjek neki a dolognak.” Erre azzal a 
mondattal válaszoltam, amit P. Candido nekem mondott, amikor meg magam is kezdő voltam e 
téren. „Fogj hozzá a szertartáskönyv előírásainak elolvasásához és mondd el az előírt imákat a 
rászoruló felett.”

Ez a kiindulópont. A szertartáskönyvben az ördögűzés azzal kezdődik, hogy felsorol 21 
szabályt, amelyet az ördögűzőnek be kell tartania. Nem számít, hogy e szabályokat 1614-ben 
írták; ezek az iránymutatások tele vannak bölcsességgel s ha ki is lehetne egészíteni őket itt-
ott, a mai napig teljesen megőriztek értéküket. Mielőtt figyelmezteti az ördögűzőt, ne higgye el 
könnyedén, hogy az érintett személyben jelen van az ördög, egy sor gyakorlati tanáccsal szolgál. 
Ezek részint arra jók, hogy az ember felismerje, valóban ördöngösség esetével áll-e szemben, 
részint segítséget jelentenek az ördögűző viselkedésével kapcsolatban.

A püspök tanácstalansága („azt se tudnám, hogyan kezdjem”) ugyanakkor mégis teljesen 
jogos. Nem lehet rögtönözni az ördögűzést. Ezt a megbízást ráruházni valakire körülbelül olyan, 
mint amikor egy embernek a kezébe nyomnak egy sebészeti szakkönyvet, azután elküldik műtétet 
végezni. Rengeteg dolgot nem lehet könyvből megtanulni, csak a gyakorlatból. Ezért határoztam 
úgy, hogy leírom a magam tapasztalatát, amely P. Candido hatalmas tapasztalatának nyomába 
szegődött. Jól tudtam ugyanakkor, hogy az eredmény csak igen szerény lehet, hiszen más a 
dolgokat látni, és más olvasni róluk. De legalább leírok olyan dolgokat, amelyeket egyetlen 
könyvben sem lehet megtalálni.

A kiindulópont valójában kicsit más: amikor jelentkezik egy személy ördögűzésre, vagy 
esetleg családtagjai hozzák, egy sor kérdéssel kell munkához látnunk, hogy átlássuk: vannak-
e ésszerű okok, amik indokolják az ördögűzés elvégzését, egyelőre csak a diagnózis felállítása 
céljából. Ezért kezdetben azokat a tüneteket vizsgáljuk meg, amelyeket az érintett személy vagy 
családtagjai elmondanak, s próbálunk következtetni a lehetséges okra.

 
 



A fizikai bántalmakkal kezdjük: az a két pont, ahol leggyakrabban érvényesül a gonosz 
befolyás, a fej és a gyomor. A tartós és fájdalomcsillapítókra érzéketlen fejfájásokon túl, 
különösen a fiatalok esetében gyakran együtt jár ez a tanulás hirtelen abbahagyásával. Olyan 
okos gyerekek, akiknek soha nem volt problémájuk az iskolában,  egyszer csak nem tudnak  
tanulni  és emlékezetük szinte a nullára csökken. A szertartáskönyv gyanús jelekként idézi a 
leglátványosabb megnyilvánulásokat: ha valaki számára ismeretlen nyelven beszél helyesen, 
távoli vagy elrejtett dolgokat ismer, vagy emberfeletti izomerővel rendelkezik. Amint már 
említettem, ezekkel a jelekkel kizárólag az áldások (mindig így hívom az ördögűzést) alatt 
találkoztam, előtte sohasem. Gyakran számolnak be a beteg furcsa vagy erőszakos viselkedéséről. 
Tipikusnak mondható tünet a szent dolgokkal szembeni ellenszenv: egyes emberek felhagynak 
az imaélettel, jóllehet korábban szokásuk volt az imádság; be nem teszik többé a lábukat a 
templomba és haragot éreznek iránta; vagy káromkodnak és erőszakra hajlanak a szentképek 
láttán. Szinte mindig együtt járnak ezek a tünetek a közösségellenes magaviselettel a család és a 
közösség elleni haraggal. Ehhez járulnak meg különféle egyéb furcsaságok.

Talán kár mondanunk, hogy mire valaki eljut az ördögűzőhöz, általában már túl van 
minden lehetséges orvosi vizsgálaton és kezelésen. Nagyon ritka ez alól a kivétel. Ezért az 
ördögűző támaszkodhat az orvos véleményérc, a végzett vizsgálatokra és a kapott eredményekre. 
Van egy másik testrész is, amely gyakran megszenvedi a gonosz befolyását, ez pedig a 
gyomorszáj, rögtön a szegycsont alatt. Itt is előfordulhatnak gyötrő és minden gyógymódnak 
fittyet hányó fájdalmak. Ezeknek az ördögi  eredetű  bajoknak  az egyik tipikus jellegzetessége, 
hogy a fájdalom olykor helyet változtat: hol az egész gyomor, hol a belek, hol a vesék vagy a 
petefészek lesz a fájás góca, és az orvosok nem tudják megmagyarázni ennek az okát és nem 
tudják gyógyszeresen megszüntetni ezt a jelenséget.

Azt állítottuk fentebb, hogy az ördögtől való megszállottság felismerésének egyik 
kritériuma, hogy az orvosságok hatástalanok, míg az áldások eredménnyel járnak. Exorcizáltam 
például egy Marco nevű fiút, aki súlyos ördöngösségben szenvedett. Előzőleg sok időt töltött 
egy klinikán, ahol mindenféle pszichiátriai kezeléssel gyötörték, elektrosokkot kapott, mégsem 
sikerült semmilyen eredményt elérni nála. Azután alvókúrát rendeltek el részére, egy héten 
keresztül kapta az altatókat, amelyektől egy elefánt is összecsuklott volna, ő mégsem aludt, sem 
éjjel, sem nappal. Tágrameredt szemmel járta a klinika épületét, mint egy elmebajos. Végre aztán 
kikötött az ördögűzőnél, és azonnal mutatkoztak a pozitív eredmények.

A különleges fizikai erő is lehet az ördöngösség jele. A bolondok házában az őrülteket 
kordában lehet tartani a kényszerzubbonnyal. Az ördöngös embert senki sem bírja féken 
tartani, mindent szétszakít, még a vasláncot is, ahogy az evangélium azt elbeszéli a gerazai 
megszállottról. P. Candido mondta el nekem egy vékony és látszólag gyenge nő esetét, akit az 
ördögűzések alatt négy férfi alig tudott lefogni. Minden kötelet, de még a vastag bőrszíjakat is 
eltépte, amikor megpróbálták összekötözni. Egyszer vastag kötelekkel és vaspántokkal próbálták 
féken tartani, de a vas egy részét is elszakította, másik részét pedig derékszögben meghajlította.

A gonosz befolyás alatt álló ember (de olykor mások is, ha a rontás egy egész családon ül) 
furcsa neszeket hall, lépéseket a folyosó felől, ajtók kinyílását és becsukódását, azt tapasztalják, 
hogy egyes tárgyak eltűnnek, majd a legvalószínűtlenebb helyeken bukkannak fel újra, vagy 
kopogásokat vélnek hallani a falon meg a bútorokon. Mindig megkérdezem ilyenkor az okot 
kutatván, hogy mikor kezdődtek ezek a problémák és hogy valamilyen konkrét eseményhez 
köthetők-e, járt-e az illető spiritiszta szeánszon, varázslóhoz vagy jóshoz fordult-e és ha igen, 
miképpen zajlottak le ezek a találkozók.

Megtörténhet, hogy valamilyen ismerős tanácsára kibontják ilyenkor az érintett személy 
párnáját vagy ágybetétjét és ott furcsábbnál-furcsább dolgokat találnak: színes  szövetszálat,   

 
 



hajtincset,   copfot,   faszálkát, vasforgácsot, szorosra kötött szalagokat vagy koszorút, apró 
babát, állatformát, vérrögöket, köveket..., az ilyenek a varázslatok biztos jelei.

Ha a kérdezősködés nyomán ördögi befolyást lehet gyanítani, nekilátunk az 
ördögűzésnek.

Bemutatok   most   néhány   megtörtént   esetet, természetesen mindegyikben 
elváltoztatom a neveket és minden olyan elemet, amelyből ki lehetne következtetni az illetők 
kilétét. Jött hozzám néhány alkalommal áldásra egy Márta nevű asszony a férjével együtt. 
Messziről jöttek, nem kevés áldozat árán. Mártát már jónéhány éve kezelték az ideggyógyászok 
a legkisebb eredmény nélkül. Néhány kérdés elég volt ahhoz, hogy lássam, kiszolgáltathatom  
az ördögűzést, jóllehet  mások exorcizálták már előttem és az nem járt hatással. Először a 
földre esett és úgy tűnt, nincsen eszméleténél. Amikor folytattam a bevezető imádságokat, néha 
panaszosan megszólalt: „Igazi ördögűzést akarok, nem ezeket az izéket!” Az első ördögűző 
imádság legelején, amely ezekkel a szavakkal kezdődik: „Exorcizo te”, megnyugodott, ezekre 
a szavakra nyilvánvalóan a megelőző exorcizmusokból emlékezett. Azután arra kezdett 
panaszkodni, hogy fáj miattam a szeme. Ezek a magatartásformák  egyáltalán  nem jellemzőek  
az ördöngös emberekre. Amikor ismét eljött, nem tudta megmondani, hogy áldásaim hoztak-
e számára valami eredményt vagy sem. Biztos akartam lenni a dolgomban, mielőtt végképp 
eltanácsoltam volna, és elvittem őt P. Candidóhoz, aki miután rátette a kezét a nő fejére, azonnal 
megmondta nekem, hogy ehhez az ügyhöz semmi köze az ördögnek. Ez az eset a pszichiáterekre 
tartozott, nem az ördögűzőkre.

Pierluigi 14 éves volt, korához képest magas és kövér fiú. Nem volt képes tanulni, 
a kétségbeesésbe kergette tanárait, de osztálytársait is, mert soha senkivel nem tudott szót érteni; 
bár nem volt erőszakos gyerek. Volt egy érdekessége: ha törökülésben ült a földön (ahogy ő 
mondta, indiánosdit játszott), semmi erővel sem lehetett elmozdítani, olyan volt, mintha ólomból 
öntötték volna. Többféle eredménytelen orvosi kísérlet után került P. Candidóhoz, aki elkezdte 
kiűzni belőle az ördögöt, mivel valódi megszállottságot ismert fel benne. Volt egy másik 
jellegzetessége is: ő maga nem volt veszekedős, de a közelében mindenki ideges lett, kiabált, 
nem volt képes uralkodni az idegein. Egyszer törökülésben ült a házuk lépcsőházában, a 
harmadik emeleten. A többi lakó le-föl járt-kelt a lépcsőn, lökdösték, hogy menjen el az útból, de 
a fiú meg sem mozdult. Egyszercsak a ház összes lakója összegyűlt a lépcsőházban, és ki-ki a 
maga szintjén kiabált és ordítozott Pierluigit szidalmazva. Valaki még a rendőrséget is kihívta; a 
gyerek szülei P. Candidóért küldtek. Az atya, aki egyszerre ért oda a rendőrökkel, elkezdett 
beszélgetni a fiúval, hogy meggyőzze: haza kell mennie. A rendőrök azonban (három szép szál 
fiatalember) azt mondták P. Candidónak: „Engedjen oda minket, tisztelendő úr, ez a mi 
dolgunk.” Amikor megpróbálták Pierluigit megmozdítani, egy milliméterrel sem sikerült 
odébbtenniük. Megdöbbenve és izzadságban fürödve tanácstalanul álldogáltak. Ekkor P. Candido 
azt mondta nekik: „Mondják meg mindenkinek, hogy menjenek vissza a lakásukba.” Azonnal 
teljes csend lett. Azután megkérte őket: „Menjenek le egy emeletnyit és figyeljenek!” 
Engedelmeskedtek neki. Végül így szólt Pierluigihoz: „Ügyes voltál, egy szót sem szóltál és 
mindenkit móresre tanítottál. Most pedig gyere velem haza.” Kézen fogta és a fiú felkelt; derűsen 
követte őt a szülei lakásába. Az ördögűzések során Pierluigi sokat javult, de nem érte el a teljes 
szabadulást.

Az egyik legnehezebb eset, amire emlékszem, egy egykor igen híres emberhez kötődik, 
aki éveken át részesült P. Candido áldásaiban. Én is jártam nála, hogy áldást végezzek 
otthonában, mert már nem tudott elmozdulni. Exorcizáltam, ám ő nem szólt egy szót sem (néma 
ördög szállta meg), a legkisebb reakciót sem tudtam észrevenni rajta. Amikor viszont elmentem, 
bekövetkezett az erőszakos reakció. Mindig így történt. Idős volt és még éppen időben szabadult 

 
 



meg ahhoz, hogy élete utolsó heteit derűsen élhesse le.
Volt egyszer egy édesanya, akit igen aggasztott fia furcsa viselkedése:  néha  feldühödve 

borzasztóan kiáltozott, káromkodott és amikor megnyugodott, semmire sem emlékezett e 
magatartásából. Soha nem imádkozott és nem engedte volna magát megáldani egy paptól. Egy 
nap, amikor a fiú szokásához híven munkaruhában ment dolgozni, az édesanya megáldatta a 
ruháit a szertartáskönyv idevágó áldásával. A fiatalember hazatért a munkahelyéről, levette 
piszkos munkaruháját és mit sem sejtve felöltözött. Néhány másodperc múlva azonban letépte 
magáról ezt a ruhát és visszavette a munkaruhát anélkül, hogy egy szót szólt volna; később sem 
lehetett rábírni, hogy újra felvegye a megáldott öltözéket. Azontúl jól elkülönítve tartotta ezeket a
darabokat szerény ruhatárában. Ez a tény bizonyította az ördögűzés szükségességét.

Egy fiatal testvérpár keresett meg áldásaimat kérve, mert aggasztotta őket egészségi 
állapotuk és néhány furcsa házi zaj, amelyeket főként az éjszaka egy meghatározott órájában 
hallottak. Miközben az ördögűzést végeztem, csak enyhe ördögi befolyást észleltem náluk, 
ezért elláttam őket tanácsokkal a szentségek gyakori vétele, a rendszeres imaélet és a három 
szentelmény (exorcizált víz, só és olaj) tekintetében, és megkértem őket, hogy keressenek fel 
újra. A szokásos kérdések kapcsán fény derült arra, hogy a bajok akkor kezdődtek, amikor a 
testvérek szülei úgy döntöttek, magukhoz veszik otthonukba az egyik nagypapát, aki egyedül 
maradt. Ez a férfi állandóan káromkodott, átkozódott és szitkokkal szórt mindenre és mindenkire. 
A megboldogult Tomaselli atya szokta volt mondani, hogy elég, ha van a házban egy káromkodó 
ember és az egész családot tönkreteheti az ördög jelenléte. Ez az eset valóban neki adott igazat.

Ugyanaz az ördög több személyben is jelen lehet. A lányt Giuseppinának hívták és 
az ördög bejelenlette, hogy másnap éjszaka el fogja hagyni a testét. P. Candido, bár jól tudta, 
hogy ilyenkor az ördögök szinte mindig hazudnak, segítséget kért néhány ördögűzőtől, sőt 
gondoskodott arról is, hogy legyen keznél orvos is. Egy hosszú asztalra fektették az ördöngös 
lányt, hogy le tudják fogni, de ő annyira rángatózott, hogy néhányszor a földre is zuhant. Ilyenkor 
az esés legutolsó szakaszában lelassult a teste, mintha egy kéz visszatartaná, és nem esett 
bántódása. Miután egész este és fél éjszaka hiába dolgoztak, az ördögűzők úgy döntöttek, hogy 
felhagynak az üggyel. Másnap délelőtt P. Candido egy 6-7 éves kisfiúból űzte ki az ördögöt. 
Az ördög, aki hatalma alatt tartotta a gyermeket, elkezdte gúnyolni az atyát: „Ma éjjel sokat 
dolgoztatok, mégsem mentetek semmire. Jól kitoltunk veletek. Én is ott voltam!”

Egy másik alkalommal, amikor egy kislányt exorcizált, P. Candido megkérdezte 
az ördögtől, mi a neve. „Zebulon” - volt a válasz. Az ördögűzés végén elküldte a kisleányt 
imádkozni a tabernákulum elé. Egy másik kislány is sorrakerült, akit szintén megszállva tartott 
az ördög, s ettől is megkérdezte P. Candido a nevét. „Zebulon” - volt a válasz. Az atya erre 
rákérdezett: „Ugyanaz vagy, mint aki a másik lányban is volt? Jelet akarok. Isten nevében 
megparancsolom neked, hogy térj vissza abba a kislányba, aki az előbb járt nálam!” A kislány 
furcsa üvöltést hallatott, azután egyszercsak abbahagyta és úgy tűnt, megnyugodott. A körülállók 
ekkor hallották, hogy a másik kislány, az, aki imádkozott, folytatta az üvöltést. Akkor P. Candido 
ráparancsolt az ördögre: „Gyere vissza ide!” Az előtte álló kislány azonnal átvette az üvöltést, 
a másik pedig folytatta az imádkozást. Az ilyen esetekben teljesen nyilvánvaló az ördögtől való 
megszállottság.

Nyilvánvaló az ördög jelenléte bizonyos mélyértelmű válaszokból is, különösen, ha 
gyermekek szájából hangzanak el. Egy 11 éves kisfiúnak P. Candido igen nehéz kérdéseket 
tett fel, amikor fény derült rá, hogy megszállta az ördög. Megkérdezte tőle: „Vannak a földön 
hatalmas tudósok, nagyszerű elmék, akik tagadják az Isten és az ördögök létezését. Te mit 
gondolsz erről?” Mire a fiú azonnal így felelt: „Méghogy nagyszerű elmék! Inkább nagyszerű 
tökfejek!” P. Candido hozzáfűzte ehhez, az ördögökre célozva: „Vannak olyanok, akik tudatosan, 

 
 



akarattal tagadják meg Istent. Mi a véleményed ezekről?” Erre a kis ördöngös talpraugrott: „Hát 
idefigyelj. Vésd eszedbe, hogy mi a szabadságunkat védelmeztük ővele szemben.” Az ördögűző 
tovább folytatta: „Akkor magyarázd meg nekem, mondd csak meg, mi értelme a szabadságunkat 
védelmezni Isten ellenében? Hiszen tőle elszakadva te semmi vagy, ahogy semmi vagyok én is. 
Olyan ez, mintha a 10-es számban a nulla függetlenedni akarna az egyestől. Mi lenne belőle? 
Mire jutna vele? Isten nevében megparancsolom neked: sorold el, mire vitted magad! Rajta, 
beszélj!” A fiú pedig ijedten és mérgesen, habzó szájjal rángatózva úgy sírt, ami felfoghatatlan 
egy 11 éves gyereknél s ezt mondogatta: „Ne vádaskodj! Ne vádaskodj!”

Sokan felteszik magukban a kérdést, hogyan bizonyosodhatunk meg afelől, hogy valóban 
az ördöggel váltunk szót. Az ilyen esetekben minden kétséget ki lehet zárni. Felidézek egy másik 
esetet is.

Egyszer egy 17 éves parasztleányt exorcizált P. Candido, aki megszokta a vidéki 
tájszólást, az igazi olasz nyelvet pedig csak rosszul beszélte. Volt ott két másik pap, akik, 
miután nyilvánvaló lett a sátán jelenléte, kérdésekkel halmozták el az ördöngös leányt. P. 
Candido, aki közben latinul imádkozta az áldásokat, a latin szavak közé keverve ezt mondta neki 
görögül: „Hallgass! Hagyd abba!” A lány azonnal odafordult hozzá: „Miért nekem parancsolod, 
hogy elhallgassak? Inkább ennek a kettőnek mondanád, akik egyfolytában faggatnak!”

P. Candido mindenféle emberekben lakozó ördöggel folytatott már párbeszédet, de 
legszívesebben a gyerekek kikérdezését idézi fel, mert ott kézenfekvő, hogy a válaszok koruknál 
fogva nem lehetnek sajátjaik. Ilyenkor nyilvánvaló az ördög jelenléte. Egyszer megkérdezte egy 
13 éves kislánytól: „Ha van két ellenség, akik egész életükben halálosan gyűlölték egymást, 
és végül mindketten a pokolba jutnak, vajon milyen lesz a kettejük közötti kapcsolat, ha egy 
örökkévalóságra össze lesznek zárva?” Íme a válasz: „Milyen ostoba vagy! Odalent     mindenki     
csak magában él, lelkiismeret furdalásaitól gyötörve. Nincs kapcsolata senkinek senkivel,   
mindenki   a   legtökéletesebb magányban él, és keservesen megsiratja mindazt a rosszat, amit 
elkövetett. Olyan az egész, mint egy temető.” 

 
 



AZ ELSŐ „ÁLDÁSOK”
 
 

Hasznos, ha az ilyen betegekkel szemben eufemisztikus kifejezésekkel élünk. Az 
ördögűzéseket mindig áldásoknak nevezem; ha bebizonyosodik a gonosz jelenléte, ezt negatív 
jelenségként írom körül. Nagy előny, hogy maguk az imádságok latin nyelven hangzanak el. 
Mindez azért van így, mert nem kell felesleges riadalmat kelteni; ez csak ellentétes hatást 
váltana ki és csalóka képzeteket szülne. Vannak olyan emberek is, akiknek az a mániája, hogy 
beléjük költözött az ördög; szinte biztos lehet benne az ember, hogy ezeknek semmi bajuk. 
Zavart elméjük számára az a tény, hogy valaki ördögűzést végez náluk, kész bizonyítékként 
szolgál arra nézve, hogy igenis, bennük a sátán, és ezt soha senki nem fogja kiverni a fejükből. 
Amikor még nem ismerek kellően egy személyt, inkább azt mondom, hogy áldást adok, még 
ha valójában ördögűzést is végzek; ám sokszor csak a betegekre vonatkozó áldást mondom el a 
szertartáskönyvből.

A teljes szentelmény hosszas bevezető imák után három   tényleges  ördögűzési   imából   
áll. Ezek különböznek egymástól, kiegészítik egymást és logikus sorrendben következnek a 
megszabadulás felé vezető úton. Nekem nem számít, hogy régen választották ki éppen ezeket az 
imádságokat (1614-ben), csak az, hogy hosszasan érlelt és közvetlen tapasztalat gyümölcsei.

Akik ezeket az imákat lejegyezték, alapos tapasztalattal rendelkeztek, tudták, hogy az 
egyes mondatok milyen hatást váltanak ki a megszállott személyekből. Van ugyan néhány apróbb 
hiányosság bennük, de ezeket P. Candido - majd pedig én - pótoltuk. Például nincsen bennük 
semmilyen utalás a Szűzanyára. Mi  hozzáfűztük  ezt  mindhárom  exorcizmushoz, felhasználva 
XIII. Leó ördögűző imádságának szavait. Ám ez mind semmiség, hiszen a szövegek többsége a 
IX-X. századból származik.

Mondtam már, hogy az ördögűzés tarthat néhány percig, de több órán keresztül is. 
Amikor először űzünk valakiből ördögöt, még ha már kezdetben nyilvánvaló is a gonosz 
befolyás, jobb, ha röviden végzünk; elegendő néhány bevezető imádság és egy a három 
exorcizmus közül. Általában ilyenkor az elsőt választom, amely alkalmat kínál a szent kenet 
feladására. A szertartáskönyv ezt nem említi, amint még sok olyan dolgot sem, amire utalni 
fogok; a tapasztalat azonban arra tanított bennünket, hogy (a keresztség szertartásában történő 
felkenés mintájára) igen hatásos a katekumenek olajának használata a következő szavak 
kíséretében: „Sit nominis tui signo famulus tuus munitus”. Az ördög igyekszik elrejtőzni, hogy 
fel ne fedezzük s így ne kelljen távoznia. Ezért előfordulhat, hogy az első alkalmakkor csak 
kevéssé, vagy egyáltalán nem mutatkozik meg a jelenléte. Aztán már az ördögűző imák ereje 
kényszeríti rá, hogy előjöjjön. Sokféleképpen lehet erre késztetni, az egyik mód éppen a kenet.

A szertartáskönyv nem rögzíti, hogy az ördögűzőnek milyen testhelyzetben kell lennie: 
van, aki áll, van, aki ül, az ördöngös személy jobbján, balján vagy éppen mögötte. A rituálé 
csak annyit ír elő, hogy az „Ecce crucem Domini” szavaktól kezdve a pap helyezze stólája 
egyik végét az érintett személy nyakára, jobb kezét pedig helyezze a fejére. Tapasztaltuk, hogy 
az ördög nagyon kényes az öt érzékre („ott jövök be” - mondta nekem egyszer) - de főként a 
szemekre. Ezért az a szokásunk, P. Candidónak és a tanítványainak, hogy két ujjunkat könnyedén 
a beteg szemére helyezzük és az ima bizonyos pillanataiban felnyitjuk velük a szemhéját. Ha 
fennáll az ördögtől való megszállottság, a szemek ilyenkor majdnem mindig csak a fehérjéjüket 
mutatják, a pupillák csak alig látszanak fent vagy lent; olykor a másik kéz segítségére is szükség 
van.

A pupillák helyzete jelentős az ördögök és a problémák fajtáját illetően. A sok-sok kérdés 
nyomán az ördögöket fel lehel oszlani a Jelenések könyvének 9. fejezete alapján: ha a pupillák 

 
 



felfelé néznek, skorpiókkal, ha lefelé, kígyókkal van dolgunk. A skorpiók vezére Lucifer (e 
név talán nem bibliai, de erősen meggyökeresedett a hagyományban), a kígyóké a sátán, aki 
Lucifernek is parancsol (ám az is lehet, hogy ugyanarról az ördögről van szó), csakúgy, mint 
minden más ördögnek is. Hadd hívjam fel rá a figyelmet, hogy az „ördög” szónak a szentírásban 
általános értelme van, gonosz lelket jelent, mégis mindig és kizárólag csakis a sátánra 
vonatkozik, akinek a másik neve Belzebub. Sokak szerint Lucifer is a sátán szinonimája. Ebbe 
a kérdésbe most nem kívánok belemerülni; az én tapasztalatom azt mutatja, hogy két különböző 
ördögről van szó.

Az ördögök nem szívesen szólalnak meg, csak ha kényszerítik őket és csak a 
legsúlyosabb esetekben, amikor valódi megszállottság esete áll fenn. Olykor mégis nagyon 
közlékenyek maguktól is, de ez csak csel, amivel el akarja vonni az ördögűző figyelmét a kellő 
összpontosítástól és hogy később ne válaszoljon a fontosabb  kérdésekre,   amikor  faggatja.   
Amikor kérdezünk,   nagyon   fontos   ragaszkodnunk   a szertartáskönyv előírásaihoz, nem 
szabad haszontalan, kíváncsiskodó kérdéseket feltenni, csak az ördög nevét szabad megtudakolni, 
azt, hogy vannak-e jelen más ördögök is, hányan, hogy mikor és hogyan lépett be a gonosz 
az illető ember testébe és mikor fog onnan eltávozni. Ha a gonosz lélek jelenléte valamilyen 
rontás, varázslat következménye, kikérdezzük, hogyan vitték ezt véghez. Ha az illető személy 
elátkozott dolgokat evett vagy ivott, ki kell ezeket hánynia; ha valahol el van rejtve valamilyen 
elátkozott tárgy, rá kell kényszeríteni, hogy megmondja, hol van, hogy elégessük azt kellő 
elővigyázatossággal.

Az ördögűzések folyamán a gonosz lélek jelenléte csak   lassanként   lesz   nyilvánvaló, 
ám olykor robbanásszerűen is végbemehet ez. Az ördögűző mindinkább megismeri a gonosz 
erejét és befolyásának súlyosságát, hogy megszállottságról, zaklatásról, vagy lidércnyomásról 
van-e szó. Megtudja azt is, hogy csak enyhe a befolyás, vagy már mélyen gyökeret vert az 
illetőben. Nehéz olyan szövegeket találni, amelyek világos eligazítást adnának ezen a területen. 
Én a következők szerint járok el: ha az illető személy az ördögűzések alatt transzállapotba kerül 
(hiszen ez az az időszak, amikor az ördög a leginkább kényszerül felfedni magát az exorcizmus 
ereje miatt; lehet, hogy máskor is hatalmába keríti az illetőt, de nem ennyire erősen), és így 
feltételezhető, hogy ha beszél is, rajta keresztül az ördög szólal meg és ha rángatózik, az ördög 
használja tagjait, az ördögűzés végeztével pedig nem emlékszik semmire sem abból, ami 
vele történt, akkor ördögtől való megszállottság esete forog fenn, vagyis az illető személyben 
ördög lakozik, aki olykor az ő tagjain keresztül cselekszik. Ha viszont az érintett embernek 
az ördögűzés folyamán van ugyan olyan reakciója, amely ördögi eredetre utal, de nem veszíti 
el teljesen az eszméletét és az áldás végeztével legalább nagyjából fel tudja idézni azt, amit 
hallott és amit tett, akkor ördögi zaklatásról van szó, azaz nincs benne állandóan a gonoszlélek a 
testében, de néha rátör és testi-lelki gyötrelmeket okoz neki. Ez azonban nem mindig van így.

Itt most nem akarok a harmadik formáról is beszélni (a megszállottságon és a zaklatáson 
kívül), amit ördögi lidércnyomásnak neveztünk: ezek legyőzhetetlenül jelentkező lidérces 
gondolatok, amelyek főként éjjelente, de olykor állandóan hatalmukba kerítik az embert. 
Jegyezzük meg azonban, hogy mindhárom esetben azonos a gyógymód: imádság, a szentségek 
vétele, böjt, keresztény életvitel, a szeretet cselekedetei, ördögűzés.

Most inkább néhány általános jellegű problémáról szeretnék szólni, amik ördögi eredetűek 
lehetnek, de nem mindig azok. Ezek tehát nem elegendőek a korrekt diagnózis felállításához, de 
segíthetnek benne.
 

A negatív jelenségek, vagyis az ördögi befolyás öt területen szokta megtámadni az 
embert, az ok súlyosságától függő mértékben: egészségében, érzelmeiben, üzleti életében, 

 
 



életkedvében és a halál utáni vágyakozásban.
Az egészség területe.
 A gonosz léleknek hatalma van rá, hogy testi és lelki problémákat idézzen elő. Már 

említettem a két legáltalánosabb fájdalmat, a fejfájást és a gyomorfájást.  Ezek a fájdalmak 
általában helyhez kötöttek. Vannak azonban vándorfájások is és sokszor csak az ördögűzés ideje 
alatt lépnek fel. Lehetnek ezek daganatok, szúrt sebek vagy véraláfutások...    A szertartáskönyv 
azt javasolja, hogy rajzoljuk rájuk a kereszt jelét és hintsük meg őket szenteltvízzel. Sokszor 
láttam annak hatásos voltát, ha egyszerűen ráterítjük a stólát és kezünkkel megnyomjuk. 
Többször előfordult velem, hogy olyan nők fordultak hozzám segítségért, akik műtét elé néztek, 
mert cisztát állapítottak meg náluk a petefészekben, a fájdalom és a műszeres vizsgálatok alapján. 
Az áldások után a fájdalmaik megszűntek, az újabb ultrahangos vizsgálatnál nem találták a cisztát 
és szóba sem került többé az operáció. P. Candido áldásai nyomán rengeteg féle betegség múlt 
el, még egy olyan agydaganat is, aminek meglétében az orvosok teljesen bizonyosak voltak. 
Természetesen ezek a dolgok csak olyan személyeknól fordulhatnak elő, ahol fennállnak az 
említett negatív jelenségek, s ezek alapján arra következtethetünk, hogy betegségük oka a gonosz 
lélek befolyása.

Az érzelmek területe.
A gonosz lélek leküzdhetetlen idegességeket képes okozni olyan személyek esetében, 

akik rendkívüli mértékben szeretnek valakit. Ĺgy tönkretehet házasságokat, megszakíthat 
jegyességeket, örjöngő veszekedéseket képes szítani olyan családokban, ahol valójában mindenki 
szereti egymást; az okok pedig minden esetben jelentéktelenek.   Barátságokat is szétzúzhat, 
az ördögtől sújtott emberben azt a benyomást kelti, hogy sehol sem nezik jó szemmcl, hogy 
kerülik, hogy mindenkitől el kell szigetelődnie. A szeretet helyett értellenséget, teljes érzelmi űrt, 
a házasságra való képtelenséget hoz létre. Ez a probléma is eléggé elterjedt: akárhányszor olyan 
baráti kapcsolatot létesít az illető, amiből szerelmi kapcsolat csírázhatna ki, de még olyankor is, 
ha már nyílt vallomás is elhangzott a másik fél részéről, egy csapásra minden tönkremegy, láthaló 
ok nélkül.

Az üzleti élet területe.
Olykor nem képes az ember munkát találni, meg ha már szinte biztosan közelébe 

férkőzött is egy-egy állásnak - ok pedig nincs, vagy teljesen képtelen. Vannak olyanok is, akik 
találnak munkát, azután egészen ostoba okból otthagyják; nagy nehezen azután találnak másik 
munkát, de el se mennek, vagy ezt a helyet is otthagyják olyan könnyedén, ami a környezet 
szemében oktalanságnak tűnik. Láttam jómódú családokat, akik sötét nyomorba hulltak 
emberileg megmagyarázható ok nélkül. Voltak nagy gyárosok is, akiknek érthetetlenül  minden  
elkezdett ellenükre dolgozni. Láttam sikeres üzletembereket, akik hirtelen óriási hibákat kezdtek 
elkövetni az üzleti életben és azután egy nagy csomó adósságot szedtek össze. Ismertem jól menő 
kereskedőket, akiknek bejáratolt boltjuk volt, azután egyszerre azt tapasztalták, hogy senki sem 
teszi be a lábát az üzletbe. Lényegében arról van szó, hogy valaki vagy képtelen munkát találni, 
vagy kiegyensúlyozott gazdasági helyzete egy pillanat alatt összeomlik, lázas munka helyett a 
munkanélküliség állapotába esik. És mindenült hiányoznak az ésszerű okok.

Az életkedv területe.
Logikus, hogy a testi bajok, az érzelmi elszigeteltség, vagy a gazdasági csőd 

pesszimizmust szülnek, vagyis az illető mindent feketén lát az életben. Az ember képtelenné 
válik az optimista látásmódra, de legalábbis a reményre, az egész élet fekete színben tűnik fel 
előtte, nem lát kiutat, minden kibírhatatlannak tűnik számara.

A halál utáni vágyakozás.
Ez a végső cél, amit a gonosz lélek maga elé tűz ki: az ember kétségbeesésbe és 

 
 



öngyilkosságba hajszolása. Hangsúlyoznom kell, hogy amikor valaki az Egyház védelme alá 
helyezi magát, akár csak egyetlen áldás érejéig, ez az ötödik lépcsőfok ki van zárva. Olyan 
ez, mintha újra átélnénk, amit az Úr Jóbra vonalkozóan a sátánnak mondott: „Odaadom őt 
hatalmadba! Csak az életét őrizd meg” (Jób 2,6). Egész sor olyan epizódot tudnék felsorolni, 
amikor az Úr a csodával határos módon mentett meg egyes embereket az öngyilkosságtól.

Sok olyan emberrel találkoztam, akik ezt az öt pontot hallván úgy érezték, éppen róluk 
van szó. Ismét hangsúlyozom, hogy ezeknek a bajoknak lehet a gonosz lélek jelenléte az okozója, 
de lehetnek más okai is: önmagukban nem elégségesek ahhoz, hogy valakiről megállapítsuk, 
megszállta vagy zaklatja az ördög.

Az ötödik, legsúlyosabb lépcsőfok, a halálvágy és az öngyilkossági kísérlet kapcsán 
szeretnék csupán két példát felidézni. 

Kapcsolatba kerültem egy képesített ápolónő esetével, aki mély válságba zuhanva, teljes 
kétségbeesésben a következő képtelen gondolatra jutott: „A betegnek más vércsoportú vért adok; 
az belehal, engem letartóztatnak és lecsuknak.” Meg is tette, amit elhatározott, biztos volt benne, 
hogy a vérátömlesztésnél más vércsoportot használt, mint amit kellett volna. Azután bement a 
nővérszobába és várta, hogy letartóztassák.  Az órák azonban hasztalanul teltek. A vérátömlesztés 
kitűnően sikerült (ki tudja, hogyan) és az ápolónőnek nem maradt más hátra, mint megbánni 
ostobaságát.

Giancarlo, egy szép szál 25 éves fiatalember látszólag teljesen egészséges és életvidám 
volt. Lakott benne azonban egy „albérlő”, aki kegyetlen kínokkal gyötörte. Az ördögűzés kicsit 
enyhített rajta, de nem eléggé. Egy este azután elhatározta, hogy ebből elég volt neki, ahogy 
feltette ezt már magában más alkalmakkor is. Egy fontos vasútvonal mentén elgyalogolt egy 
nagyívű kanyarig és lefeküdt a két vágány közül az egyikre. Egyetlen hálózsák segítségével 4-
5 órán keresztül várt ebben a kényelmetlen testhelyzetben. Számos vonat haladt el arra, mindkét 
irányban, de mindegyik a másik vágányon. És egyetlen mozdonyvezető vagy vasutas sem vette 
észre, hogy fekszik ott valaki. Ezek tények; én nem tudok rájuk természetes magyarázatot adni.

Megkérdeztem P. Candidót, hogy hosszú tapasztalata folyamán volt-e halálos kimenetelű 
eset az általa megáldott személyek között. Egyetlen egy volt csak, azt elmondta nekem. 
Egy római lány, akit már igen rossz állapotba sodort az ördögtől való teljes megszállottság, 
elkezdett járni  hozzá  ördögűzés  céljából.  Már mutatkoztak is az első eredmények, bár még 
mindig hatalmas erőre volt szüksége ahhoz, hogy legyőzze az öngyilkossági kísértéseket. A 
lány édesanyja is elment P. Candidóhoz; az asszony meg volt róla győződve, hogy a lánya 
egyszerűen „csökönyös” és ezért folytonos szemrehányásokkal illette. Úgy tűnt, P. Candido 
magyarázata meggyőzte őt, ám valójában nem ez volt a helyzet. Egyszer a lány bevallotta 
az anyjának, hogy állandóan az öngyilkosság gondolata kísérti, mire az szokásos módján 
kifakadt: „Te csökönyös semmirekellő, te még megölni sem tudnád magadat! Próbáld csak meg!” 
- és kitárta előtte az ablakot. A lány kiugrott az ablakon és szörnyethalt. Ez volt P. Candido 
praxisában az egyetlen öngyilkosság az általa megáldott személyek között. De itt az anya bűne 
több mint nyilvánvaló, annál is inkább, mert lánya korábbi állapotáért is felelősséggel tartozott.

Utaltunk az ördögűzések időtartamára, és arra, hogy beláthatatlan, mennyi idő alatt 
érhet el valaki a teljes megszabadulásig. Nagyon fontos ugyanis az érintett személy tevékeny 
közreműködése, de olykor ennek ellenére csak javulást lehel elérni, a gyógyulás nem sikerül. 
Egyszer P. Candido egy hatalmas, kövér fiatalemberből próbálta kiűzni az ördögöt. Az ilyenek 
megizzasztják az ördögűző papot, mert nagy fizikai erő is kell hozzájuk. Néha valóban olyan volt 
az ördögűzés, mint egy igazi birkózómeccs. A fiatalember már kezdettől fogva mondogatta az 
atyának: „Nem tudom, jó lesz-e ha ma exorcizál, atyám; az az érzésem, hogy bántani fogom.” 
Valóban szabályos mérkőzés volt kettejük küzdelme és kétes volt a dolog kimenetele. Azután 

 
 



egyszercsak összecsuklott a fiú és egy rövid időre P. Candido is rázuhant. ĺgy emlékezett erre 
mosolyogva: „Ha valaki belépett volna abban a pillanatban, biztosan nem tudta volna, ki az 
ördöngös és ki az ördögűző.” Aztán magához tért az atya és befejezte az exorcizmust. Nem 
sok napra rá P. Pio megüzente neki: „Ne vesztegesse erre a fiúra az idejét és az energiáját. 
Kárbaveszett fáradozás.” A magasból jövő sugallat nyomán P. Pio tudta előre, hogy ebben az 
esetben semmire sem fog menni. A tények igazolták a szavait.

Szeretnék hozzáfűzni ehhez egy megjegyzést: az ördögtől való megszállottság nem 
ragályos betegség, sem a családtagok, sem az ördögűzésen jelenlévők, sem az ördögűzés 
helyszínéül szolgáló termek szempontjából. Fontos ezt aláhúznunk, mivel mi, ördögűzők, gyakran 
nagyon nehezen találunk csak helyet, ahol kiszolgáltathatjuk ezt a szentelményt. Sokan éppen 
azért hárítják el jelenlétünket, mert attól tartanak, hogy az érintett szobák „átok alatt” maradnak. 
Legalább a papoknak tudnia kellene, hogy az ördögtől megszállt személyek jelenléte és az 
ördögűzés szentelményének elvégzése semmilyen következményt nem von maga után a helyre 
és az ott lakókra vonatkozólag. Inkább a bűntől kellene félnünk: a megrögzött bűnös ember, az 
istenkáromló   tönkreteheti   családját,   munkahelyi környezetét és mindazokat a helyeket, ahol 
csak megfordul.

Idézek ismét néhány esetet, nem a leglátványosabbakat, amik velem megtörténtek, hanem 
közönséges, tipikus történeteket.

Egy 16 éves lány, Anna Maria amiatt aggódott, mert egy bizonyos ideje semmire sem 
ment a tanulásban (korábban sohasem voltak gondjai ezen a téren) és mert furcsa zajokat 
hallott. A szüleivel és a nővérével együtt jöttek el hozzám. Megáldottam és észleltem, hogy 
enyhe negatív jelenségek tapasztalhatók nála. Utána az édesanyát áldottam meg, aki szinten 
panaszkodott enyhe tünetekre. Amint a kezemet a fejére helyeztem, felsikoltott és a székről, amin 
addig ült, lecsúszott a földre. Megkértem a két lányt, hogy menjenek ki a szobából és folytattam 
az ördögűzést a férj jelenletében. Sokkal erősebb gonosz befolyást éreztem a hölgynél, mint 
a lányánál. Anna Mariánál elegendő volt három áldás a gyógyuláshoz, könnyű eset volt. Az 
édesanyának több hónapra volt szüksége heti egy áldás mellett, de ő is teljesen meggyógyult 
sokkal előbb, mint ahogyan az első áldásnál tapasztalt reakcióiból gondoltam.

Giovanna, egy 30 éves asszony, három gyermek édesanyja, a gyóntatója tanácsára 
keresett fel engem. Fej- és gyomorfájdalomra, ájulásokra panaszkodott. Az orvosok szerint 
teljesen egészséges volt. Lassanként kiderült, mi a baj: három ördög kínozta a jelenlétével, 
mind a három átok révén jutott belé, élete három eseménye kapcsán. A legerősebb átok attól a 
lánytól származott, aki Giovanna házassága előtt arra pályázott, hogy férjhez menjen Giovanna 
vőlegényéhez. Ebben a családban intenzív imaéletet éltek és ez nagyban segítette az ördögűzést. 
Két ördög viszonylag hamar elhagyta az asszonyt, a harmadik keményebben tartotta magát. 
Majdnem három évig kapott tőlem hetente egy áldást.

Miután megbeszéltünk egy időpontot, eljött hozzám egy szőke, 19 éves, nagyon 
magabiztos lány, Marcella nevezetű. Kínzó gyomorfájások gyötörték és arra panaszkodott, 
hogy nem tud magatartásán uralkodni sem otthon, sem a munkahelyén: sértő, maróan gúnyos 
válaszokat adott mindenkinek és képtelen volt ebben megfékezni magát. Az orvosoknak az volt 
a véleménye, hogy semmi baja. Amint a szemhéjára helyeztem a kezemet az áldás kezdeteként, 
szeme teljesen kifordult, csak a fehérje látszott, pupilláit éppen csak sejteni lehetett az alsó 
szélen s eközben gúnyos kacajban tört ki. Éppen csak átvillant az agyamon, hogy a sátánnal állok 
szemben, amikor hallottam, hogy ezt mondja: „A sátán vagyok” - és újra felkacagott. Lassanként 
Marcella komolyabban vette az imaéletét, rendszeres áldozó lett, naponta mondta a rózsafűzért és 
hetenként gyónt (a gyónás sokkalta hatásosabb az ördögűzésnél!). Fokozatosan javult az állapota 
(bár néha visszavisszaesett, amikor elrestült az imaéletben) és csak két év alatt gyógyult meg 

 
 



teljesen.
A 28 éves Giuseppe édesanyjával és húgával együtt jött el hozzám. Azonnal megláttam 

rajta, hogy csak azért jött, mert örömet akart szerezni a szeretteinek. Bűzlött a dohányfüsttől, 
ráadásul kábítószert is szedett (sőt árult), és hozzá még káromkodott is. Hasztalan volt beszélni 
neki imáról és szentségekról. Igyekeztem rávenni, hogy jóakarattal fogadja az áldásomat. Rövid 
voltam, az ördög azonnal, erőszakkal jelentkezett és én rögtön abbahagytam az áldást. Amikor   
megmondtam Giuseppének, mi a baja, ezt válaszolta: „Úgyis tudtam már és én örülök is neki. Jól 
érzem magam az ördöggel.” Nem láttam többé viszont.

Angela nővér, bár fiatal volt még, szörnyű állapotban került hozzám; szinte alig tudott 
már beszélni, imádkozni még kevésbé. Nyilvánvalóan egész testében szenvedett, nem volt olyan 
tagja, amely ne tükrözte volna ezt a kínt. Fejében káromkodások visszhangoztak és gyakran 
hallott furcsa neszeket, olykor még a többi nővér is hallotta ezeket. Úgy kezdődtek a bajok, hogy 
megátkozta egy méltatlan pap. Angela nővér minden szenvedését rendje javára ajánlotta fel. Sok 
áldás után, amik egy kis javulást eredményeztek nála, más városba helyezték. Remélem, talált ott 
is ördögűzőre, aki tudta folytatni a megszabadítás munkáját.

Az egész családon ülő átkok szörnyű esetei közül is felidézek egyet. Az apa ügyes 
kereskedő volt, ám egyszercsak azon vette magát észre, hogy senki sem rendel tőle árut teljesen 
érthetetlen módon. Raktárai dugig voltak termékekkel, de egyetlen ügyfele sem jelentkezett. 
Amikor mégis sikerült eladni egy bizonyos mennyiséget valakinek, az áruért küldött kamion 
az úton többször elromlott és nem ért célba, ezért felmondták ezt a szerződést is. Amikor egy 
újabb üzletet sikerült nagy nehezen nyélbe ütnie s megjött a szállító kamion, a raktár ajtaját 
nem lehetett sehogyan sem felnyitni és ezért ekkor sem lett semmi az eladásból. Ugyanebben 
az időszakban az egyik lányát elhagyta a férje, a másikat pedig esküvője előestéjén hagyta 
faképnél a vőlegénye, amikor már feldíszítve állt a ház. Mint ezekben az esetekben általában, itt 
is egészségi panaszok és különös neszek kísérték e jelenségeket. Azt sem tudta szegény ember, 
mihez kezdjen. Amellett, hogy szokás szerint elláttam tanácsokkal az imaéletre, a szentségek 
vételére és a következetes keresztény életre vonatkozóan, elkezdtem a családtagokat sorban 
megáldani. Azután ördögöt űztem és szentmisét mondtam a lakásukban és az apa munkahelyén. 
Egy év után nyilvánvaló javulás állt be, és bár kissé lanyhult a család, mégis kitartottak tanácsaim 
mellett. Igazán kemény próbáit jelentik ezek az alkalmak a hitnek és a kitartásnak!

Antoniát, egy húszéves lányt cukrász édesapja hozta el hozzám. Szinte egyszerre 
kezdődtek velük a furcsa
 jelenségek: Antonia jósolni kezdett, furcsa hangokat
 hallott és nem tudott sem aludni, sem dolgozni, édesapja pedig gyomorpanaszokkal küszködött, 
amit az orvosok és a gyógyszerek nem tudtak csillapítani. Amint megáldottam a lányt, észleltem, 
hogy enyhe negatív jelenségek tapasztalhatók nála és meg is mondtam neki, hogy valószínűleg 
elég lesz neki néhány áldás a szabaduláshoz, ha semmi nem jön közbe. Amikor azonban az apját 
is megáldottam, ő teljesen transzállapotba került, bár teljesen néma maradt és nem is gesztikulált. 
Amikor magához tért, láttam rajta, hogy semmit sem vett észre. Azt ajánlottam akkor a lányának, 
ne mondja el apjának a történteket, hogy meg ne ijedjen, hanem jöjjenek legközelebb is ketten 
együtt. Otthon a lány nem tudta megállni, hogy el ne meséljen mindent a papának, aki megijedt 
és elment... egy kuruzslóhoz. Megtudtam attól a személytől, aki annakidején hozzám küldte őket, 
hogy mind a ketten nagyon rossz bőrben vannak, de többet nem jöttek el hozzám. Másszor is 
előfordult, hogy emberek türelmüket vesztették a lassú gyógyulás miatt és inkább kuruzslókhoz 
fordultak, ami súlyos következményekkel járt. Isten szabadnak teremtett bennünket, arra is 
szabadságunk van, hogy tönkretegyük magunkat.

E fejezet végén szeretnék hangsúlyozni egy dolgot: minden egyes ördögűzőnek 

 
 



megvannak a maga megismételhetetlen tapasztalatai, amelyeknek még a többi ördögűző 
tapasztalatában sincsen megfelelője. Nem lep meg, hogy vannak olyan ördögűzők, akiket 
megdöbbentett mindaz, amit eddig kifejtettem a szemek helyzetéről, a fejfájásról, a 
gyomorpanaszokról. Vannak más olyan tények is, amelyek velem ismételten előfordultak. Szinte 
mindig olyan reakciókat írok le, amelyeket P.  Candido észlelt és tanítványaival megismétlődtek. 
Akkor is igazak, ha más ördögűzők nem tapasztalják meg ugyanezt. Úgy gondolom, hogy 
tisztelettel kell tekinteni a különféle módszerekre és tapasztalatokra. Nem csökken azáltal a 
reakció vagy módszer igazságtartalma, hogy egyetlen ördögűző sajátossága, amely nem lelhető 
fel másoknál.

 
 



HOGYAN VISELKEDIK AZ ÖRDÖG?
 

Kezdjük rögtön azzal, hogy az ördög mindenre képes, hogy fel ne fedezzék, nagyon 
szűkszavú és mindent elkövet, hogy elbátortalanítsa az érintett személyt és az ördögűzőt. 
Hogy világosabb legyen a mondanivalóm, magatartását négy szakaszra osztom fel: mielőtt 
felfedeznék, az ördögűzések alatt, távozását közvetlenül megelőzően és a megszabadulás után. 
Aláhúzom, hogy nincsen soha két egyforma eset. A gonosz lélek viselkedése kiszámíthatatlan és 
változékony: amit az alábbiakban leírok, csupán viselkedésének leggyakrabban megmutatkozó 
jellemzői.

1) Mielőtt felfedeznék. Az ördög fizikai és pszichikai bántalmakkal idéz elő, amelyekkel 
az illető orvosokhoz fordul, és senki sem sejti a betegség valódi okát. Olykor az orvosok 
egészen hosszasan kezelik a beteget, többféle gyógyszert próbálnak ki rajta, amelyek rendszerint 
hatástalannak bizonyulnak. Ezért szinte általánosnak mondható, hogy ezek az emberek többször 
orvost váltanak, mert úgy érzik, nem értenek az ő betegségükhöz. Még ennél is nehezebb a 
pszichikus jellegű problémák kezelése; a szakorvosok gyakran semmit sem találnak (bár ez a 
testi bajokkal is sokszor előfordul) és így aztán e személyeket „képzelt betegként” könyveli el 
a család. Talán éppen az a legnagyobb keresztjük, hogy nem hisz nekik és nem érti meg őket 
senki. Nem csoda, ha előbb-utóbb, miután hiába kopogtattak a hivatalos orvostudomány ajtaján, 
elvetődnek a kuruzslókhoz, vagy, ami még rosszabb, varázslókhoz, jósokhoz, boszorkányokhoz. 
Ekkor pedig a baj csak növekszik.

Általában azok, akik ördögűzőhöz fordulnak (valamilyen jóbarát tanácsára, a legritkább 
esetben egy-egy pap iránymutatása nyomán), már végigjárták az összes orvost, kiábrándultak 
belőlük és a legtöbbször már jártak valamiféle varázslónál is. A hitetlenség, vagy legalábbis a 
nem gyakorolt hit, amely együtt jár az Egyház hatalmas és megindokolhatatlan mulasztásaival 
ezen a téren, megmagyarázhatják az emberek magatartását. A legtöbb esetben valódi véletlen, ha 
a szerencsétlennek egyáltalán tudomására jut az ördögűzők létezése.

Fontos tudnunk, hogy az ördög még a teljes megszállottság esetében sem tevékenykedik 
folyamatosan (amikor ő cselekszik és beszél az ördöngös személy tagjaiban), hanem működését 
(amit általában „válságos pillanatnak” nevezünk) hosszabb-rövidebb pihenésekkel szakítja meg. 
A legsúlyosabb esetektől eltekintve az illető személy nyugodtan tanulhat vagy dolgozhat úgy, 
hogy mindenki normálisnak tartja, még ha valójában csak ő maga ismeri erőfeszítéseinek árát.

2) Az ördögűzések alatt. Kezdetben mindent megtesz az ördög, hogy fel ne fedezzék, 
vagy legalább a megszállottság súlyosságát elrejtse, még ha ez nem mindig sikerül is neki. 
Az ördögűző imádságok erejétől kényszerítve olykor már a legelső áldásnál megmutatkozik 
jelenléte, máskor több imádság szükséges ehhez. Emlékszem egy fiatalember esetére, akinél 
az első áldás során csak egy-két gyanús jel volt tapasztalható, s azt gondoltam magamban: „Ez 
könnyű eset lesz: megoldom néhány áldással.” A második alkalommal már őrjöngött és attól 
kezdve el sem tudtam kezdeni az ördögűzést, ha nem volt ott négy erős ember, hogy lefogja.

Vannak alkalmak, amikor a szükséges időt csak Isten ismeri. Emlékszem egy személyre, 
aki több ördögűzőnél is járt, nálam is, és egyikünk sem figyelt fel nála semmi különösre. Egyszer 
aztán megmutatkozott az ördög igaz valójában és attól kezdve került csak sor az ördöngösök 
megszabadításához szükséges gyakoriságú áldásokra. Vannak esetek, amikor már az első vagy 
második áldásnál teljes erejében kitűnik a gonosz lélek jelenléte, ez aztán személyről személyre 
változik. Van, amikor fokozatosan derül fény jelenlétének erejére, sőt olyan ördöngösök is 
vannak, akiknek látszólag minden egyes alkalommal más panaszuk van. Szinte olyan, mintha 
mindaz a rossz, ami bennük lakozik, lassan bukna felszínre.

Az ördög nagyon változatos módon reagál az imádságokra és parancsokra. Sokszor arra 

 
 



törekszik, hogy közömbös színben tűnjön fel, de valójában szenved, és egyre jobban kínlódik, 
amíg el nem érünk a megszabadulásig.  Más ördöngösök csendben és mozdulatlanul maradnak, 
csak a szemükön látszik valami, ha provokáljuk őket.   Vannak azután, akik rángatóznak, vannak, 
akiket le kell fogni, hogy ne tegyenek kárt magukban. Mások panaszkodnak, ha például a stólát 
rányomjuk a fájó testrészre, ahogy a szertartáskönyv javasolja, ha keresztet rajzolunk rá, vagy 
szenteltvízzel hintjük meg. Kevesen őrjöngenek, ezeket viszont jól le kell fogni az ördögűző 
segédeinek vagy a családtagoknak.

Ami a beszédét illeti, az ördögök általában igen szűkszavúak. Helyesen figyelmeztet 
rá a szertartáskönyv, hogy ne tegyünk fel kíváncsiskodó kérdéseket, csak olyat, ami hasznos a 
megszabadulás szempontjából. Az első dolog, amit meg kell kérdezni, az ördög neve; a gonosz 
lélek számára, aki nem kíván színre lépni, nevének felfedése már vereség. Ha már egyszer 
viszont kimondja a nevét, a további ördögűzések alkalmával mindig ellenáll, hogy még egyszer 
felfedje magát. Azután arra kényszerítjük a gonosz lelket, hogy árulja el, mennyi ördög lakozik 
abban a testben. Lehetnek sokan, lehetnek kevesen is, de mindig van közöttük egy vezető, 
akit elsőként említenek. Ha az ördögnek olyan neve van, amely szerepel a szentírásban vagy a 
hagyományban (például: Sátán, Belzebub, Lucifer, Zebulon, Meridián, Aszmodeusz, stb...) akkor 
a „nagy kutyákkal” van dolgunk, akiket nehezebb legyőzni. Az igazi nehézség azonban abból 
az erőből származik, amivel egy-egy ördög birtokba vett egy személyt. Ha több ördög van jelen, 
mindig a vezető távozik utoljára.

Az ördöngösség foka megmutatkozik abból is, hogyan reagál a gonosz lélek a szent 
nevekre. Általában ezeket a neveket az ördög nem ejti ki és nem is képes kiejteni, mindig más 
kifejezésekkel helyettesíti: „Ő” Istent vagy Jézust jelenti, az „asszony” a Szűzanyát. Máskor 
úgy beszélnek róluk, mint „a te főnököd” vagy „a te úrnőd”. Ha azonban a megszállottság igen 
erős és az ördög magasan áll a hierarchiában (emlékeztetünk rá, hogy az ördögök megőrzik azt a 
rangot, amelyet angyalként kaptak: erősségek, hatalmasságok, trónusok...), akkor elképzelhető, 
hogy kiejtik az Isten vagy a Szűzanya nevét, szörnyű káromlásoktól kísérve.

Sokan azt hiszik, ki tudja miért, hogy az ördögök fecsegő természetűek, és ha az ember 
elmegy egy ördögűzésre, ott majd szépen elsorolja az ördög az összes bűnét. Ez téves gondolat: 
az ördögök tartózkodnak a beszédtől, ha pedig beszélnek, felesleges dolgokról szólnak, hogy 
elvonják az ördögűző figyelmét és kitérjenek kérdései elől. Ez alól persze lehetnek kivételek. 
Egyszer meghívott P. Candido az ördögűzésre egy olyan papot, aki kérkedett, hogy semmit sem 
hisz az egészből. Eljött hát ez a pap, és megvetően viselkedett, karbatett kézzel állt ott, nem 
csatlakozott az imádsághoz (amit minden jelenlevőnek meg kell pedig tennie), ajkán gúnyos 
mosoly bujkált. Egyszercsak odafordult hozzá az ördög: „Te azt mondod, nem hiszel bennem. De 
azért a nőkben hiszel, őbennük aztán igen, de még mennyire!” A szerencsétlen szép csendben, 
hátrafelé lépegetve jutott el az ajtóhoz, hogy sietősen kereket oldjon.

Egy másik alkalommal a gonosz lélek felfedte az ördöngös ember vétkeit, hogy 
eltántorítsa szándékától az ördögűzőt. Egy szép szál fiatalembert áldott meg éppen P. Candido, 
a benne lakozó bestia azonban még nála is hatalmasabb volt. Ezzel próbálta meg elijeszteni 
az atyát: „Nem látod, hogy csak az idődet fecsérled itt erre? De hiszen ez sohasem imádkozik, 
ide meg ide jár, ezt meg ezt csinál...” , és szépen elsorolt egy hosszú bűnlajstromot. Az 
exorcizmus végén P. Candido megpróbálta szép szóval rávenni a fiatalembert, hogy végezzen 
egy életgyónást, de az hallani sem akart róla. Szinte erővel kellett a gyóntatószékbe vontatni, 
ahol nagy sietve kijelentette, hogy nincsen semmi megbánni valója. „De hát nem tetted ezt meg 
ezt ezen és ezen a napon?” szorította sarokba P. Candido. A fiatalember megdöbbenve ismerte 
be, mit tett. „Hát ezt meg ezt, nem cselekedted?” kérdezte az atya, mire a szerencsétlen ördöngös 
egyre nagyobb zavarban egyenként kénytelen volt beismerni minden bűnt, amit az atya a fejére 

 
 



olvasott az ördög árulkodása nyomán.  Végül elértek a feloldozáshoz. A fiatalember szinte 
szédült, amikor hazaindult: „Hát én ezt nem értem! Ezek a papok mindent tudnak az emberről!”

A szertartáskönyv által javasolt további kérdések arra vonatkoznak, hogy mióta lakozik az 
ördög az illető testben, milyen okból, és hasonlókra. Még fogunk szólni arról, hogy miként kell 
viselkedni akkor, ha átok ül az illetőn, milyen kérdéseket kell feltenni és mit kell tenni. Azonnal 
ki kell azonban jelentenünk, hogy az ördög a hazugság fejedelme. Semmibe sem kerül a számára, 
hogy valakit megvádoljon, hogy ezzel gyanút vagy ellenségességet keltsen. Ezért a gonosz lélek 
válaszait óvatosan kell kezelni. Elég, ha annyit mondok, hogy az ördög kikérdezésének nem nagy 
a jelentősége. Volt rá példa, hogy az ördög, amikor látta, hogy már erősen megrendült a helyzete, 
kijelentette, hogy mikor fogja elhagyni az illetőt, azután esze ágában sem volt megtenni. P. 
Candido ismert egy ördögűzőt, aki maga is ki tudta találni tapasztalatánál fogva, milyen ördöggel 
van dolga és gyakran a nevét is eltalálta; ezért hát keveset kérdezősködött tőlük. Olykor, ha 
megkérdezte a gonosz lélek nevét, ezt a választ kapta: „Tudod te azt.” És valóban igaz volt.

Gyakran maguktól is beszélnek az ördögök a súlyos megszállottság esetében, 
hogy ezzel elbátortalanítsák vagy megijesszék az ördögűzőt. Gyakran vágtak a fejemhez 
ilyeneket: „Te semmit sem tehetsz ellenem”; „Ez az én lakásom; jól érzem itt magam és itt is 
maradok”; „Csak az idődet vesztegeted”. Gyakran volt dolgom fenyegetésekkel is: „Megeszem 
a szívedet”; „Ma éjjel le sem fogod hunyni a szemedet a félelemtől”; „Kígyó képében 
jövök az ágyadba”; „Kitúrlak az ágyadból”... Azután, ha visszavágtam neki, elhallgatott a 
gonosz. Például azt felelem ilyenkor: „A Szűzanya köntöse   védelmez:   mit   tehetsz   te   
ellenem?”; „Védőszentem Gábor arkangyal; vedd csak fel vele a harcot”; „Van őrzőangyalom, 
aki azért virraszt, hogy bajom ne essék; te semmit sem tehetsz”; és hasonlókat.

Mindegyiknek meg lehet találni a gyenge pontját. Vannak ördögök, akik nem viselik el, 
ha keresztet rajzolunk a stólával a fájó testrészre; van olyan, aki nem szenvedheti, ha az ördöngös 
arcába fújunk; olyan is van, amelyik minden erejét latba veti, hogy elkerülje a szenteltvízzel való 
meghintést. Vannak azután olyan mondatok az ördögűző imákban és más imákban is, amelyre az 
ördög erőszakkal reagál, vagy éppen azzal, hogy elveszti erejét. Ekkor ezeket a mondatokat kell 
ismételgetni, ahogy a szertartáskönyv javasolja.   Az ördögűzés lehet rövid vagy hosszú, aszerint, 
hogy az ördögűző számos tényező figyelembevételével hogyan tartja jónak. Gyakran igen 
hasznos egy orvos jelenléte, nemcsak a kezdeti diagnózis felállítása miatt, hanem ahhoz is, hogy 
tanácsot adjon az ördögűzés időtartamára vonatkozólag. Különösképpen akkor, ha az ördöngös 
ember beteg (például szívbeteg), vagy az ördögűző érzi magát rosszul, az orvos javasolhatja az 
ördögűzés felfüggesztését. Általában azért az ördögűző érzi, ha kár tovább folytatni a küzdelmet.

3) Közvetlenül a távozása előtt. Ez igen nehéz és érzékeny pillanat, amely hosszúra 
nyúlhat. Az ördög egyrészt már nyilvánvalóan sokat vesztett erejéből, mégis igyekszik még 
támadásba lendülni. Gyakran az az érzésem: míg az átlagos betegségeknél a beteg fokozatosan 
javul a gyógyulásig, itt éppen az ellenkezője zajlik: az ördöngös személy egyre rosszabbul van 
és amikor már szinte nem bírja tovább, akkor következik be a megszabadulás. Ez persze nincs 
mindig így, de ez a leggyakoribb eset.

Az ördög számára egy emberi test elhagyása és a pokolba való visszatérés, ahol szinte 
mindig ítélet vár rá, egyenlő az örök halállal, vagyis ezáltal elveszti minden eshetőségét, hogy 
továbbra is tevékenyen bántalmazza az embereket. Ezt a kétségbeesett állapotot ki is fejezik 
az ördögűzés alatt gyakran hallható mondatok formájában: „Meghalok, meghalok”; „Nem 
bírom tovább”; „Hagyd abba, mert elpusztulok”; „Gyilkosok, hóhérok; minden pap gyilkos” 
és hasonlók. Ezeknek a tartalma egészen más, mint az első áldások alkalmával elhangzó 
mondatok. Akkor azt mondta: „Te semmit sem tehetsz ellenem”, most pedig „Te megölsz 
engem, legyőztél”. Ha korábban azt állította, hogy nem fog onnan eltávozni, mert jól érzi magát, 

 
 



ilyenkor kijelenti, hogy borzasztóan érzi magát, és hogy el akar menni. Tény, hogy minden 
egyes ördögűzés olyan az ördög számára, mintha egy embert bottal ütnének: igaz, hogy maga is 
szenved, de kínozza azt a személyt is, akiben tartózkodik. Azt is elárulja néha, hogy az ördögűzés 
alatt rosszabbul érzi magát, mint odalent a pokolban. Egyszer P. Candido exorcizált egy embert, 
aki már közel állt a szabaduláshoz, ekkor mondta meg neki nyíltan az ördög: „Azt hiszed, 
elmennék, ha nem volna itt rosszabb a számomra?”. Az ördögűzés már elviselhetetlen volt a 
számára.

Van egy dolog, amit figyelembe kell vennünk, ha segíteni akarunk a szabadulás felé 
haladó embereknek: az ördög igyekszik átültetni beléjük a saját érzéseit. Ha a gonosz nem 
bírja már tovább, ezt fogja sugallni az ördöngösnek; ha kétségbeesett, igyekszik kétségbe 
ejteni azt a személyt, ahol lakozik; ha a végét érzi, és belátja, már kevés ideje van hátra és 
már gondolkozni sem tud, a megszállottnak sugallja azt az érzést, hogy mindennek vége, élete 
nemsokára befejeződik és hogy megőrült. Hányszor, de hányszor fordulnak ezek az emberek az 
ördögűzőhöz: „Mondja meg őszintén, ha bolond vagyok!” A megszállott személy számára mind 
nagyobb terhet jelentenek az exorcizmusok, és ha nincs, aki elkísérje, szinte odakényszerítse, 
bizonyosan elmarad. Voltak olyan, eseteim, hogy a szabaduláshoz már-már közel álló személyek 
abbahagyták az ördögűző áldásokon való részvételt. Amint ezeknek a „betegeknek” szükségük 
van rá, hogy segítséget kapjanak az imaéletben és a templomba való eljutásban, a szentségek 
vételében, hiszen egyedül nem képesek erre, ugyanígy arra is szükségük van, hogy rávegye 
őket valaki az ördögűzésen való részvételre, főképp ennek az utolsó időszakában. Folyamatosan 
bátorítani kell őket.

Kétségkívül hozzájárul még az elmaradáshoz az a fizikai fáradtság és elerőtlenedés, amit 
a folyamat elhúzódása okoz, ami miatt szinte úgy tűnik fel, mintha gyógyíthatatlan volna a baj. 
Az ördög testi és főként lelki betegségeket is okozhat, ezeket orvosi úton kell kezelni, esetleg a 
megszabadulás után is. Néha azonban a gyógyulás és a megszabadulás egyszerre következik be.

4) A megszabadulás után. Nagyon fontos, hogy a szabadságát visszanyert ember ne 
lanyhuljon az imaélet, a szentségek vétele és a keresztény életvitel területén. Jól teszi, ha néha kér 
még egy-egy áldást. Viszonylag gyakran előfordul ugyanis, hogy az ördög újra támad, igyekszik 
visszakerülni. Nem szabad egyetlen ajtót sem nyitva felejteni előtte. Nem is lábadozási időszak 
ez, inkább a felerősödésé, amivel biztosítani lehet a már bekövetkezett szabadulást. Történt 
a gyakorlatomban néhány visszaesés is, néha nem az illető hanyagsága volt ezért okolható, 
vagyis változatlanul intenzív lelkiéletet élt és így viszonylag gyors volt a második szabadulás. 
Amikor azonban a visszaesés az imaélet elhanyagolásának volt a következménye, vagy, ami még 
rosszabb, a bűn állapotába történő visszasüllyedésből fakadt, akkor sokkal rosszabb a helyzet a 
korábbinál, amint ezt Szent Máté is leírja evangéliumának 12. fejezete 43-45. versében: az ördög 
hét még gonoszabb lélekkel együtt tér vissza.

Bizonyára nem kerülte el az olvasó figyelmét, amit újra és újra elmondtunk: az ördög 
mindent elkövet annak érdekében, hogy ne fedezzék fel jelenlétét. Ez a tulajdonsága segíthet 
abban, hogy megkülönböztessük az ördögtől való megszállottságot olyan pszichikai természetű 
bajoktól (természetesen nem elégséges hozzá), amikor az illető mindent elkövet, hogy a figyelem 
középpontjába kerüljön. Az ördög ezzel éppen ellentétes módon viselkedik.

 
 



EGY ÖRDÖNGÖS TANÚSÁGTÉTELE
 

Ez a fejezet nem az én írásom: egy ritka világosan megfogalmazott tanúságtételt 
tartalmaz. Még a leggyakorlottabb ördögűzőnek is nehéz beleképzelni saját magát az ördöngös 
helyébe, és megérteni, hogy mit is éreznek ők maguk. Még a közepes erősségű zaklatás is olyan 
gyötrelmeket rejthet, amelyet maga a szenvedő is nehezen tud csak leírni. Ez volt G.G.M. legfőbb
Törekvése: megpróbálta elmondani az elmondhatatlant. Azt is megtudjuk tőle, hogy az ördöngöst 
legfőképpen az érti meg, aki hasonló bajban szenved.

Minden akkor kezdődött, amikor még csak tizenhat éves múltam. Azelőtt boldog 
gyermek voltam, gondtalan és meglehetősen vidám, bár  állandóan kísért valami nyomasztó 
érzés és ezért mindenütt megkérdezték: „Mi ezt meg ezt csináljuk, hát te?”; „Mi elmegyünk ide 
és ide, és te?” Nem értettem, hogy miért van ez így, de akkor problémát jelentett nekem. Egy 
tengerparti kisvárosban laktam és a tenger, a napkelték és a környék szépsége kellő segítséget 
jelentett számomra, hogy ne merüljek búskomorságba. Amikor 16 éves múltam, elköltöztünk 
Rómába, elhagytam az Egyházat és elkezdtem mindazzal foglalkozni, ami csak vonzó lehet egy 
vidéki számára a nagyvárosban, vagyis igyekeztem megismerni azokat a szélsőségeket, amiket 
vidéken még csak nem is ismernek. Hamar megismerkedtem a kábítószeresekkel, a csövesekkel, 
tolvajokkal, könnyűvérű lányokkal és a többiekkel. Szinte siettem megtanulni mindezt a „zajt” 
ami hatalmas erővel szakított el korábbi belső békémtől. Ebben a mesterséges, mindig jóllakott és 
mindig émelyítő világban kezdtem élni.

Apám nagyon elnyomott engem, minden mozdulatomat ellenőrizte és mindig elégedetlen 
volt velem. Ennek az elégedetlenségnek és megaláztatásomnak eredményeképpen kényszerültem 
otthagyni a családomat. Elhagytam az otthonomat és csakhamar közelről megismertem, 
mi az éhség, az álmosság, a hideg és a gonoszság. Könnyű lányok és nehéz fiúk alkották a 
társaságomat. Csakhamar felmerült bennem a kérdés: „Miért élek? Miért az utcán lakom? Miért 
vagyok én ilyen, míg másoknak van erejük dolgozni és mosolyogni?”

Akkortájt volt egy barátnőm, aki úgy hitte, a rossz erősebb a jónál; folyton 
boszorkányokról és varázslókról beszélt nekem és szédítő dolgokat írt. Nagyon értelmesnek 
tartottam őt, mert meghaladták az emberi észt a gondolatok, amiket a világról és az életről vallott. 
Elolvastam a füzeteit és azután rávettem őt, hogy a szemem láttára égesse el őket, mert csak a 
rosszról szóltak és  szinte féltem, hogy a lakásban mindenütt ilyen papírokkal találkozom. Ez a 
lány rettenetesen meggyűlölt engem és én nem értettem az okát. Igyekeztem segíteni neki kijutni 
ebből a sötét barlangból, de ez nem sikerült, csak nevetett rajtam és mindazon a jón is, amit 
javasoltam neki.

Hazatértem a családomhoz és egy olyan lánnyal álltam össze, aki még az előzőnél 
is rosszabb volt. Éveken át rosszkedvű és szerencsétlen voltam; úgy éreztem, üldöznek 
az ismerőseim. Olyan volt, mintha sötétség vett volna körül, a mosoly elszállt az 
ajkaimról és mindig kész voltam sírni. Ismét kétségbeesett voltam, és ezt kérdezgettem 
magamtól: „Minek élek? Ki vagyok én? Minek van az ember a földön?”. Természetesen akkori 
környezetemben ezek a kérdések senkit sem érdekeltek. Egyszer aztán felkiáltottam magamban 
kétségbeesésemben: „Istenem, végem van! Itt vagyok Teelőtted...segíts rajtam!”. Úgy tűnik, 
meghallgatott az Úr, hiszen a lány néhány nap multán betért egy templomba, megáldozott és 
rövid alatt megtért.

Hogy le ne maradjak, magam is így tettem, és eljutottam egy templomba, ahol a Lourdes-
i Szűzanyát vitték körmenetben. Megkértek, álljak be segíteni vinni a szobrot és, bár szégyelltem 
magamat eleinte, segítettem, és végül még büszke is voltam rá. Megáldoztam és meglepett a 
gyóntató pap jósága és megértése.

 
 



Úgy jöttem el onnan, hogy ezt mondtam magamban: „Sikerült: visszatértem a jóhoz”. 
Még ha nem is ismertem igazán, mi a jó, úgy éreztem, hogy ez most valóban így van. Néhány 
hétre rá tudomást szereztem Medjugorjéról, ahol 1981 óta jelenik meg rendszeresen a Szűzanya. 
Azonnal odaindultam a barátnőmmel, a leírhatatlan csodajel vonzásában. Teljes mértékben 
visszatértünk az Egyházba, jobban szerettük Istent saját magunknál, olyannyira, hogy ő apáca 
lett, én pedig a papság gondolatát forgattam a fejemben. Nem tudtam magamban tartani afeletti 
örömömet, hogy van életcélom és hogy az életnek nincsen vége a földön.

Ez azonban csak a kezdet volt; volt „valaki”, aki nem örült mindennek. Néhány év 
múlva visszatértem Medjugorjébe és utána, ismét Rómában, érezni kezdtem magamban annak 
a sötétségnek a visszhangját, amiben azelőtt éltem, hogy Istent felfedeztem volna. Néhány 
hét leforgása alatt ez az érzés teljesen elhatalmasodott rajtam. Kezdetben az egészet apám 
elnyomásának és neveltetésem szerencsétlen körülményeinek tulajdonítottam. Gyötrelemmel 
töltött el, de azt hittem, mások is ugyanezt érzik. Úgy szenvedtem, mint még soha azelőtt: 
izzadtam, kivert a láz, elhagyott minden erőm, enni sem tudtam, csak ha etettek. Az az érzésem 
volt, hogy nem a testemben van ez a gyötrelem, mintha kívül állna az ok ezeken a tényeken. 
Mélységesen kétségbeestem és láttam (nem a testi szemeimmel), hogy sötétségbe borul 
nemcsak a szobám, nemcsak az ágyam, ahol már hónapok óta feküdtem, hanem egész jövőm, 
életlehetőségeim, a holnap reményei is. Olyan volt, mintha egy láthatatlan késsel gyilkolt volna 
meg valaki és azt éreztem, hogy aki ezt a láthatatlan kést belémdöfi, gyűlöl engem és a halálnál 
is rosszabbat akar nekem. Nehéz ezt szavakban elmondani, de úgy történt minden, ahogy 
elbeszélem.

Hónapok múltán teljesen megbolondultam, nem voltam képes értelmesen beszélni sem, 
elmegyógyintézetbe akartak szállítani. Már magam sem értettem, amit mondtam, mert egy másik 
dimenzióban éltem, ott, ahol a kínjaim. A valóság mintegy elszakadt tőlem. Olyan volt ez, mintha 
az időben csak a testem lett volna jelen, de a lelkem másutt lett volna, egy szörnyűséges helyen, 
ahova nem hatol be semmi fény és nem létezik reménység.

Sok hónapon át léteztem így, élet és halál között, és nem tudta senki, mit gondoljon 
felőlem. Elvesztettem a barátaimat és a rokonaimat, a családtagjaim megértését. Kívül álltam a 
világon és senki nem értett engem, s ezt nem is várhattam el, tudván, hogy ami bennem van, azt 
senkinek nem volnék képes leírni. Szinte teljesen elfelejtkeztem az Istenről, és bár végeérhetetlen 
panaszokkal és zokogásokkal fordultam hozzá, úgy éreztem, iszonyú messze van tő1em, s ezt a 
távolságot nem kilométerekben, hanem a tagadással mérik; valami ugyanis ellentmondott bennem 
Istennek, minden jónak, az életnek, saját magamnak. Úgy gondoltam, elmegyek egy kórházba, 
mert a hónapok óta tartó láznak kell, hogy legyen kézzelfogható oka, amit ha megszüntetnek, egy 
csapásra jobban lehetek. Valamit kellett már tennem.

Rómában, pusztán a láz miatt, egy kórház sem volt hajlandó felvenni és 300 kilométerre 
kellett elmennem, ahol 20 napig maradtam, míg mindenféle vizsgálatnak és megfigyelésnek 
vetettek alá. Az eredmény a nagy semmivel volt egyenlő, a klinikai jelentés láttán akármelyik 
sportoló megpukkadt volna az irigységtől. Olyan egészséges voltam, mint a makk; de 
egy záradék kimondta, hogy a lázra és a püffedt, hullaszerű arcra egy vizsgálat sem adott 
magyarázatot.

Olyan fehér voltam, mint a fal. Amint elhagytam a kórházat, ahol minden bajom enyhült 
egy cseppet, erős rosszullét vett erőt rajtam, többször hánytam, mindent megszenvedtem, 
amit ember csak szenvedhet és egyszercsak a város egy ismeretlen pontján találtam magamat. 
Fogalmam sem volt, hogy kerültem oda, a lábaim maguktól vittek oda, sőt a karjaim is 
függetlenek voltak az akaratomtól és a testem többi tagjától. Szörnyű érzés volt: igyekeztem 
parancsolni a tagjaimnak, de azok nem engedelmeskedtek nekem, nem kívánom senkinek, 

 
 



hogy ezt átélje. Mintha ez nem lett volna elég, sötétség borított be, de ezegyszer már nemcsak a 
lelkemet, hanem a testemet is. Bár fényes nappal volt, csak annyit láttam magam körül, mint az 
éjszakai sötétben. Gyötrelmem már kibírhatatlan volt; elkezdtem ordítani és a földön rángatózni, 
mintha tűz égetne belülről és a Szűzanyát hívtam: „Anyám, anyám, könyörülj… Anyám, 
könyörgöm hozzád! Anyám, kegyelmezz, meghalok!” A fájdalmaim nem enyhültek és annyira 
kínlódtam, hogy elvesztettem minden tájékozódó képességemet. A falak mentén tapogatózva 
elértem egy telefonfülkét, sikerült tárcsáznom, míg a fejemmel az üveget és a telefont vertem. 
Felhívtam az egyetlen személyt, akit ismertem és aki eljött értem, hogy hazavigyen Rómába. 
Még mielőtt megérkezett volna, hirtelen megértettem, mintegy külső sugallatra, hogy a pokolba 
vetettem egy pillantást az előbb; nem érintettem meg és nem is éltem benne, csak messziről 
rápillantottam. Ez a tapasztalat sokkal inkább megváltoztatta az életemet, mint annak idején 
medjugorjei megtérésem.

Még nem gondoltam túlvilági valóságokra, mindent pszichológiai okokkal igyekeztem 
magamnak megmagyarázni: alkalmazkodásra való képtelenség, apám elnyomása, gyermekkori 
traumák, érzelmi törések és más dolgok, amelyek szépen összerakva nagyon jól megmagyarázták 
mindazt, ami történt. Autodidaktaként öt éven keresztül tanultam pszichológiát és így sikerült 
kidolgoznom a magam számára egy olyan képletet, amelyből magától értetődő volt, hogy 
szenvednem kell. A Jótanács Anyjának napján (úgy emlékszem, éppen ezért is fohászkodtam 
hozzá) egy szerzetes azt tanácsolta, hogy telefonáljak egy karizmatikus illetőnek, aki egy püspök 
szoros felügyelete alatt dolgozott és rendelkezett a tisztánlátás adományával. Ez az ember 
azt mondta nekem: „Téged megátkoztak, méghozzá halálos átokkal sújtották az elmédet és a 
szívedet. Nyolc hónappal ezelőtt megettél egy gyümölcsöt, ami meg volt átkozva.” Elnevettem 
magamat, egy szavát sem hittem, de úgy éreztem, mégis újraéled bennem a reménység. Már el 
is feledkeztem erről az érzésről és azon tűnődtem, miféle gyümölcsöt ehettem nyolc hónappal 
azelőtt. „Tényleg igaz, valóban ettem egy ilyen gyümölcsöt” - mondtam; még arra is emlékeztem, 
hogy nem akartam megenni, mert ösztönösen irtóztam attól a személytől, aki megkínált vele. 
Minden összevágott, hát meghallgattam a tanácsát is, amivel szolgált: áldásokra van szükségem.

Kerestem tehát egy ördögűzőt, és miután számos pap és püspök kinevetett és megalázott 
(rajtuk keresztül megismertem az Egyháznak egy olyan arcát, amelyet maguk a pásztorok 
torzítanak el), eljutottam Amorth atyához. Nagyon jól emlékszem arra a napra: azt sem tudtam 
pontosan, milyen lehet egy ilyen különleges áldás; valami olyasmire gondoltam, mint a kereszt, 
amit a pap a szentmise után a hívek felé a levegőbe rajzol. Leültem, ő pedig a vállamra tette 
a stóláját, kezét pedig a fejemre. Latinul kezdett imádkozni, nem értettem valami jól. Kis idő 
múlva hideg, szinte fagyos veríték, mint valami harmat folyt le a fejemről a testemre. Csaknem 
egy egész év óta először elhagyott a láz. Nem szóltam egy szót sem; ő folytatta az imát, és 
belém lassanként visszaköltözött a remény. A nappali világosságot újra valóban fénynek 
láttam, a madarak éneke sem volt már puszta károgás számomra és a külső zajokat sem fülsértő 
csikorgásnak hallottam, csak egyszerű zajoknak. Egészen addig állandóan füldugóval éltem, mert 
a legkisebb zajra is felugrottam.

Don Amorth azt mondta, jöjjek majd vissza, és amint eljöttem tőle, hatalmas kedvem 
kerekedett rá, hogy mosolyogjak, énekeljek, örvendezzek: „De jó, hát vége van”. Igaz volt, 
minden igaz volt, amit éreztem korábban: valóban „valakinek” a haragja és nem az én őrületem 
okozta rossz érzéseimet. „Ez igaz, ez mind igaz” - ismételtem magamnak egyedül ülve az 
autómban. Ma már három éve ennek és lassanként, áldásról áldásra újra visszanyertem normális 
énemet, felfedeztem, hogy a boldogság nem a mi felfedezéseinkből és törekvéseinkből, hanem 
Istentől származik.

A rossz érzések: az úgynevezett balszerencsém, a szomorúságom, az aggodalmaim, a 

 
 



lábaim ugrándozása, az idegeim megmerevedése, az idegkimerültségem, az álmatlanságom, a 
tudathasadástól és az epilepsziától való félelmeim (már-már bele is estem ezekbe) és sok más 
bajom, aminek áldozatául estem, mind-mind elmúlt egy egyszerű áldás hatására.  Már három 
esztendeje bizonyítékot bizonyítékra halmozok, természetesen csak a magam számára, hogy 
az ördög létezik és sokkal tevékenyebb, semmint gondolnánk. Mindent megtesz, hogy fel ne 
fedezzük, még azt is elhiteti velünk, hogy ilyen vagy olyan betegségben szenvedünk, pedig ő 
minden rossz szerzője - ugyanakkor reszket, ha meglát egy papot szenteltvíztartóval a kezében.

Azért írtam le élettapasztalatomat, hogy akik elolvassák majd, gondolják át: az ő 
életükben is lehetséges az, amit én, sajnos, teljes egészében megtapasztaltam. Ma már túl vagyok 
rajta, és hálás is vagyok érte, hogy Isten megengedte számomra ezt a hatalmas megpróbáltatást, 
mert ma már gyötrelmeim gyümölcseit is élvezni tudom. A lelkem tisztább és látok sok mindent, 
amit korábban nem láttam. Főképpen nem vagyok annyira szkeptikus, és jobban odafigyelek az 
engem körülvevő valóságra. Azt hittem, hogy elhagyott az Isten, pedig éppen ezzel készített elő a 
vele való találkozásra.

Ezzel az irásommal bátorítani szeretném azokat, akik olyan betegségekben szenvednek, 
amilyenekben én is szenvedtem; ne csüggedjenek, és ne tekintsék magától értetődőnek még 
a leginkább annak tűnő dolgot sem: vagyis azt, hogy Isten magukra hagyta őket. Ez nem így 
van, bár ezt csak a végén tapasztalja meg az ember. Kitartónak kell lenni, olykor esztendőkön 
át. Végezetül külön is kell valamit hangsúlyoznom: az áldások hatékonysága Isten akaratától 
függ, nem az ördögűző, vagy az ördöngös személy jó szándékától, de sokkal kedvezőbb irányba 
befolyásolja a gonosz hatalma alatt lévő személy megtérésre való szándéka, mint maga az 
ördögűzési eljárás. A szentgyónás és a szentáldozás felér egy hatalmas ördögűzéssel. A gyónás 
esetében különösképpen megtapasztaltam a fentemlített bajok azonnali megszűntét, az áldozáskor 
pedig valami olyan édes érzés töltött el, aminek létezéséről nem is tudtam korábban. 

Évekkel azelőtt is gyóntam és áldoztam, mielőtt még megkezdődtek volna gyötrelmeim, 
de éppen, mivel nem voltak kínjaim, nem sejthettem, mi mindentől menekülök meg általuk.

 
 



AZ ÖRDÖGŰZÉS HATÁSAI
 

Ha az érintett személynél negatív jelenségek mutatkoznak, még ha ezek nem is járnak 
együtt különleges megnyilvánulásokkal az ördögűzések alkalmával, az illetőnél gyakran azonnal 
javulás áll be. Általában nem vesszük figyelembe azt a napot, amikor az ördögűzést elvégeztük: 
lehet aznap jobban vagy éppen rosszabbul a beteg, felléphet bódultság vagy álmosság, 
eltűnhetnek bizonyos véraláfutások és fájdalmak: ezeknek nincsen jelentőségük. Fontos viszont 
megfigyelnünk a rákövetkező naptól beálló változásokat. Vannak esetek, amikor valaki egy vagy 
két napig rosszabbul érzi magát, azután egy ideig jól van; általában azonnal érez valamilyen 
javulást, néhány napig, vagy éppen több napon át is, a gonosz befolyás erősségének megfelelően. 
Ha egy embernél semmilyen negatív jelenség sem mutatkozik az ördögűzés során, és utólag 
sem érzi semmilyen hatását, akkor betegsége más okokra vezethető vissza. Az ördögűző mégis 
megteheti, hogy újabb áldásokra hívja az illetőt, ha van oka arra gyanakodni, hogy az ördög csak 
rejtőzködik.

Érdekes azt is megfigyelni, ami a soronkövetkező áldások során történik, mind a 
szentelmény kiszolgáltatásakor, mind annak hatásaként. Lehetséges, hogy a gonosz befolyás 
már az első alkalomtól kezdve megmutatja teljes erejét, legyen az bár csekély vagy éppen erős. 
Ekkor ezeknek a jelenségeknek a csökkenése következik be. Máskor viszont úgy viselkedik a 
baj, mintha rejtőzködni szeretne, lassanként fedi fel magát teljes kiterjedésében; csak ezután kezd 
visszaszorulni. Emlékszem példának okáért egy fiatalemberre, akinél az első ördögűzés során 
csak igen enyhe negatív jelenségeket tudtam észlelni, míg a második alkalommal ordítani és 
rángatózni kezdett. Jóllehet ez az eset sok másiknál súlyosabb volt, elég volt néhány hónapnyi 
ördögűzés, és eljutott a megszabadulásig.

A sikerhez elengedhetetlenül szükséges a beteg együttműködése. Azt szoktam mondani 
mindig, hogy az ördögűzés hatása csak a 10 %-át érinti a bajnak, a fennmaradó 90 %-ot az 
érdekelt embernek kell legyűrnie. Hogy hogyan? Sok-sok imával, a szentségek vételével, az 
evangéliumban foglalt törvények szerinti életvitellel, a szentelmények használatával (külön 
fogunk szólni az exorcizált vízről, olajról és sóról), mások imájának segítségével (igen hatásos 
az egész család közös imádsága, a plébániai vagy szerzetesi közösségeké, imacsoportoké 
is), szentmisék felajánlásával. Igen hasznosak a zarándoklatok, a karitatív cselekedetek, 
főként azonban sok-sok személyes imára van szükség, az Istennel való egységre, hogy az ima 
szokássá váljon. Sokszor kerülnek hozzám emberek, akik meglehetősen távol állnak a vallásos 
gyakorlattól. Nagyon hasznosnak találtam a plébániai közösségekbe vagy az imacsoportokba való 
beilleszkedésüket, különösképpen a Karizmatikus Megújulás csoportjai esetében.

Az együttműködés fontosságát hangsúlyozandó gyakran hozom fel példaként a 
kábítószerezést; igaz, hogy egészen más terület, de ezt az emberek ma már jobban ismerik. 
Mindenki tudja, hogy a kábítószer-élvezők előtt nyitva áll a gyógyulás útja, ha teljesül két 
feltétel: egyrészt segítséget kell kapniuk kívülről (egy terápiás csoportba illeszkedve, vagy 
másképpen), mert egymaguk nem győznék a dolgot; másrészt tevékenyen együtt kell működniük 
minden személyes erőfeszítést megtéve, különben minden segítség hiábavaló. A mi esetünkben 
a személyes segítséget azok az eszközök jelentik, amelyekről már szóltunk. Ha olykor az 
ördögűzés közvetlen gyümölcse, vagyis a megszabadulás, csak lassan érlelődik is, tapasztaltam 
viszont igen gyors megtéréseket: egész családokat, akik intenzíven átélt keresztény gyakorlatot, 
imaéletet valósítottak meg (igen gyakran a rózsafüzér volt ennek a középpontjában). Láttam 
eseteket, amikor határozott lelkierővel küzdötték le emberek a gyógyulás előtt álló akadályokat, 
máskor pedig azt láttam, hogy a szabadulás gátja egy rendezetlen házasság, az  elviselt 
méltatlanságok   megbocsátására  való képtelenség vagy a kibékülés nehézségei (többnyire közeli 

 
 



hozzátartozók esetében, akikkel az illető minden kapcsolatot megszakított).
Külön hangsúlyt igényel hatékonysága miatt az a parancs, amely az evangéliumban az 

egyik legnehezebb: az ellenségeknek való megbocsátás. A mi esetünkben az ellenségeket azok a 
személyek jelentik legtöbbször, akik az átkot az illető személyre hozták, vagy esetleg továbbra 
is átkozzák. Az őszinte megbocsátás, az értük való imádság, az értük mondatott szentmise olyan 
eszközöknek bizonyultak, amelyek feloldottak nehéz helyzeteket és meggyorsították a gyógyulás 
folyamatát.

Az ördögűzések hatásai között kell felsorolnunk olyan bajok és betegségek gyógyulását 
is, amelyek olykor gyógyíthatatlanoknak tűnnek. Lehetnek ezek megmagyarázhatatlan fájdalmak 
a test különböző részeiben (főként a fejben és a gyomorban, mint már említettük), de lehetnek 
olyan pontosan meghatározható és klinikailag kimulatható betegségek is, amelyeket az orvosok 
nem tudnak meggyógyítani, vagy egyenesen gyógyíthatatlannak ítélnek. Az ördögnek hatalma 
van ilyen betegségeket kelteni. Az evangéliumban olvasunk egy asszonyról, akit az ördög 18 
éven keresztül tartott gúzsban (talán gerincbetegségben szenvedett?); Jézus meggyógyította azzal, 
hogy elűzte belőle az ördögöt, s ugyanilyen módon gyógyított meg egy süketnémát is, akit valaki 
megátkozott. Más alkalmakkor Jézus olyan süketeket és némákat gyógyított meg, akiknél nem 
gonosz befolyás okozta a betegséget. Az evangélium nagyon tisztán különválasztja a betegeket és 
az ördöngösöket, még ha bizonyos tüneteik egybe is eshetnek.

Melyek a legsúlyosabb betegségek? Melyeket legnehezebb meggyógyítani? Személyes 
tapasztalatom alapján azt mondhatom, hogy a legsúlyosabb betegségek a leggonoszabb 
átokból születnek. Visszaemlékszem olyan személyekre, akiket Brazíliában átkoztak meg (ott 
ezeket „makumbának” hívják); olyanokat is megáldottam már, akiket afrikai boszorkánymesterek 
átkoztak el. Ezek igen nehéz eseteim voltak. Hozzáteszem még, hogy léteznek egész családokat 
sújtó átkok; néha olyan bonyolult helyzettel találja magát szemben az ember, hogy azt sem 
tudja, hogyan kezdjen hozzá. Igen lassan gyógyulnak meg azok a személyek is, akiket időről 
időre újabb átokkal sújtanak: bár az ördögűzés erősebb az átoknál, s ezért a gyógyulást nem 
akadályozhatja meg, de késleltetheti, hosszan elhúzhatja időtartamát.

Kiket támad meg leginkább az ördög? Nem habozom kimondani: a fiatalokat. 
Elég ha visszagondolunk, milyen alkalmak nyithatnak utat az ördögnek, hogy hatalmába 
kerítsen valakit, s belátjuk: a mai hit és eszmények nélküli fiatalok vannak leginkább kitéve 
e szörnyűséges „tapasztalatnak”. A gyermekek is igen veszélyes helyzetben vannak, nem 
személyes bűnük, hanem gyengeségük miatt. Sokszor megesik, hogy idős személyek áldásakor 
is azt fedezzük fel: a gonosz jelenléte a korai gyermekkorra vezethető vissza, esetleg egyenesen a 
születés pillanatára, sőt, olykor az embriókorra.

Többször felhívták rá a figyelmemet, hogy több nőt áldok meg, mint férfit. Így van 
ez minden ördögűző esetében. Nem tévedünk, ha arra gondolunk, hogy a nők könnyebben ki 
vannak téve a gonosz támadásainak. A férfiak és a nők nem egyforma mértékben részesülnek 
e támadásokban. Az is igaz ugyanakkor, hogy a nők hajlamosabbak ördögűzőhöz fordulni 
áldásért. Sok az olyan férfi, aki bár tudja, hogy súlyos átok ül rajta, nem akar erről tudomást 
venni és elmenni egy paphoz. Az is többször fordult elő férfiakkal tapasztalataim szerint, hogy 
valakit felszólítottam az élete megváltoztatására, és ezt visszautasította. Természetesen ezek a 
személyek nem bukkantak fel nálam újra, bár tudatában voltak a bajuknak. Ezekben az esetekben 
a legnagyobb akadályt az jelentette, hogy a gyakorlati istentagadásról áttérjenek a megélt hitre, a 
bűn állapotából a kegyelmi életre.

Nem akarom véka alá rejteni, hogy az ebből a bajból való gyógyulás nagyon sokat kíván 
az érintett személytől a keresztény élet intenzitása területén. Azt hiszem ugyanakkor, hogy 
éppen ez az egyik oka, amiért Isten megengedi az ördög működését. Maguktól az ördöngös 

 
 



személyektől hallottam többször is: hitük ellaposodott, imaéletük már korábban csaknem 
megszűnt. Azt, hogy újból közel kerültek az Istenhez, sokszor intenzív apostoli munkába 
kezdtek, éppen annak a bajnak köszönhették, amin átestek. Sokkal jobban ragaszkodunk a 
földhöz és evilági életünkhöz, semmint sejtjük; az Úr viszont túltekint ezeken, és örök üdvünket 
keresi.

Az ördögűző a maga részéről nem elégszik meg azzal, hogy az áldások során imára és 
mindazoknak az eszközöknek az igénybevételére buzdítja az illetőt, amelyeket már említettünk, 
hanem igyekszik minden lehetséges módon piszkálni, gyengíteni, kizavarni magát az ördögöt 
is. Maga a szertartáskönyv is azt tanácsolja, hogy ismételjük azokat a kifejezéseket, amelyek 
az ördögre hatással vannak; ezek személyenként mások és mások. Egyéb segítséget is igénybe 
lehet azonban venni. Vannak, akiknek a számára elviselhetetlen a szenteltvízzel való meghintés; 
van, aki kétségbeesik a szembefújástól, amely módszert már az egyházatyák korában használták, 
amint erről Tertullianus is beszámol; van, aki a tömjén szagát nem bírja, ezért hatásos az ördög 
ellenében. Olyan is akad, akinek az orgonaszó okoz fájdalmat, a szent zene, vagy a gregorián 
ének. Ezek olyan segédeszközök, amelyeknek hatékonyságát megtapasztaltuk.

Hogyan viselkedik tehát az ördög az exorcizmus folyamán? Hadd fűzzek hozzá az 
elmondottakhoz még valamit. Az ördög maga szenved és szenvedést okoz. Az a szenvedés, 
amit az ördögűzés során el kell viselnie, a mi képzeletünk számára megfoghatatlan. Egyszer P. 
Candido megkérdezte egy ördögtől, hogy van-e a pokolban tűz, és valóban éget-e? Az ördög 
ezt felelte: „Ha tudnád, te micsoda tűz vagy számomra, meg sem kérdeznéd ezt tőlem.” Persze 
nem holmi földi tűzről van itt szó, amit éghető anyag meggyújtásával váltunk ki. Látható, hogy 
az ördög valóban megég a szent dolgokkal való érintkezéskor, ha feszülettel, ereklyékkel, 
szenteltvízzel kerül kapcsolatba. Velem is előfordult már nem egyszer, hogy az ördög kijelentette 
nekem: az exorcizmus alatt jobban szenved, mint a pokolban. Ha pedig megkérdezem tőle: „Hát 
akkor miért nem mész a pokolba?”, ezt válaszolta: „Mert nekem csak az számít, hogy szenvedést 
okozzak ennek az embernek.” Ebben látszik az igazi ördögi álnokság: tudja, hogy semmi előnye 
nem származik belőle, sőt növekszik örökre kiszabott büntetése az okozott gyötrelem miatt, 
mégis, tudván tudva, hogy ráfizet, nem hagy fel azzal, hogy szenvedést okozzon, csak azért, hogy 
gonosz dolgokat művelhessen.

Az ördögöknek a neve is, csakúgy, mint az angyalok esetében, utal a szerepükre. A 
legfontosabb ördögöknek bibliai vagy a hagyományban gyökerező nevük van: Sátán vagy 
Belzebub, Lucifer, Aszmódeusz, Meridián, Zebulon. Vannak azonban olyan nevek is, amelyek 
azt a célt jelölik meg, amelyet maguk elé tűznek: romlás, kárhozat, rontás... Vagy egyes 
szörnyűségekre utalnak: álmatlanság, félelem, összeférhetetlenség, irigység, féltékenység, 
bujaság...

Amikor elhagynak egy-egy lelket, az ördögök legtöbbször a pokolra kerülnek, néha 
megkötik őket a pusztaságban (ezt olvassuk Tóbiás könyvében is, ez Aszmódeusz sorsa, akit 
Ráfael arkangyal megláncol a pusztaságban). Én mindig arra kényszerítem őket, hogy menjenek 
a kereszt lábához, hogy Jézus Krisztus, az egyedüli bíró szabja meg rendeltetési helyüket.

 
 



A VÍZ, AZ OLAJ ÉS A SÓ
 

Azok közül az eszközök közül, amelyeket széles körben használnak az ördögűzők (és 
nemcsak az ördögűzők), elsőként az exorcizált vizet (vagy legalább szenteltvizet), az exorcizált 
(olíva) olajat és az exorcizált sót említjük. Bármely pap elmondhatja azokat az imádságokat a 
szertartáskönyvből, amellyel e három dolgot exorcizálni lehet, ehhez nem szükséges semmilyen 
különleges felhatalmazás. Az viszont igaz, hogy igen hasznos, ha valaki ismeri, pontosan mire 
használatos ez a három szentelmény, amelyek javára válhatnak azoknak, akik hittel kezelik őket.

Maga a szenteltvíz is széles körben használatos liturgikus szertartásokon.  Fontossága a 
keresztségkor szokásos vízzel való meghintéshez kapcsolódik. Az áldás szavaiban azt kérjük 
az Úrtól, hogy a vízzel való meghintéssel a következő három kegyelmet nyerjük el: bűneink 
bocsánatát, a gonosz támadásai elleni védelmet és az isteni oltalom adományát.

A víz felett végzett ördögűző imádság még sok további hatást tesz hozzá ezekhez: elűzi 
és gyökerestül kitépi az ördög minden hatalmát   és menekülésre kényszeríti a gonoszt. Még 
a népnyelvben is, ha két olyan dolgot akarnak megjelölni, amik egyáltalán nem férnek össze, 
az ördögöt és a szenteltvizet hozzák fel példaként. Az imádság ezután folytatódik, kiemelvén 
a víz további halásait a mondottakon kívül: a betegségből való gyógyulást, az isteni kegyelem 
növelését, a hívek házainak és hajlékának megvédelmezését a bajt hozó sátán minden alattomos 
cselvetésétől. Hozzáteszi még: legyen védett e hajlék a pokoli ellenség minden gonoszságától és 
ártó jelenlététől, hogy az ott lakók sértetlenek maradjanak, nyugalomban és egészségben éljenek.

Az exorcizált olaj  is, ha hittel használjuk, segítségünkre lehet abban, hogy megfutamítsuk 
az ördögök támadásait, az általuk keltett rémképeket. Használ ezen kívül a testi és lelki 
egészségnek is. Emlékeztetünk arra az ősi szokásra, hogy a sebeket ilyen olajjal kenték meg, élve 
azzal a hatalommal, amit Jézus adott az apostoloknak a betegek gyógyítására kézrátétel és olajjal 
történő megkenés révén. Van ezen kívül az exorcizált olajnak még egy különleges sajátossága 
is: különválasztja a testből a káros dolgokat. Gyakran fordult velem elő, hogy olyan személyeket 
kellett megáldanom, akiket az átok valaminek a megevése vagy megivása révén sújtott. Ezt 
könnyű felfedezni, részben amiatt a jellegzetes gyomorfájdalom miatt, amelyről már szóltunk, 
részben abból a tényből, hogy ezek a személyek különös módon böfögnek vagy csuklanak, 
különösképpen vallásos cselekmények kapcsán: ha templomba mennek, ha imádkoznak és 
főképpen ördögűzési szertartás közben. Ezekben az esetekben a szervezetnek ahhoz, hogy 
megszabaduljon, ki kell vetnie magából azt az ördögi dolgot, ami benne megbújik. Az exorcizált 
olaj sokat segíthet, hogy e tisztátalan elemeket külön válasszuk és eltávolítsuk a testből. A 
szenteltvíz megivása is hozzásegíthet ehhez.

Itt egy kicsit alkalmas talán belemennünk a részletekbe is, bár azok, akik ezekben a 
dolgokban járatlanok és még nem láttak ilyesmit, nehezen fogják elhinni ezeket a dolgokat. Mi 
az, amit eltávolítunk a szervezetből? Olykor sűrű és habos nyál, máskor fehér és darabos pép. 
Van úgy, hogy a legkülönfélébb tárgyak kerülnek ilyenkor elő: szögek, üvegcserepek, apró 
fafigurák, összecsomózott cérnaszálak, összetekert vashuzalok, különféle színű gyapotszálak, 
vérrögök... Ezek a dolgok többnyire természetes úton távoznak, de van, hogy hányás útján. 
Megfigyelhető, hogy e dolgok távozása sohasem válik a szervezet kárára (ellenkezőleg, 
megkönnyebbülésére szolgál), még akkor is, ha éles üvegcserepekről van szó. P. Candido egy 
kosárkára való ilyen tárgyat őrizgetett, amelyek különféle személyekből távoztak. Vannak 
esetek, amikor e tárgyak távozása titokzatos úton megy végbe: valaki például heves fájdalmat 
érez a hasában, mintha egy szög szúrná belülről a gyomrát, azután egy szöget talál maga mellett 
a földön és a fájdalom egy csapásra megszűnik. Az a benyomásom, hogy mindezek a tárgyak 
abban a pillanatban materializálódnak, amikor távoznak a testből. P. Candido állította egyik 

 
 



interjújában: „Láttam, hogy emberekből üvegcserepek, vasdarabok, hajszálak, csontok távoznak; 
előfordultak műanyag tárgyak, amelyeknek az alakja macska-, oroszlán- vagy kígyófejet 
formáztak. Egészen bizonyos, hogy ezek a tárgyak összefüggésben állnak azzal az okkal, amely az 
ördöngösséget előidézte az adott személynél.”

Az exorcizált só is hasznos az ördögök elűzésére, a testi és a lelki egészség elnyerésére. 
Sajátos tulajdonsága abban áll, hogy megvédelmezi a különféle helyeket a gonosz befolyásától 
és jelenlététől. Ilyen esetben azt szoktam ajánlani, hogy az exorcizált sót helyezzék az érintett 
ház küszöbére és annak a szobának vagy azoknak a szobáknak a négy sarkába, amelyekről úgy 
gondolják, beleköltözött az ördög.

A „hitetlen katolikus világ” talán ki fogja nevetni, hogy ilyen erőt tulajdonítok ennek 
a három elemnek. Bizonyos, hogy a szentelmények ott működnek hatékonyan, ahol kellő hit 
van, enélkül gyakran elmarad a hatásuk. A II. Vatikáni Zsinat, és ugyanazokkal a szavakkal a 
Kánonjogi Kódex (1166. kánon) is úgy határozza meg e szentelményeket, mint „szent jelek, 
amelyek a szentségek valamiféle hasonmásaként főként lelki hatásokat képesek elérni, az Egyház 
könyörgő imája révén”. Aki hittel bánik e szentelményekkel, nem remélt eredményekre juthat. 
Tudok olyan betegségekről, amelyek ellenálltak mindenféle gyógyszernek, és elmúltak csupán 
azáltal, hogy exorcizált olajjal egy keresztet rajzoltak a betegre.

A házak esetében (ezekről még külön is fogunk szólni), hasznos a megszentelt 
tömjén égetése is. A tömjént mindig, még a pogány népek körében is, ellenszernek vélték a 
gonosz szellemek ellen, azon túl, hogy hatékony eleme Isten dicsőítésének és a gonosz elleni 
küzdelemnek.

A szertartáskönyv tartalmaz egy sajátos áldást a ruhákra vonatkozóan is. Sok ízben 
megtapasztaltuk ennek hatékonyságát olyan emberek esetében, akiket zaklatott az ördög 
jelenléte. Más alkalmakkor ezzel tettünk próbát, hogy kiderítsük valakiről, valóban fennáll-
e a sátán jelenléte. Ezt is hasznos tudni. Sokszor fordulnak hozzánk,  ördögűzőkhöz,  olyan  
kérdéssel  szülők, jegyesek, hogy hozzátartozójuk vajon az ördög befolyása alatt áll-e, ám az 
illető nem hisz az ilyesmiben, gyakran nincsen semmilyen vallásos hite, mindenesetre nem 
hajlandó magát alávetni egy pap áldásának.

Mit lehet ilyenkor tenni? Többször megtörtént, hogy miután valakinek a ruháit 
megáldottuk, alighogy ezeket magára vette, dühhel tépte le magáról, mert nem bírta azokat 
elviselni. Erre már említettünk is egy példát a fentiekben. Egy másik ilyen próbát a szenteltvíz 
segítségével tehetünk. Például, ha egy édesanya egy gyermekéről, vagy éppen a férjéről gyanítja, 
hogy ördöngös, elkészítheti a családnak a levest, a teát, vagy a kávét szenteltvízből. Előfordulhat, 
hogy az érintett személy ezt az ételt vagy italt keserűnek, vagy egyenesen ehetetlennek fogja 
érezni, anélkül, hogy tudná, miért?

Tekintetbe kell vennünk ugyanakkor, hogy ezek a próbák csak pozitív esetben lehetnek 
mérvadóak, vagyis akkor mutatják meg az ördög jelenlétét, ha az illető személy érzékeny arra, 
hogy a víz meg van-e szentelve, vagy nem. Ennek ellenkezője azonban nem igaz, vagyis nem 
mondhatjuk, hogy ha valaki érzéketlen az ilyen típusú próbára, akkor kizárható nála minden 
ördögi befolyás eshetősége. Az ördög mindent megtesz, hogy fel ne fedezzék.

Az ördögűzések alkalmával is igyekszik megbújni a gonosz lélek, és ezért a 
szertartáskönyv óva int az ördög minden tettetése ellen. Van, hogy nem ad válaszokat, vagy 
éppen buta válaszokat ad, amelyeket nem tulajdoníthatunk egy olyan értelmes lénynek, mint az 
ördög. Máskor úgy tesz, mintha elhagyta volna az ördöngös testét és felhagyott volna minden 
zaklatással, hogy ezután az illető ne járjon áldásokért az ördögűzőhöz. Olyan is előfordul, hogy 
a legváltozatosabb akadályokat gördíti valakinek az útjába, hogy az ne kerüljön ördögűzőhöz, 
hacsak nincsen valaki mellette, aki kifejezetten rá kényszeríti. Némelykor a betegség jeleit 

 
 



színleli, méghozzá többnyire lelkieket, hogy összezavarjon mindenkit jelenléte valódiságát 
illetően és elhitesse, hogy természetes eredetű bajról van szó. Megesett, hogy az illetőnek olyan 
álma volt, amelyben az az illúziója támadt, hogy az Úr, a Szűzanya vagy valamelyik szent 
megszabadította és ezért nem megy el a már megbeszélt időpontra az ördögűzőhöz, esetleg meg 
is üzeni neki, hogy ő már megszabadult.

Az elmondott szentelmények, sajátos szerepük mellett arra is szolgálnak, hogy legalább 
részben távoltartsák a gonosz lélek cselvetéseit. Ezen a területen a cselvetések mindig napirenden 
vannak és sokat kell imádkozni ahhoz, hogy valaki megkapja a tisztánlátás kegyelmét. Jelzem a 
leggyakoribb eseteket: vannak, akik úgy vélik, látomásokban van részük, vagy belső hangokat 
hallanak, és vannak, akik misztikusnak adják ki magukat, vagy jósnak; ezekben az esetekben, ha 
nem lelki természetű betegségekről van szó, sokszor az ördög cselvetésére gyanakodhatunk.

Ezt a fejezetet egy olyan esettel zárom, amely a szenteltvíz erejéről szól. P. Candido 
exorcizált egyszer egy ördöngös embert. A sekrestyés odalépett hozzá a szenteltvizes edénnyel 
és a szenteltvízhintővel. Az ördög azonnal így szólt hozzá: „Ezzel a vízzel a saját pofádat mosd 
meg!” A sekrestyésnek csak ekkor jutott eszébe, hogy az edénykét a csapnál megtöltötte vízzel, 
de megfeledkezett róla, hogy megáldassa valakivel.

Az   új Áldások Könyve (Benedictionale), amely 1993. április elsejétől lépett kötelezően 
érvénybe, megváltoztatott bizonyos formulákat, de természetesen nem változtatta meg a 
szentelmények hatásait, jóllehet ezekre már nem utal mindenütt kifejezett formában. 

 
 



ÖRDÖGŰZÉS A HÁZAKBÓL
 

A szentírásban nem találunk erre példát, de a tapasztalat bizonyos esetekben megmutatta 
már ezeknek szükségességét és gyümölcseit. A Szertartáskönyvben sem szerepel az 
ördögűzésnek ez a formája. Igaz ugyan, hogy a XIII. Leó-féle exorcizmus végén utalás történik 
rá, hogy meg kell áldani azt a helyet, ahol ezt az imádságot elmondják, de a könyörgés egész 
tartalma az Egyházra kéri Isten oltalmát a gonosz lelkek ellen és nem szerepel benne a tényleges 
helyszín.

Azt is rögtön el kell mondanom, hogy sohasem találkoztam szellemjárta helyekkel olyan 
értelemben, ahogyan bizonyos regények és filmek tálalják e kérdést, különös tekintettel régi 
lakatlan kastélyokra. Itt csak hatásvadászatról van szó, minden mélyebb vonatkozás nélkül. A 
valóságban gyakran mégis előfordulnak bizonyos zajok, olykor csikorgás, vagy tompa ütések 
formájában, amelyektől az embernek az a benyomása támad, hogy az érintett helyen valaki jelen 
van, vagy az, hogy támadás áldozata lett. Nyilvánvaló, hogy ezen a területen nagy szerepe van a 
képzeletnek, a félelemnek, amely testet ad az árnyékoknak is.

Vannak azonban összetettebb esetek is. Vannak ajtók, amelyek maguktól kinyílnak és 
becsukódnak egy bizonyos időpontban; léptek hallatszanak egyes folyosókon; tárgyak tűnnek 
el és kerülnek elő ismét a legváratlanabb helyeken;   láthatatlan   állatok   mozgásának   nesze 
hallatszik.

Emlékszem egy családra, ahol mindenki hallotta egy bizonyos időpontban kinyílni és 
bezárulni a bejárati ajtót, azután tisztán hallották súlyos (férfi) léptek zaját a folyosón, hogy 
aztán az egész tovatűnjön valamelyik szobába. Egyszer, amikor náluk volt egy barátjuk, szintén 
hallatszott a megszokott zaj, olyannyira, hogy az illető meg is kérdezte, ki jött be, s ők, hogy 
meg ne ijesszék, azt válaszolták neki, hogy egy átmenő vendég járt arra. Tudok olyan rovarokról, 
macskákról és kígyókról, amelyek valósággá váltak; volt egy személy, akit többször megáldottam 
és párnájában egyszer egy élő varangyot talált!

A gonosz lélek jelenléte valamely helyen a legtöbbször fizikai természetű zavarokkal 
jár együtt: álmatlansággal, fejfájással, gyomorfájással, általános rossz közérzettel, amely másutt 
nem mutatkozik. Ezekben az esetekben könnyű ellenőrizni a feltételezés helyességét, de nehéz 
megtalálni a jelenségek okát. Tegyük fel, hogy valaki minden alkalommal, amikor felkeresi 
vendégként egy közeli rokonát vagy barátját, észleli ezeket: álmatlan lesz, rossz a közérzete, fáj a 
feje... és ezek a bajok esetleg napokig is eltartanak; ugyanakkor nem szenved ezekben olyankor, 
amikor másfelé jár. Ezekben az esetekben könnyedén ellenőrizhetjük, mi a helyzet. Az ok 
kinyomozása már nehezebb kérdés.

Lehetséges, hogy egyszerű képzelődésről van szó, ha van valami indíték, ami erre enged 
következtetni (például, ha egy meny az anyósához megy látogatóba, aki ellenezte fia esküvőjét 
és kisajátító szeretettel ragaszkodik a fiához). Ugyanakkor az is lehet, hogy valóban fennáll a 
gonosz lélek valamilyen mérvű befolyása.

Érintőlegesen hadd utaljunk rá, hogy érdekes a háziállatok viselkedése ezekkel a 
jelenségekkel kapcsolatban. Olykor az embernek az a benyomása támad, hogy a szobában egy 
személy tartózkodik; az ottlévő kutya vagy macska pedig a pillantását egy meghatározott pontra 
függeszti; az is megesik, hogy egyszercsak elmenekülnek, ijedten, mintha ez a titokzatos lény 
közelítene hozzájuk. Sok érdekes esetet mesélhetnék annak, aki közelebbről szeretne foglalkozni 
e kérdéskörrel. Legyen elég itt annyit elmondanom, hogy véleményem szerint az állatok nem 
látnak semmi konkrét dolgot, de az embernél nagyobb érzékenységgel rendelkeznek bizonyos 
jelenlét felfogására. Azt sem tagadom, hogy az állatok viselkedése is segíthet eldönteni egy-egy 
esetben, hogy egy háznál ördögűzést végezzek-e vagy ne.

 
 



A legfontosabb dolog, ha ilyen jelenségek miatt aggódó személyek fordulnak az 
emberhez, hogy jól kikérdezzük őket, és ha van rá kellő ok, rajtuk végezzük el az ördögűző 
áldást. A legtöbb esetben a leírt jelenségek nem a házakban lakozó ördögöktől függenek, hanem 
ördöngös emberektől. Sokszor előfordult, hogy semmilyen eredményt sem értem el a háznál 
tartott ördögűzéssel, azután később, amikor az illető személyt, illetve személyeket exorcizáltam, 
egyszerre csökkenni kezdtek e jelenségek a házban, míg végül teljesen meg is szűntek.

Hogyan kell ördögöt űzni házakból? P. Candidónak és nekem van egy módszerünk. A 
szertartáskönyvben található vagy tíz különböző imádság, amelyben azt kérhetjük az Úrtól, 
hogy őrizzen meg egy bizonyos helyet a gonosz lélek jelenlététől. Ezek a házszentelésben, az 
iskolaszentelésben és egyéb helyeken szerepelnek. Ezek közül elmondunk néhányat, azután 
felolvassuk a személyekre szóló ördögűzési áldás első részét, a lakhelyre alkalmazva. Ezután 
megáldunk minden egyes szobát, mint a házszenteléskor szokás. Bejárjuk még egyszer a lakást 
tömjénnel is, miután ezt is megáldottuk. További imákkal fejezzük be a szertartást. Hatásosnak 
találtam azt is, ha az ördögűzés után szentmisét is mondtunk ugyanott.

Amennyiben a zavaró körülmények nem súlyosak, egyetlen ördögűzés is elegendő. Ha 
azonban az ok átokra vezethető vissza és ez a megátkozás megismétlődik, úgy az ördögűzést 
is meg kell ismételni, míg az illető lakás „megközelíthetetlenné” nem válik a gonosz befolyás 
számára. Súlyosabb esetekben többféle problémával kell szembenéznünk. Például kellett olyan 
lakásban ördögöt űznöm többször is, ahol hosszú időn keresztül tartottak szellemidézéseket, vagy 
ahol olyan boszorkánymesterek laktak, akik otthonukban fekete mágiát űztek. Még rosszabb a 
helyzet, ha valahol sátánimádási kultuszokat végeztek. Voltak esetek, amikor olyan kitartó volt 
az ördögi jelenlét és olyan nehéznek bizonyult a teljes szabaduláshoz vezető út, hogy inkább azt 
kellett tanácsolnom az illetőknek, hogy költözzenek máshova.

Ettől eltérő és nem súlyos esetek azok, amikor elegendő néhány imádság a nyugalom 
helyreállításához. Volt egyszer egy család, amelyet megmagyarázhatatlan éjszakai zajok 
zavartak; ezért mondattak tíz szentmisét, és ezek után a neszek jóval gyengébbek lettek. Talán 
a tisztítótűzben szenvedő lelkek jártak náluk, akik az Úr engedélyével hallathatták a hangjukat, 
hogy imádságokat kérjenek az élőktől? Nehéz lenne erre válaszolni. Számomra elegendő utalni 
erre a lehetőségre, minthogy többször is előfordult a gyakorlatomban. Don Pellegrino Ernetti, 
Triveneto tartomány legismertebb ördögűzője, aki egyben híres zenetudós és biblikus is, nagyon 
súlyos esetekről számolt be. Történt, hogy egy család lakhelyén nemcsak az ajtók és az ablakok 
nyíltak és csukódtak maguktól, pedig jól be voltak zárva, hanem a székek repültek, táncoltak 
a szekrények, valóban mindenféle zavar fellépett. Az bizonyult hatékonynak, hogy a három 
szentelményt, amit az ördögűzők általában használni szoktak, itt együttesen alkalmazták. Azt 
tanácsolta ennek a családnak, hogy akármilyen edényben (csészében, pohárban, stb.) keverjenek 
össze exorcizált sót, olajat meg vizet, és ebből öntsenek egy kiskanálnyit minden este minden 
ablak párkányára és minden ajtó küszöbére, alkalmanként elmondva egy-egy Miatyánkot.

A módszer alapvetően jónak bizonyult. Egy bizonyos idő múlva a család felhagyott a 
szentelmények ilyen alkalmazásával; de egy hét elteltével újra kezdődtek a furcsa jelenségek, 
hogy felkavarják a házi békét. Amint újra kezdték a javasolt módszerrel védelmezni a házat, 
azonnal ismét abbamaradtak.

Többször kérdezték tőlem, hogy vajon a háziállatokat megszállhatja-e az ördög? Mit 
kell ilyenkor tenni? Az evangéliumban olvasunk egy csapatnyi ördögről, akik engedélyt kérnek 
Jézustól, hogy belemenjenek az ott legelő két disznókondába. Jézus engedélyt adott nekik, mire 
a sertések a Genezáreti tóba vetették magukat és megfulladtak benne. Hallottam egy ügyetlen 
ördögűző esetét, aki azt parancsolta az ördögnek, hogy szálljon a parasztcsalád sertésébe; az állat 
megvadult és megharapta a gazdasszonyát. Kár is mondani, hogy azonnal levágták.

 
 



Csak elvétve fordulnak elő ehhez hasonló esetek, amelyek az állat halálához vezettek. 
Meséltek nekem egyszer egy mágusról, aki a macskája révén juttatott rendeltetési helyére 
különféle elátkozott tárgyakat; erről az esetről is az a véleményem, hogy az ördöngös nem 
az állat volt, hanem a gazdája. Azt se felejtsük el, hogy a macskát olyan állatnak szokták 
tartani, amely „magához vonzza a szellemeket” és ezért a gonosz szellemek olykor macska 
formájában mutatkoznak. Bizonyos varazslók és bizonyos varázslatok kivitelezése szempontjából 
nélkülözhetetlen a macska szerepe. Erről azonban egyáltalán nem tehet ez az amúgy 
rokonszenves állat.

Mondjuk ki, hogy lehetőségét tekintve nem zárható ki az állatok ördöngössége, ezért a 
megszabadulásuk érdekében alkalmazhatunk áldásokat. Azt is hozzá kell azonban tennünk, hogy 
minden elátkozott hely, tárgy, állat esetében (de egyébként is) az ördögűzőnek tisztában kell 
lennie a paranormális okokra visszavezethető jelenségek mibenlétével. Ez szükséges ismeret, 
amelynek segítségével el lehet kerülni a félreértéseket, még ha e könyvben nincs is rá módunk, 
hogy ezeket is kellően megtárgyaljuk.

Emlékeztetünk végezetül arra, hogy már a kereszténység első évszázadaiban űztek 
ördögöt házakból, állatokból és tárgyakból. Többek között Órigenész írásai tanúskodnak erről. 
Amint már említettük, az új katekizmus nagyon helyesen nemcsak személyek, hanem tárgyak 
exorcizálásáról is szól (1673. sz).

 
 



A RONTÁSOK
 

Már említettük, hogy a rontás az egyik olyan ok, amely miatt egy ember vétlenül az ördög 
zaklatásának célpontjává válhat. Minthogy éppen ez a leggyakoribb eset, külön is foglalkozunk 
most vele. Igyekszem tisztázni először a kifejezések használatát, mert nincsen általánosan 
elfogadott terminológia. Minden szerzőnek meg kell határoznia, mit ért az egyes szavakon.

A rontás szót általános értelemben használom. Általában a következőt értjük 
alatta: „ártani egy másik embernek az ördög közreműködésével”. Ez a definíció pontos ugyan, 
de nem szól arról, hogy milyen módon éri el hatását a gonosz. Ebből származnak a félreértések. 
Néhány szerző például a rontást a boszorkányság vagy a varázslat szinonimájaként használja. 
Ezek azonban tapasztalatom szerint csak a rontás kivitelezésének két különböző módját jelentik. 
A teljesség igénye nélkül, az általam megtapasztalt eseteket figyelembe véve a rontásnak a 
következő formáit tudtam megkülönböztetni: 1) fekete mágia; 2) megátkozás; 3) szemmelverés; 
4) varázslatok. Ezek különböző formák, de teljesen mereven mégsem válnak külön; gyakoriak az 
átfedések.

1. A fekete mágia vagy boszorkányság, a sátánimádó rítusok, amelyeknek csúcspontja a 
fekete mise.

A fenti gyakorlatokat együtt fogom tárgyalni, mivel sok hasonlóságot mutatnak fel. A 
címben a súlyosság sorrendjében tüntettem fel őket. Jellemzőjük az, hogy egy meghatározott 
személyre rontást idéznek mágikus formulák vagy olykor igen összetett rítusok segítségével, a 
sátánhoz való könyörgéssel, ám különleges tárgyak használata nélkül. Aki ilyenféle praktikákat 
művel, a sátán szolgájává válik saját hibájából; itt csak mint mások romlásának eszközét érintjük 
őket.

A szentírás is igen szigorúan tiltja ezeket a gyakorlatokat, amelyekben Istent megtagadják 
és az ördögnek adják át magukat az emberek. „Ne tanuld meg az ottani népektől (a pogányoktól) 
az utálatos dolgokat. “Ne akadjon közted senki, aki fiát vagy lányát arra készteti, hogy 
tűzön menjen át (emberáldozat), aki jövendőmondásra, varázslásra, csillagjóslásra vagy 
boszorkányságra adja magát, aki bűbájosságot űz, szellemet vagy lelket kérdez, aki halottat idéz 
(spiritiszta szeánsz). Mert aki ilyet tesz, utálat tárgya az Úr szemében” (MTörv 18, 9-12); „Ne 
forduljatok halottlátókhoz, ne keressétek fel a jósokat, mert beszennyezitek magatokat. Én vagyok 
az Úr, a ti Istenetek” (Lev 19,31); „Azt a férfit és asszonyt, aki közületek halottlátó vagy jós lesz, 
halálra kell adni, meg kell kövezni, vérük visszahull rájuk” (Lev 20,27). Nézzünk utána a Leviták 
könyve 19,26-31-ben is. Nem gyengédebb a Kivonulás könyve sem: „Jósnőt ne hagyj életben.” 
(Kiv 22,17).

Más nemzeteknél is halálbüntetéssel sújtották a mágiát. Még ha eltérjen fordítják is 
az egyes kifejezéseket, az idézetek tartalma teljesen világos. A mágiáról fogunk szólni még a 
későbbiekben.

2. Mások megátkozása.
Ezek rossz kívánságok, és a rossznak a kútfeje az ördög. Ha valódi rosszindulattal végzik 

ezt, például, ha van vérségi kötelék az átkozó és az elátkozott között, szörnyűséges hatásokat 
lehet velük elérni. A leggyakoribb és legsúlyosabb esetek, amelyekkel szembe kellett néznem, 
akkor fordultak elő, ha szülők vagy nagyszülők átkozták meg gyermeküket vagy unokájukat. 
Akkor volt igen súlyos hatása ezeknek az átkoknak, ha az életükre vonatkozott, vagy ha 
különleges eseményekhez kötötten mondták ki, például a házasságkötés napján. A szülőknek 
olyan tekintélyük és hatalmuk van saját gyerekeik felett, mint senki másnak.

Bemutatok három jellemző példát.   Nyomon követhettem egy fiatalember sorsát, 
akinek az életét apja átkai kísérték már születésétől fogva (nyilvánvalóan nem kívánt gyermek 

 
 



volt), gyermekkorán keresztül mindaddig, amíg szüleinél lakott. Szegény fiúnak rengeteg 
megpróbáltatás jutott osztályrészéül: egészségi problémák, tűrhetetlen bonyodalmak a munkája 
körül, balszerencse a házasságban, gyermekei betegsége... Áldásaim lelki megkönnyebbülést 
hoztak számára, de semmi többet. Egy másik eset: egy fiatal lány egy derék fiúhoz szeretett 
volna feleségül menni, akit szeretett, de a szülei ellenezték a házasságot. Miután azonban látták, 
hogy erőfeszítéseik hiábavalóak, belenyugvást színleltek és részt is vettek a menyegzőn. Még 
ugyanezen a napon az apa valamilyen ürüggyel magához hívta a lányt, valójában azért, hogy 
megátkozza és a lehető legszörnyűbb dolgokat kívánja neki, férjének és leendő gyermekeinek. 
Ezek rendre be is következtek, a kitartó imádság és az áldások ellenére is.

Még egy történet: felkeresett egyszer egy megbecsült szakember, a nadrágja szárát 
felhúzva megmutatta, mennyi seb éktelenkedik a lábán, nyilvánvalóan sok-sok operáció 
nyomaként. Ezután hozzáfogott, hogy elbeszélje nekem a tényeket. Apja igen értelmes ember 
volt, akinek az édesanyja mindenáron azt akarta, hogy pap legyen belőle, ám neki semmi kedve 
sem volt ehhez. Addig-addig vitatkoztak ezen, míg végül a fiatalembernek el kellett költöznie 
hazulról. Elvégezte az egyetemet, megbecsült szakember lett, megházasodott és gyermekei 
születtek, miközben minden kapcsolatot megszakított anyjával, aki látni sem akarta őt. Amikor az 
egyik gyermeke elérte a nyolcéves kort (ő volt az, aki elbeszélte nekem az esetet), készítettek róla 
egy fényképfelvételt, amit meg is mutatott nekem: egy gyönyörű, mosolygós kisfiú 
rövidnadrágban, meztelen térddel és magas szárú zokniban, ahogy ez akkor szokás volt. Az 
apának támadt egy balszerencsés ötlete. Azt találta ki ugyanis, hogy a nagymama majd 
meghatódik az unoka képétől és kibékül majd vele, s ezért elküldte neki a fényképet. Anyja 
azonban ezt üzente neki: „Annak a gyereknek a lábai legyenek örökké betegek és ha te 
visszatérsz a faludba, abban az ágyban fogsz meghalni, amelyikben megszülettél.” Mindez be is 
következett. Megjegyzem, hogy az ember édesapja csak évekkel azután tért vissza szülőfalujába, 
hogy a nagyanya már meghalt; akkor viszont azonnal rosszul lett, nagy hirtelen szülőházába 
vitték és ott is halt meg még ugyanaznap este.

3) Szemmelverés. Ez olyan rontás, amit bizonyos személyek a pillantásuk révén adnak 
át. Nem arról van tehát szó, amint egyesek hiszik, hogy bizonyos személyek balszerencsét 
hozhatnak az emberre, ha csúnyán néznek rá; ezek babonaságok. A szemmelverés valódi rontás, 
vagyis feltételezi, hogy valaki ártani akar egy másik személynek az ördög segítségével. Ami 
különleges benne, az a mód, ahogy a gonosz cselekmény végbemegy: egy pillantással. Csak 
kevés ilyen esetem volt, és nem voltak teljesen világosak ezek sem. Ez alatt azt értem, hogy 
nyilvánvalóan fennállt a rontás hatása, de nem volt világos, hogy ki vitte azt végbe, és hogy 
elegendő volt-e valóban az adott esetben a puszta pillantás. Megragadom az alkalmat, hogy 
elmondjam: sokszor nem tudjuk meg, hogy ki volt a gonosz befolyás okozója, sem azt, hogy ez 
hogyan vette kezdetét. A legfontosabb, hogy az érintett személy ne kezdjen gyanúsítgatásokba 
ennek vagy annak az embernek a rovására, hanem szívből bocsásson meg azoknak, akik rosszat 
cselekedtek vele és imádkozzon értük, bárki lett légyen is az.

A szemmelveréssel kapcsolatban tehát leszögezem, hogy önmagában lehetséges a dolog, 
ám énnekem nem volt egyetlen biztos ilyen esetem sem.

4)   A  varázslatok.   Ezek  jelentik   a   rontás kivitelezésének messze legelterjedtebb 
formáját. Az olasz megnevezés (fattura) a fare, azaz csinálni igéből származik, ugyanis a 
dolog abban áll, hogy el kell készíteni, csinálni kell egy tárgyat, amelynek formája és anyaga a 
legváltozatosabb lehet, és amelynek szimbólum szerepe van. Annak az akaratnak az érzékelhető 
megjelenítése, hogy az illető ártani tudjon. Az eszközt a sátánnak ajánlják fel, hogy rontó erejét a 
tárgyba helyezze. Nem egyszer elmondták már, hogy a sátán az Istent utánozza; ebben az esetben 
a szentségek analógiáját vehetjük alapul, ahol szintén van egy megtapintható anyag (a keresztség 

 
 



esetében például a víz), amely a szentségben a kegyelem eszköze lesz. A varázslatok esetében az 
anyag az ártó szándékot szolgálja.

Meg kell különböztetnünk két alapvető módot, ahogy a varázslat eljuttatható a kiszemelt 
személyhez. A közvetlen út esetében megetetnek vagy megitatnak az áldozattal egy olyan ételt 
vagy italt, amibe előre belekeverték a varázsszert. Ezt a legkülönfélébb anyagokból készítik el: 
menstruációs vérből, halottak csontjaiból, különféle porokból, amelyek többnyire fekete színűek 
(égetésből származnak), állati testrészekből, amelyek között első helyen a szív áll, különféle 
füvekből... A rontás hatékonysága nem annyira a felhasznált anyagoktól függ, mint inkább 
attól a szándéktól, hogy valaki ártani akar egy embernek az ördög segítségével; ezt a szándékot 
pedig azok az okkult formulák tartalmazzák, amelyeket a varázsszerek elkészítésekor mondanak 
el. Az ilyen módon megátkozott ember az egyéb bántalmak mellett szinte mindig jellegzetes 
gyomorfájással is küszködik, amelyet az ördögűzők könnyedén felismernek. Ez csak akkor 
gyógyul meg, ha sok ürülés és hányás révén megszabadul a gyomor, a legfurcsább dolgokat vetve 
ki magából.

Van a varázslatnak egy közvetett útja is, hogy P. La Grua bevezetőben említett könyvének 
kifejezésmódját alkalmazzam, ami abban áll, hogy a kiszemelt áldozathoz tartozó tárgyakat 
(fényképeket, ruhát, stb.), vagy az illetőt jelképező babákat, bábukat vagy esetleg nemre és 
korra megegyező élő személyeket átkoznak meg. „Vivőanyagról” van tehát szó, amelynek olyan 
bajokat okoznak, amilyent a kiszemelt személynek szántak. Egy közönséges példa erre: a sátáni 
rítus keretében egy bábu fejébe tűket szurkálnak. Ilyenkor előfordul, hogy az érintett személy 
erős fejfájással keres fel bennünket, és ezt mondja: „Olyan, mintha éles tűket szurkálnának a 
fejembe.” Olykor a bábu más testrészeibe szúrnak tűket, késeket, szögeket, abba, amelyiket 
meg akarják rontani. A szerencsétlen áldozat pedig testének éppen azon pontjain egyszercsak 
éles fájdalmat érez. A látnokok (akikről később még szólunk) azt mondják ilyenkor: „Van 
magában egy tű, ami innentől idáig át van döfve a testén”, és megjelölik a pontos helyet. Voltak 
olyan eseteim, amikor egyes személyek úgy szabadultak meg ezektől a problémáktól, hogy 
testükből hosszú, furcsa tűk kerültek elő, valami műanyaghoz vagy rugalmas fához hasonló 
anyagból, és éppen ott bukkantak elő, ahol azt előre jelezték. A legtöbb alkalommal azonban 
a megszabaduláskor a legkülönfélébb anyagokat löki ki magából a test: színes gyapotszálakat, 
szalagokat, szögeket, összetekercselt fémhuzalokat.

Külön tárgyalást igényelnének azok a varázslatok, amelyeket kötözés formájában 
végeznek. Ezekben az esetekben a vivőanyagnak kiválasztott tárgyra különféle kötéseket 
helyeznek, hajszálakkal, vagy különféle színű szövetcsíkokkal (főként fehérrel, feketével, kékkel 
és pirossal a kívánt céltól függően). Példának okáért: egy terhes anya születendő kisgyermekét 
megátkozandó átkötöttek lószőrrel egy babát a nyakától egészen a köldökéig. A cél itt az volt, 
hogy a kisbaba növését károsan befolyásolják a testnek azon a részén, ahol megkötözték. 
Tény, hogy a gyermek valóban fejlődési rendellenességgel született, ám korántsem olyan 
mértékben, mint amilyet ki akartak váltani nála. A kötések főként az adott testrészek fejlődésére 
vonatkoznak, de még gyakrabban a szellemi fejlődésnek próbálják útját állni: sokan vannak, akik 
képtelenek lesznek általa a tanulásra, a munkára, a normális viselkedésmódra, mert az agyukra 
vonatkozó kötéssel átkozták meg őket. Az orvosok ilyenkor hiába igyekszenek felkutatni és 
gyógyítani a bajt.

Említeni szeretnék egy másik, igen gyakran előadódó esetet. Gyakran juttatják célba 
a varázslatokat furcsa tárgyak útján, amelyeket később a párnákba vagy ágybetétekbe rejtve 
találunk meg. Itt vég nélkül tudnám sorolni az eseteket, amelyeknek tanúja voltam és magam 
sem hittem volna el, ha nem látom őket a tulajdon szememmel. Mindenféle tárgy került elő ilyen 
helyekről: színes, összecsomózott szalagok, szorosan összegubancolt hajtincsek, csomókkal 

 
 



teli kötelek, emberfeletti erővel összefont, koszorút, geometriai formákat vagy állatokat 
(például egeret) formázó gyapjúgombolyagok, vérrögök, vas- és fadarabok, összetekercselt 
vashuzalok, jelekkel vagy szúrásokkal teli bábuk, stb. Másszor a nők vagy a gyermekek hajában 
hirtelen szoros csomók jönnek létre. Mindezek olyan dolgok és tények, amelyeket nem lehet 
megmagyarázni egy láthatatlan kéz közbelépése nélkül.

Másszor olyan is előfordult, hogy az idegen tárgyak nem bukkantak elő az első 
pillantásra, a matracok vagy párnák felnyitásakor, ám a szenteltvízzel való meghintés után, 
vagy ha egy megszentelt szentképet helyeztünk oda (például egy feszületet vagy egy Szűzanyát 
ábrázoló képet), akkor előtűntek a furcsábbnál furcsább tárgyak.

Mindezekről még fogok szólni a könyv hátralevő lapjain, most azonban annyit szeretnék 
hozzáfűzni ehhez, amit P. La Grua is figyelmünkbe ajánl a már idézett műben. Bár mindaz, amit 
leírtam, közvetlen tapasztalatomból származik, nem szabad könnyedén hinni a rontás tényének, 
különösen nem a varázslatoknak. Igen ritkák az itt leírt esetek. A tények figyelmes vizsgálata 
nyomán kitűnhet, hogy a problémák gyökerénél pszichikai okokat, képzelődést, alaptalan 
félelmeket kell keresnünk.

Azt is hozzá kell tennem, hogy a rontások gyakran nem érik el a céljukat különféle 
okokból: azért, mert Isten nem engedi meg; azért, mert a kiszemelt személyt jól védelmezi az 
imaélet és az Istennel való közösség; azért, mert számtalan varázsló igen ügyetlen, hacsak nem 
egyszerű csalókról van szó; azért, mert az ördög, aki „hazug a kezdetek kezdetétől”, amint az 
evangélium megbélyegzi őt, még saját követőit is becsapja olykor. Nagyon súlyos hiba volna 
a rontástól való állandó félelemben élni. A szentírás sohasem int bennünket arra, hogy féljünk 
az ördögtől. Csak azt mondja, hogy szálljunk vele szembe, annak biztos tudatában, hogy 
megfutamodik előlünk (Jak 4,7); azt is mondja, hogy legyünk éberek arra az esetre, ha ránktör, 
tartsunk ki a hitben (1Pét 5,9).

Velünk van Krisztus kegyelme, aki legyőzte a sátánt keresztje révén; velünk a szentséges 
Szűz Mária közbenjárása is, aki az emberiség kezdetétől fogva a sátán ellensége; mellettünk az 
angyalok és a szentek segítsége. Főképpen pedig véd minket a Szentháromság jele, amellyel 
megjelöltek bennünket a keresztségben. Ha közösségben élünk az Istennel, akkor az ördög és az 
egész alvilág félni fog tőlünk. Hacsak mi nem nyitunk számára ajtót...

Minthogy a rontás az ördögi befolyás legközönségesebb formája, beszélnem kell még itt 
néhány olyan dologról, amit tapasztalatból tanultam meg.

Kitűzött célja alapján is adhatunk nevet a rontásnak. Nevezhetjük például megosztó 
rontásnak, ha az a célja, hogy két házastárs, jegyes vagy barát különváljon. Többször láttam 
olyan eseteket, amikor jegyességek ok nélkül felbomlottak: annak ellenére, hogy a fiatalok 
szerették egymást, képtelenek voltak ismét közeledni egymáshoz; az egyik szülő, aki ellenezte a 
házasságot, bevallotta, hogy egy mágushoz fordult, hogy elválassza őket egymástól. Lehet átok 
a szerelmi rontás is, ha az a cél, hogy két meghatározott ember összekeljen. Emlékszem egy 
lányra, aki beleszeretett a barátnője vőlegényébe, s miután hiába próbálkozott az elcsábításával, 
egy varázslóhoz fordult. A vőlegény elhagyta menyasszonyát és elvette feleségül azt a lányt, aki 
a rontást megrendelte.  Talán kár is mondani, hogy nagyon rossz házasság lett a dologból; a férj 
nem hagyta ugyan el az asszonyt, de sohasem szerette igazán, sőt, volt valami olyan érzése is, 
hogy kényszer hatására házasodott meg.

Rontás következménye lehet a betegség is, vagyis az, hogy az áldozat folyton beteg. 
Létezik pusztító rontás (ez a halálos rontás). Elegendő azonban, ha a megrontott személy az 
Egyház oltalmába helyezi magát, vagyis ördögűzésben részesül, imádkozik és mások imáját is 
kéri, és a halál nem következhet be. Sok ilyen esetem volt; amint már említettem, az Úr többször 
csodás módon avatkozott közbe, vagy legalábbis emberileg megmagyarázhatatlan módon, 

 
 



azért, hogy megmentse ezeknek az embereknek az életét halálos veszedelmekből és főként 
az öngyilkossági kísérletektől. Szinte mindig (sőt, kimondom: mindig, legalábbis az általam 
megismert sok esetben) a különféle súlyú rontások együtt jártak az ördög zaklatásával vagy 
egyenesen az ördöngösséggel. Ezért van szükség az ördögűzésre. Szörnyűségesek az egész család 
rontására szolgáló rontások is.

A szertartáskönyv elsőként arra figyelmeztet, a 8. számú normában, hogy a megrontott 
személyek ne forduljanak mágusokhoz, boszorkányokhoz, vagy olyan személyekhez, akik nem 
az Egyházat szolgálják; és hogy az érdekelt ne alkalmazzon semmilyen babonás vagy tiltott 
eszközt. Hogy e figyelmeztetés nem hiábavaló, azt tapasztalatból tudom. Mégis, még egy olyan 
elismert szakértő is, mint monsignor Corrado Balducci, mindhárom könyvében azt ajánlja a 
rontások ellen, hogy az érintett személy forduljon mágushoz, még akkor is, ha előre tudható, 
hogy újabb rontást vesz magára (ld. például: Il diavolo, Piemme, 326. oldal). Megbocsáthatatlan 
hiba ez egy, könyvei egyéb részeiben ilyen érdemdús szerzőtől. Az idézett figyelmeztetés 
ugyanis annál is fontosabb, mivel a mágusok, boszorkánymesterek, kuruzslók és hasonlók 
felkeresése szokás, mióta a világ világ. A kulturális, tudományos, társadalmi fejlődés a legkisebb 
mértékben sem befolyásolta ezt a szokást, ami békésen együtt él „haladó világunkkal”. Ráadásul 
valamennyi társadalmi réteg érintett benne, a legműveltebbek is (mérnökök, orvosok, tanárok, 
politikusok).

Amikor arról szól a szertartáskönyv, hogy milyen kérdéseket kell feltenni az ördögnek, 
a 20-as számú pont alatt, arra buzdítja az ördögűzőt, hogy tudakolja meg, milyen ok vezetett az 
ördög jelenlétére az adott testben, különösképpen pedig azt, hogy valamilyen rontásra vezethető-
e vissza a dolog. Ha ez utóbbi ok forog fenn, és az illető személy valaminek a megevése vagy 
megivása révén részesült a rontásban, az ördögűzőnek rá kell parancsolnia, hogy hányja azt ki. 
Ha viszont a testén kívül van elrejtve valamilyen megrontott tárgy, az ördögűzőnek meg kell 
tudakolnia ennek pontos helyét, meg kell keresnie ezt a tárgyat és el kell égetnie.

Hasznos útmutatások: ha valakit úgy rontottak meg, hogy valamilyen varázsszert 
megetettek vagy megitattak vele, szinte mindig bekövetkezik az a sajátos gyomorgörcs, amire 
már többször is utaltunk és ami ürülés vagy hányás útján történő szabadulást tesz szükségessé. 
Ehhez ajánlhatjuk a szenteltvíz, az exorcizált só és olaj szájon át történő bevitelét, ami 
elősegítheti a megszabadulást. Az is lehetséges, hogy bizonyos dolgok a már említett titokzatos 
utakon távoznak a szervezetből: például valaki hirtelen olyan súlyt érez a gyomrában, mintha 
követ nyelt volna, azután talál egy követ a földön és a fájdalom megszűnik. Ugyanilyen módon 
kerülhetnek elő színes fonalak, összecsomózott zsinegek, és még sok minden más... Ezeket 
a tárgyakat meg kell hinteni szenteltvízzel (ezt az illető maga is elvégezheti), majd el kell 
égetni a szabadban, s a hamut, illetve a vasból és más nem éghető anyagból készült tárgyakat 
vízfolyásba kell dobni (folyóba vagy csatornába). Nem szabad viszont erre a célra saját lakásunk 
konyhai vagy egészségügyi lefolyóját használnunk; ott, ahol ezt megtették, gyakran kellemetlen 
következmények elé néztek: eldugult a lakás valamennyi mosdója, a csatorna elöntötte a 
szobákat, stb...

Sok esetben a párnába és ágybetétbe rejtett furcsa tárgyakat nem az ördög iránymutatása 
alapján lelték meg, hanem karizmatikusok és látnokok segítségével (róluk még fogunk szólni). Itt 
éppen e tárgyak előkerülése derített fényt a rontásra és szolgáltatott okot arra, hogy ördögűzőhöz 
forduljanak. Ezekben az esetekben is a lakáson kívül kell elégetni a párnát és a matracot, miután 
meghintettük őket szenteltvízzel, a hamut pedig a mondott módon kell eltüntetni.

Nagyon fontos, hogy a megrontott tárgyak elégetése közben  imádkozzunk.  
Különösképpen,  ha  olyan varázsszerekről van szó, amit véletlenül fedeztünk fel, vagy az ördög 
mutatta meg a helyét, nem lehet félvállról venni a dolgokat. Okulásomra elbeszélte nekem P. 

 
 



Candido egy „fiatalkori tévedését”, vagyis egy olyan könnyelműségét, amit ördögűzői pályájának 
első éveiben követett el.

Egy leányt exorcizált akkortájt P. Candido egy passzionista szerzetessel együtt, akit 
szintén püspök hatalmazott fel az ördögűzésre. Amikor kikérdezték az ördögöt, megtudták, 
hogy varázslat átka ül a lányon. Megtudakolták, miről van szó pontosan: egy arasznyi fadobozt 
kellett keresniük. Azt is megkérdezték, hol keressék; egy fa mellett volt elásva egy méternyire 
a föld alatt. Nagy buzgón, ásóval és lapáttal felszerelkezve nekiláttak a megadott helyen az 
ásásnak. Meg is találták a fadobozt, pontosan úgy, ahogy megmondta az ördög; kinyitották és 
megvizsgálták, mi van benne: egy obszcén figura volt ott mindenféle limlom között. Azonnal 
leöntötték az egészet alkohollal és nagy gonddal el is égették, csak egy halom hamu maradt 
belőle. Elmulasztották azonban meghinteni az elátkozott tárgyakat szenteltvízzel és nem 
imádkoztak kitartóan az égetés alatt, hogy Jézus szent vére oltalmáért könyörögjenek. Ráadásul 
többször megérintették az említett tárgyakat és utána elmulasztották a szenteltvízzel való azonnali 
kézmosást. Az eredmény az, lett, hogy P. Candido három hónapon át az ágyat nyomta kínzó 
gyomorfájásai miatt, s e fájdalmak több-kevesebb erővel tíz évig folytatódtak még. Kemény 
lecke volt és nekem hasznomra vált, ahogy hasznot hajthat mindazoknak, akik hasonló helyzetbe 
kerülnek.

Megkérdeztem azt is P. Candidótól, hogy a sok fáradság és szenvedés legalább meghozta-
e a lánynak a szabadulást. Sajnos semmi javulást nem értek el nála. Ebből tudjuk, hogy a 
varázslatok néha akkor fejtik ki a hatásukat, amikor elkövetik őket, s a varázsszerek felfedezése 
és megsemmisítése már semmi eredménnyel nem jár. Több ilyen esetem is volt, amikor több 
év eltelt már a rontás és a varázsszer megtalálása között. A varázslat teljesítette ekkorra ártó 
hatását; amikor megtaláltuk és elpusztítottuk, ennek már semmilyen hatása sem volt, semmilyen 
enyhülést sem hozott a megrontott személy számára. Annál inkább használtak az ördögűzések, 
imádságok, szentségek...

Vannak más esetek, amikor viszont a varázsszerek elégetése megtöri a rontást. Láttam 
erre példát „halálos rontások” esetében, amikor elátkozott húst ástak el, hogy rothadásával adja át 
az átkot, de felfedeztük és elégettük még mielőtt felbomlott volna. Megesik, hogy élve temetnek 
el állatokat, például varangyot, egy kevéske üreget hagyva csak nekik. Ebben az esetben is, ha 
felfedezzük őket még mielőtt elpusztulnának, megtörhetjük ezzel a varázst. A legfőbb módszer 
mindazonáltal az ördögűzés, az imádság, a szentségek és a szentelmények alkalmazása.

Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy az Isten nyújtotta eszközökhöz 
folyamodjunk és ne a mágusokhoz, még akkor is, ha az a benyomásunk, hogy Isten eszközei 
lassan fejtik ki hatásukat. Az Úr ránk ruházta nevének hatalmát, az egyéni és a közösségi imádság 
erejét, az Egyház közbenjárását. Ha mágusokhoz fordulunk, vagy olyan személyekhez, akik 
működésükre a „fehér mágia” álnevet használják (bár ez is az ördög segítségül hívása), csak 
újabb átokkal tetézzük a már meglévőt és súlyosbíthatjuk a helyzetet. Az evangéliumban szó 
van egy ördögről, aki elhagy egy lelket, hogy hét nálánál is gonoszabb ördöggel térjen ugyanoda 
vissza (Mt 12, 43-45). Pontosan ez zajlik le, ha mágusokhoz fordulunk segítségért. Három példát 
idézek fel ennek kapcsán azok közül, amelyekkel találkoztam.

Az első példa: egy ember fizikai fájdalmakkal küszködik. Kipróbál többféle orvost és 
gyógyszert, de a fájdalom inkább nő, semmint csökken. Ekkor elmegy egy kuruzslóhoz vagy 
kártyajóshoz, aki mágiával foglalkozik, és az ezt mondja neki: „Magát megrontotta valaki, 
ha akarja, én elmulasztom; megelégszem érte egymillió lírával.” Az illető elgondolkozik a 
dolgon, aztán eldönti és fizet. Talán kérnek tőle egy fényképet, egy fehérneműt, egy hajfürtöt. 
Pár nap elmúltával az ember úgy érzi, teljesen meggyógyult és nagyon elégedett, hogy jól 
költötte el a millióját. Az ördög odébbállt. Egy év múltán újrakezdődnek az ismerős fájások. 

 
 



A szerencsétlen újra sorrajárja az orvosokat, ám a gyógyszerek hatástalannak mutatkoznak, 
a fájdalom pedig nőttönnő. Íme: visszatért az ördög hét nálánál is gonoszabb szellemmel. A 
szenvedő ember így gondolkozik kínjai közepette: „Igaz, hogy elkért egy milliót az a mágus, de 
legalább megszűntette a bajomat”; így aztán visszamegy hozzá és fel sem fogja, hogy éppen neki 
köszönheti betegsége súlyosbodását.

Ekkor ezt mondja neki a varázsló: „Most egy még súlyosabb rontást szedett össze. Ha 
akarja, én leveszem magáról és csak öt milliót kérek érte, mástól kétszer annyit kérnék”. ĺgy 
aztán minden szépen újrakezdődik. Ha az áldozat végül mégis kiköt egy ördögűzőnél, annak 
nemcsak a kezdeti enyhe panaszokkal kell megküzdenie, hanem mindazzal a kárral is, amit a 
mágus okozott.

A második példa: minden úgy zajlik, mint az első esetben. A beteg fizet, a mágus 
meggyógyítja. A betegség viszont átszáll a feleségérc, a gyermekére, a szüleire, a testvérére. 
Így szintén megsokszorozódik a baj (amelynek a formája lehet megrögzött ateizmus, bűnös élet, 
autóbaleset, balszerencse, depresszió...).

A harmadik példa: itt is, mint a második esetben, a megrontott ember meggyógyul a 
bajából és egészséges marad.

A betegséget azonban Isten engedte meg, hogy az illető vezekelhessen bűneiért, 
visszatérjen az imaélethez, az Egyházhoz és a szentségek vételéhez. A betegség célja itt az volt, 
hogy lelki javakat eredményezzen az érintett ember üdvözüléséért. Az ördög közreműködésével 
kieszközölt gyógyulások, mivel e célok ellen adja segítségét, azzal járnak, hogy a betegséghez 
kötött lelki javak is elmaradnak.

Tisztán kell látnunk, hogy Isten az, aki megengedi a rosszat, hogy javunkra váltsa. Ő 
engedte meg a keresztet is, hogy megnyissa vele számunkra az eget. Ez az igazság nyilvánvaló 
olyan személyek esetében, akik különleges karizmával rendelkeznek és olyan szenvedéseket 
élnek át, amelyeknek a megszűnéséért nem kell imádkoznunk. Mindenki emlékszik P. Pióra, 
aki ötven éven keresztül viselte testén a stigmákat és az ebből fakadó fájdalmat. Mégsem 
jutott senkinek sem eszébe azért imádkozni, hogy az Úr levegye Pio atyáról ezt a terhet, mert 
mindenki számára világos volt, hogy itt Isten művével álltunk szemben és lelki céljai voltak az 
ő szenvedésének. Az ördög agyafúrt: mennyire örült volna, ha P. Pio testén nem mutatkoznak 
a szent sebek! Természetesen más a helyzet, ha a stigmákat az ördög hozza létre, hogy hamis 
misztikusokat állítson elénk.

 
 



TOVÁBBI TÉNYEK A MÁGIÁRÓL
 

Könyvtárakat lehetne velük megtölteni és gyakorlata átíveli az emberiség egész történetét. 
Napjainkban is sokan esnek a mágia hálójába. Sok az olyan pap, aki alábecsüli ennek veszélyeit: 
igen helyesen bíznak Krisztus üdvözítő erejében, aki azért áldozta fel magát, hogy megmentsen 
minket az ördög cselvetéseitől, de nem veszik tekintetbe, hogy az Úr sohasem mondta, hogy 
vegyük semmibe az ördög hatalmát, hogy viselkedjünk kihívóan vele szemben, vagy hogy 
felhagyjunk az ellene folytatott küzdelemmel. Hatalmat adott viszont arra, hogy elűzzük, és az 
ellene vívott szüntelen harcról beszélt, amelyben megmérettetünk (maga Jézus is alávetette magát 
a gonosz kísértéseinek); világosan megmondta nekünk, hogy senki sem szolgálhat két úrnak.

Meglepve tapasztaljuk, hogy a szentírás milyen sűrűn szól a mágusok és a mágia ellen, 
mind az ószövetségben, mind az újszövetségben. Arra figyelmeztet bennünket, hogy a mágia, 
a babona a legközönségesebb mód, amivel az ördög magához kötheti az embereket, mert 
mindezzel közvetett vagy közvetlen módon a sátánnak szolgálnak. A mágiával foglalkozó 
személyek azt hiszik, hogy bánni tudnak a túlvilági erőkkel, ám valójában ezek teszik rabjukká az 
embert.

A boszorkánymesterek azt hiszik magukról, urai rossznak és jónak. A spiritiszták és 
médiumok a túlvilági szellemek és az elhunytak lelkeinek megidézésével tűnnek ki; valójában 
ördögi erőknek adták át testüket és lelküket tudtukon kívül, s ezek mindig a romlás érdekében 
használják fel őket, még ha nem is nyilvánvaló azonnal ez a cél. Az Istentől elszakadt ember 
szegény és boldogtalan; képtelen felfogni élete értelmét és még kevésbé érti meg, mi az értéke 
a nehézségeknek, a fájdalomnak, a szenvedésnek. Azt a boldogságot keresi, amit a világ kínál: 
a gazdagságot, a hatalmat, a jólétet, a szerelmet, a gyönyört, mások csodálatát... Éppen mintha 
az ördög sugallná: „Mindezt neked adom, mert az enyém, és annak adom, akinek én akarom, ha 
leborulsz és imádsz engem” (Lk 4,6-7).

Fiatalok és öregek, asszonyok, munkások, tudósok, politikusok, színészek kíváncsi hada 
tódul megtudni valami „igazságot” saját jövője felől. Ezzel a tömeggel szemben ott a másik: a 
mágusok, jósok, asztrológusok, kártyajósok, pranoterapeuták (kézrátétellel gyógyítók), látnokok 
serege. Véletlenül, reménykedve vagy éppen kétségbeeséstől hajtva fordulnak hozzájuk, van, 
aki csak úgy próbálgatja őket; van, akit csak megdöbbentenek, van, aki kötődik hozzájuk ettől 
kezdve és van, akiket magához vonz a szekták zárt világa.

Mi van e mögött a dolgok mögött? A tudatlanok azt hiszik, hogy mindez csupán 
babona, kíváncsiság, fikció és csalás; tény, hogy a dologhoz nagy üzletek is kötődnek. 
Az esetek többségében azonban más a helyzet. A mágia nem csupán hiábavaló hiedelem, 
alaptalan mesterkedés. Az ördögi erőkhöz fohászkodnak ilyenkor, hogy befolyásolják az 
események természetes menetét és befolyást szerezzenek más emberek felett a maguk javára. A 
vallásosságnak ez a deformált fajtája, amely a primitív népeket jellemezte hajdan, átvészelte a 
történelem korszakait és ma is együtt él minden országban az ott honos különféle vallásokkal. 
Bár a formák különböznek, az eredmény egy és ugyanaz: eltávolodás Istentől, a bűnre, a lelki 
halálra vezetve az embert.

A mágiának két alapvető fajtája van: az imitatív és a járványszerűen terjedő mágia. Az 
imitatív mágia azon alapszik, hogy az eljárásban és a formában való utánzást műveli, abból 
kiindulva, hogy hasonlóból hasonló születik. Egy bábu jelképezheti például a megrontani 
szándékozott személyt, s a megfelelő „szertartásszerű imák” elmondása után ebbe beleszúrt tűk 
annak a személynek okoznak fájdalmat, akit a bábu jelképez, pontosan azokban a testrészekben, 
amelyeket a tűk átjártak a bábun. A járványszerűen terjedő mágia a fizikai kontaktuson, alapul. 
Ahhoz, hogy befolyást hozzon létre egy adott személynél, szüksége van valamire, ami az 

 
 



illetőhöz tartozik: a hajára, körmére, szőrszálaira, ruhadarabjaira; vagy csak egy fényképre, ha 
lehet, egész alakosra, de mindenképpen olyanra, ahol semmi sem fedi az illető arcát. A rész 
képviseli az egészet: amit ezen a részen végrehajt a mágus, az az egész testre ki fog terjedni. A 
varázsló megfelelő formulák és rítusok keretében végzi munkáját, az év és a nap meghatározott 
időszakaiban, segítségül híván azokat a szellemeket, akik hatékonyabbá tehetik a munkáját. Már 
beszéltünk erről a különféle rontásokról szólván; a mágia azonban szélesebb területet ölel fel, 
mint az egyszerű rontás, vagy a varázslás.

A fekete mágiába való bevezetés egyik szertartásán, amit a Zöldfoki-szigetek mágusai 
szoktak alkalmazni, a jelölt a rítus egyik pillanatában állítólag szembetalálja magát a sátánnal, 
aki egy tükörben tűnik fel, hogy átadja neki „hatalmait”, a kezébe helyezve azokat a fegyvereket, 
amelyekkel majd használnia kell. A keresztény fegyverei az „ordító oroszlánnal” szemben az 
igazság, az igazságosság, a hit, és Isten igéjének kétélű kardja. A mágus valódi kardot kap, 
amellyel meg kell sebeznie az embereket; hatalma a rontás, az átok, a léleklátás és a jövőbelátás, 
a két helyen való jelenlét képessége, a gyógyítás és még sok más erő, aszerint, hogy mekkora 
gonoszságot tud művelni az illető, aszerint, hogy mennyire képes útját állni Isten akaratának, 
valamint aszerint, hogy mit képes felajánlani az ördögnek: saját magán kívül felajánlhatja 
gyermekeit és más személyeket is, akik   többékevésbé   tudatlanul   hozzá   fordulnak 
segítségért. Az áldozat úgy érzékeli a hatást, hogy szörnyűséges utálatot kezd érezni mindazzal 
szemben, ami szent (az imádság, a templom, a szentképek), s ehhez járulnak a további bajok, 
amelyek igen változatosak lehetnek.

Ez azzal is megtörténhet, aki megbízást ad a mágusnak, ha teljesítette az „áldozatot”, 
vagyis pénzt fizetett, (még ha keveset is), átadta neki a kért dolgokat, és betartotta azokat a 
szabályokat, amelyeket parancsoltak neki: hét templomot megkerülni, meghatározott módon 
gyertyát gyújtani, porokat szerteszórni, tárgyakat viselni vagy másra ráakasztani, stb. Ilyen 
módon az illető személy többé-kevésbé súlyos formában kapcsolatot létesít az ördöggel, s ez 
rossz következményekkel jár teste és lelke szempontjából egyaránt. Többször jöttek hozzám 
segítségért édesanyák, akik gyermekeikkel azelőtt mágushoz fordultak és ebből kifolyólag 
bizonyos dolgokat viseltettek a kicsikkel, ami a hozzá nem értők számára semmiségnek tűnhetett, 
de gonosz hatásukból kiderült, hogy valódi átokszerek voltak. Ha az ember átmerészkedik az 
ellenség táborába, a fogságába esik, még akkor is, ha valakit a „jószándék” vezérel és csak Isten 
hatalmas keze szabadíthatja meg az ilyen embert a kötelékektől.

Az úgynevezett magasrendű mágia megszentelésekre, áldásokra, lefokozásokra, 
kiátkozásokra, átkokra osztható. Ezáltal a tárgyakat és személyeket „szent szimbólumokká” 
alakítják (természetesen a sátán szempontjából szentekké). A mágikus anyagot az asztrológia 
által megadott pillanatokban „átmágnesezik”. Minden mágus hord magánál, vagy készít 
mások számára „pentákulumot” (a görög pantaklea összetételből); ezek általában olyan érmék, 
amelyeknek a szimbólumai „energiakatalizátorként” működnek. A mágusok szerint ezeknek 
különleges túlvilági erejük van. Ettől különböznek a talizmánok, amelyek annak a személynek a 
jellemzőit hordozzák, akit védelmezni hivatottak.

A szegény ügyfelek részéről a talizmánok irányában a legmagasabb a kereslet, ha úgy 
érzik, üldözi őket a balsors, az értetlenség, a szeretetlenség, a szegénység. Még örülnek is, 
ha kifizethetik az olykor igen magas összegeket ezért a szerencsehozó tárgyért, amelytől azt 
remélik, hogy megszabadítja majd őket minden bajuktól. Pedig olyan negatív töltést vesznek 
ezzel magukra, amely nemcsak őket károsítja, hanem veszélyt jelent családjuk tagjai   számára  
is.   Ezeknek a tárgyaknak az elkészítéséhez, csakúgy mint a mágia  egyéb műveleteinek 
elvégzéséhez is, széles körben alkalmazzák a tömjént. Ez a tömjén, amit a sátánnak ajánlanak fel, 
nyilvánvaló ellentétben áll azzal a tömjénnel, amit a liturgia keretében Istennek ajánlunk fel.

 
 



A mágia egyéb ágai azzal foglalkoznak, hogy bájitalokat és keverékeket állítanak elő, 
amelyek rémképeket és az ördög zaklatását váltják ki annál, aki italába vagy ételébe keverve 
lenyeli a mágus főztjét. A póruljárt szerencsétlen nemcsak egy undorító kotyvalékot nyel le ezzel, 
hanem testébe szállnak azok az ártó szellemek is, akiket a készítmény előállításakor segítségül 
hívtak. Közismert e fajtából a „szerelmi bájital”, amely borzalmas kötöttséget képes az emberre 
kényszeríteni a sátáni hatalom segítségével.

A szentírás ott szól először az ördögről, ahol az megkísérti az ősszülőket a kígyó képében. 
A mitológiában a kígyó mindig a megismerés szimbólumai között szerepelt. Egyiptomban Ízisz 
varázslónő volt az, aki ismerte a kövek, a növények és az állatok titkait, a betegségeket és ezek 
gyógymódját és képes volt feléleszteni az élettelen Ozíriszt. A kígyót önmagára hurkolva és 
farkát szájában tartva ábrázolják, jelképezvén általa az élet örök körforgását. Gondoljunk az inka 
indiánok uralkodójára, a boa kígyóra, vagy az északamerikai indiánok szent kígyójára.

A Haiti-i vudu vallásban az ember alakú Danbhalah kígyó és Aida Wedo a követőit olyan 
pontos és biztos sugallatokkal látja el, amely megdöbbentő pontosságú eredményeket nyújt a 
nappal és az éjszaka bármely órájában. Ez a kígyó azt állítja magáról, hogy ismeri a teremtő ige 
minden titkát a „mágikus nyelv” segítségével, amelyet a szent zene dicsőít meg. 

Ez az afrikai eredetű Haiti-i mágia, az eredeti afrikai mágia és ennek dél-amerikai 
válfaja (különösen a brazíliai, amelyet „macumba” néven ismerünk), igen erős ördögi erővel 
rendelkezik. Már említettem, hogy a legsúlyosabb esetek, amelyekben ördögűzést végezhettem, 
éppen Brazíliából és Afrikából származtak.

A modern civilizáció csak összekevert, de nem változtatott meg bizonyos szokásokat; 
ezért együtt élnek a tudomány és a mágia, a vallás és az ősi praktikák. Vidéken meg manapság 
is gyakran fordulnak az emberek Olaszországban a varázslókhoz (férfiakhoz vagy nőkhöz), 
hogy legkülönfélébb bajaik orvoslására kérjék őket: a betegségektől a szemmelverésig, az 
álláskereséstől a párkeresésig. Ezek a varázslók szent embereknek tűnnek, mert „folyton a 
templomba járnak”. Mind a mai napig akadnak édesanyák, akik jóhiszeműen megtanítják 
a lányaiknak, milyen gesztusokkal távoztathatják el maguktól a szemmelverést karácsony 
éjszakáján, vagy láncokat akasztanak a nyakukba, s feszülettel vagy megszentelt érmével 
együtt „borzszőrt”, „farkasfogat” vagy „vörös szarvat” is odaraknak, vagyis olyan tárgyakat, 
amelyek akkor is, ha nincsenek negatív töltéssel ellátva, az ördöghöz kötik az illetőt a babona 
bűne miatt.

A mágiával együtt mindig megjelenik a jóslás is; az ember szeretné megtudni a jövőjét, 
ha kell, ferde utakon is. Elegendő arra gondolnunk, milyen elterjedt szokás a kártyavetés, 
a tarokkártyából való jóslás, amely a varázslók és mágusok jövendölési eszközei közül a 
legelterjedtebb. Úgy tűnik, a XIII. századig nyúlik vissza a kártyajóslás szokása, méghozzá a 
cigányok öltöztették e „játékba” jövendőmondó tudományukat. Ennek alapja az az ezoterikus 
tanítás, amely megállapítja az ember és a túlvilági lét közötti megfelelés képleteit. Ennél nem is 
időzök tovább; csak annyit jegyzek meg róla, hogy a naiv ember, akit megdöbbent a pontosság, 
ahogy múltját elárulják a kártyalapok, a jóslás után tele van szorongással, bizalmatlansággal 
vagy hívságos reménnyel, gyakran gyanakvással a rokonai vagy barátai irányában és főként 
valamilyen formájú függésbe kerül attól a személytől, aki kártyát vetett számára és aki ettől 
kezdve nyomon fogja kísérni életét. Ez a helyzet félelemmel, haraggal, bizonytalansággal járhat 
együtt s ebből megszülethet a vágy, hogy ismét mágiához forduljon, vagy hogy talizmánokat 
szerezzen be, amelyek valahogy semlegesíthetik azt a belső ellenséget, akit magának szerzett az 
ember, és betegségeinek, balszerencséjének okozója lett...

A leggonoszabb afrikai eredetű mágia két dolgon alapszik: a boszorkányságon 
(witchcraft), vagyis azon a gyakorlaton, amivel mágikus úton másnak bajt okozhat az ember, és a 

 
 



spiritizmuson, amelynek segítségével elhunytak lelkével, vagy túlvilági szellemekkel igyekeznek 
kapcsolatot létesíteni. A spiritizmus minden kultúrában és minden nép körében ismert. Van egy 
médium, aki a közvetítő szerepét játssza a holt lelkek és az emberek között, átadva energiáit 
(hangját, gesztusait, írását...) annak a szellemnek, amelyik meg kíván nyilvánulni. Megeshet, 
hogy ezek a megidézett szellemek, amelyek mindig és kizárólag ördögök, megszállják 
valamelyik jelenlévőt. Az Egyház mindig is elítélte a spiritiszta szeánszokat és az azokon való 
részvételt. Ne a sátántól akarjunk hasznos dolgokat megtudni az életünkre nézve.

Valóban lehetetlen volna felidézni az elhunytak lelkét? Tényleg mindig és kizárólagosan 
a gonosz lelkek jelentkeznek ezeken a szeánszokon a médiumokon keresztül? Jól tudjuk, hogy 
a hívőknek ez a kétsége egyetlen kivételen alapszik. A szentírásban egyetlen példát találunk, 
amikor Saul egy médiumhoz fordult és ráparancsolt: „Mondd meg nekem a jövendőt, halottat 
idézve, de azt idézd meg, akit megnevezek.” (1Sámuel 28,8.) És akkor valóban megjelent ott 
Sámuel, aki nem sokkal korábban halt meg. Az Úr megengedte ezt a kivételt, de vegyük észre, 
hogy maga a médium is felkiált csodálkozásában, és azt, hogy Sámuel kemény szemrehányással 
illeti Sault: „Miért zavarsz nyugalmamban, s miért idéztél meg ?” (1Sámuel 28,15). A halottakat 
tiszteletben kell tartani, nem szabad zaklatni őket. Minthogy ez az egyetlen eset szerepel az 
egész szentírásban, még jobban kiemelkedik kivételes volta. Egyetértek azzal, amit erről 
egy pszichiáter írt, aki egyébként protestáns ördögűző is: „Puszta önzés és kegyetlenség a 
halottainkhoz való ragaszkodás és az, ha felidézni törekszünk őket. Nekik az örök szabadulásra 
van szükségük, és nem arra, hogy ismét evilág dolgaival és személyeivel kelljen törődniük” 
(Kenneth McAll: A gyökerekig, Ancora, 141. oldal). 

Sokakat be lehet csapni a mágiával, mert nincs hitük vagy mert tudatlanok. Meglehet, 
érdekes is néprajzi szempontból az a sok tánc, ének, szokás, ruha, állat és gyertya, amit egy-
egy vudu vagy macumba szertartáson felvonultatnak. A négy gyertya egy utca négy sarkán 
meggyújtva, vagy a gyertyákból kialakított háromszög, amelyben egyet lefelé fordítanak, 
egyeseknek játéknak, vagy ártatlan babonának tűnhet. Itt az ideje, hogy felnyissuk a szemünket. 
Ezek a rítusok az ártó szellemek felidézésére szolgálnak, akik egyes embereket vagy dolgokat 
romlásba vihetnek, de végső céljuk minden esetben az, hogy áldozatukat elvágják Istentől, a 
bűnre vezessék, szorongást, elidegenedést, kétségbeesést zúdítsanak rá.

Megkérdezték tőlem, hogy a mágia segítségével lehet-e egész emberi közösségeknek 
is ártani. A válaszom: igen. Ez a témakör azonban egészen különálló tárgyalást igényelne. Itt 
is, mint könyvemben egyébként is, megelégszem annyival, hogy utalok a dolgok lényegére. 
Lehetséges, hogy az ördög felhasznál egy meghatározott személyt arra a célra, hogy nagyszámú 
embernek ártson; ezek a személyek magukhoz tudják ragadni a hatalmat egy nemzet fölött, vagy 
olykor több nemzet fölött is. Úgy gondolom, hogy korunkban ilyen emberek voltak Karl Marx, 
Hitler és Sztálin is. A nácik kegyetlensége, a kommunizmus borzalmai és Sztálin vérengzése 
valóban ördögi gonoszsággal mentek végbe. A politikától eltekintve, nem habozom azt sem 
kijelenteni, hogy a sátán eszközét látom bizonyos fajta zenében és énekesekben, akik képesek 
hatalmas tömegekben olyan őrjöngést szítani, amely átcsaphat olykor szélsőséges erőszakba vagy 
pusztítási vágyba.

Vannak természetesen jobban ellenőrizhető és könnyebben gyógyítható esetek is (bár 
a kollektív ördöngösséget mindig nagyon nehéz megszüntetni), amikor a gonosz befolyása 
iskolai csoportokat, különféle közösségeket, például szerzeteseket támadott meg. Hihetetlen, 
milyen ügyesen képes becsapni az ördög az embereket és a legaljasabb vétkekkel átitatni 
teljes embercsoportokat. Van, aki azt állítja, hogy könnyebb becsapni egy tömeget, mint egy 
egyedülálló embert. Bizonyos, hogy az ördög képes egészen nagy létszámú embercsoportot 
is megtámadni. Ezekben az esetekben azonban mindig megtaláljuk az ember cinkosságának 

 
 



tényezőjét, személyek szabad csatlakozását a sátáni tevékenységhez, érdekből, szokásból, 
karriervágyból vagy sok más lehetséges okból.

Az ördög közösségre gyakorolt befolyása az egyik legsúlyosabb dolog. Ezért is beszéltek 
róla különös hangsúllyal a legutóbbi pápák: VI. Pál az 1972. november 15-én, II. János Pál az 
1986. augusztus 20-án mondott beszédében.

A sátán a mi legádázabb ellenségünk és az is marad az idők végezetéig. Ezért arra 
használja értelmét és hatalmát, hogy meggátolja Isten tervének érvényesülését, vagyis a 
mindnyájunknak szánt üdvösséget. A mi erőnk Krisztus keresztje, az ő vére, az ő sebei; valamint 
az ő szavai és Egyháza iránti engedelmesség.

 
 



KI ŰZHET ÖRDÖGÖT?
 

Úgy gondolom, elég világosan kimondtuk már, hogy Jézus az ördögűzés 
hatalmát mindazoknak megadta, akik hisznek benne és az ő nevében cselekszenek. Ez a 
magánimádságokat   jelenti,   amelyeket   együttesen „szabadító imáknak” nevezhetünk.

Ehhez képest kiemelkedő hatalommal rendelkeznek az ördögűzők, vagyis azok a 
szerpapok, akik erre a szolgálatra kapnak kifejezett megbízást püspöküktől. Ők, a szertartáskönyv 
idevonatkozó imádságainak segítségével egy szentelményt szolgáltathatnak ki,  amely, a 
magánimádsággal szemben, az Egyház könyörgő közbenjárását is biztosítja.

Mindehhez azonban minden esetben nagy hitre, sok imádságra és böjtre van szükség, 
úgy az áldást adó, mint az azt fogadó személy részéről. A legjobb megoldás az lehetne, ha 
minden ördögűzési szertartással egyidőben, amely zárt körben zajlik, egy csoport együtt 
imádkozna valahol a beteg gyógyulásáért. Hozzáteszem még ehhez, hogy különleges hatalommal 
rendelkezik valamennyi pap, a nem ördögűzők is, papi szolgálatukból következően, ami 
nem a személyünknek szóló tisztelet, hanem a hívek lelki üdvének szolgálata. Ehhez pedig 
nyilvánvalóan hozzátartozik a gonosz befolyástól való megszabadítás, nemcsak az exorcizmus 
útján, hanem egyéb szent eszközökkel is: például az érintett személy fejére feszületet, rózsafűzért 
vagy egy szent ereklyéjét helyezve. A szent kereszt azért hatékony, mert Krisztus a kereszttel 
győzte le a sátánt. Hatásos az olyan szentek ereklyéje is, akik iránt különös tiszteletet táplálunk. 
Gyakran jól lehet alkalmazni az egyszerű szentképeket is, például Szent Mihály arkangyalét, 
akitől különösképpen félnek az ördögök.

Azt gondolom azonban, hogy nem felelnék meg olvasóim várakozásainak, ha nem 
ejtenék szót a seregnyi és mind növekvő számú karizmatikusról, látnokról, szenzitívről, 
pranoterapeutáról, kuruzslóról és jós cigányról. Számuk már csak azért is ilyen magas, mert a 
püspökök és a papság a lelkipásztori gondoskodásnak erről a területéről könnyed hitetlenséggel 
és tudatlansággal vonult ki. Ennek a kérdésnek is szeretnék egy külön fejezetet szánni, ám előbb 
hadd szóljak a fentemlített emberekről.

Valamit elöljáróban: ezek mind el tudják érni (legalábbis azt állítják magukról), hogy 
egy embert elhagyjon a gonosz lélek, mégis inkább gyógyítással foglalkoznak. Nehéz élesen 
különbséget tenni a kettő között. Az ördög van ott minden rossz, fájdalom, halál gyökerénél, 
hiszen ezek mind a bűnből következnek, de vannak olyan bajok is, amelyeket közvetlenül az 
ördög idéz elő: magában a szentírásban is olvashatunk néhány ilyen esetet: például a 18 év óta 
meggörbülten járó (talán paralízises) asszony és egy süketnéma történetét. Mindkét esetben 
az ördög jelenléte okozta a betegséget, s ezért az Úr úgy gyógyította meg őket, hogy kiűzte 
azt belőlük. Általában érvényes a szabály, amit már említettünk: ha egy betegség ördögi okra 
vezethető vissza, akkor a gyógyszerek nem használnak, ám eredményt lehet elérni a gyógyító 
imádsággal és az ördögűzéssel. Az is igaz, hogy az ördög hosszas jelenlétének hatására egy 
személyben főleg lelki természetű problémák léphetnek fel, s ezért a bekövetkezett gyógyulás 
után is szüksége lehet az illetőnek orvosi kezelésre.

Azt is szeretném előre bocsátani, hogy itt arra a területre lepek, amelyhez olyan 
szakértelem szükséges, amivel egy ördögűző nem feltétlenül rendelkezik. Az ördögűzőnek 
annyira kell ismernie az elmebajokat, hogy világos legyen számára, ha pszichiáterre tartozik egy 
eset; nyilvánvalóan nem kell annyit értenie ezekhez a betegségekhez, mint egy pszichiáternek. 
Ugyanígy rendelkeznie kell alapfogalmakkal a parapszichológia és a paranormális jelenségek 
területén is, de nyilván itt sem érthet annyit a dolgokhoz, mint a kérdéskör szakértői. Az ő 
szakterülete mindig a természetfeletti szféra marad, pontosan ismernie kell azokat a jelenségeket, 
amelyek ezzel vannak összefüggésben, és tudnia kell, mik a természetfölötti gyógymódok. 

 
 



Ezt a megjegyzést azért volt fontos előrebocsátanunk, mert most olyan területre érkeztünk, 
amely egyaránt érinti a természetfeletti világot, a paranormális, a preternaturális vagy ördögi 
jelenségeket.

A karizmatikusok. A Szentlélek isteni szabadsága szerint annak és úgy osztja karizmáit, 
ahogy akarja, ám ezeknek nem az egyes ember dicsőségét vagy hasznát kell szolgálniuk, hanem 
a felebarátok szolgálatát. Ezek között az adományok között szerepel a gonosz lelkek kiűzése 
és a gyógyítás. Ezeket az adományokat kaphatják egyes személyek, de egész közösségek is. 
Alapvetően nem az életszentségtől függően osztja ki őket Szentlélek, hanem Isten szabad 
választása alapján. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy Isten ezeket az adományokat 
általában a becsületes, kitartóan imádkozó, példás keresztény életet élő (ami nem egyenlő 
persze a hibátlansággal), kipróbáltan alázatos személyeknek szokta adni. Napjainkban annyi a 
karizmatikus, akiket a szenvedők serege keres fel, hogy szinte inflációról beszélhetünk. Hogyan 
lehet megkülönböztetni az igazi karizmatikusokat az álkarizmatikusoktól? Alapvetően az egyházi 
tekintély feladata ennek eldöntése, ám ez bevonhatja döntésének meghozatalába az összes olyan 
szakértőt, akit szükségesnek és alkalmasnak talál erre.

Ismerünk olyan eseteket, amikor az egyházi tekintély felemelte a szavát, hogy 
figyelmeztesse a híveket csalók és álkarizmatikusok működésére - viszont nem jutott 
tudomásunkra olyan eset, hogy valakinek a karizmáját hivatalosan elismerte volna az Egyház. A 
probléma igen összetett és egyáltalán nem könnyű. Azért is így van ez, mert a karizmáknak vége 
is szakadhat és az is lehetséges, hogy a kiválasztott személy méltatlanná válik az adományra. 
Nincs olyan élő személy, aki megállapodhatna a kegyelem állapotában. Négy alapvető irányelvet 
mondhatunk el ezzel kapcsolatban: 1. az illető személy (vagy közösség) éljen az evangélium 
szellemében; 2. szolgálatát végezze teljesen önzetlenül (önkéntes adományokat sem szabad 
elfogadnia, hiszen azokból is milliárdos lehet az ember); 3. olyan eszközöket használjon, 
amelyeket az Egyház általában megenged, ne folyamodjon furcsaságokhoz és babonákhoz 
(vagyis imádkozzon és ne varázsigéket használjon, keresztvetéseket, kézrátételt alkalmazzon, 
a szertartásban semmi se sértse a közszemérmet, anélkül éljen a szenteltvízzel, az ereklyékkel, 
hogy bármiben eltérne az általános egyházi szokásoktól); 4. a végzett tevékenység pozitív 
gyümölcsöket hozzon. Az evangéliumi szabály: „a gyümölcséről lehet a fát megismerni” (Mt 
12,33.) mindig a legfontosabb mérce.

A karizmatikus úton elért gyógyításokkal kapcsolatban további ismérveket lehet 
felsorolni: minden betegség ellen használnak, a gonosz lélek okozta bajok ellen is; nem az emberi 
ügyességen vagy erőn alapszanak, hanem a hittel, Jézus nevében mondott imádságon, a Szűzanya 
és más szentek közbenjárásán. A karizmatikus a gyógyítás miatt nem veszít energiájából, nincsen 
szüksége utána feltöltődésre, pihenésre (amint a kuruzslóknál előfordul), nincsenek rajta fizikai 
jelek, csupán a kegyelem tevékeny eszközéül szolgál.   A karizmatikusok gyógyításai nem arra 
szolgálnak, hogy jó színben tüntessenek fel egy-egy karizmatikus személyiséget, hanem arra, 
hogy Istent dicsőítsék, növeljék az emberekben a hitet és az imádságot.

Hozzá kell még tennünk ehhez valamit, amit a II. Vatikáni Zsinat jelentett ki, de még nem 
ment át a gyakorlatba. A naturalizmus és a racionalizmus befonták az emberek gondolkozását; 
nem szívesen, hanem bizalmatlanul hallanak a csodákról, a szentek jelenlétéről, a jelenésekről, 
úgy ítélkeznek ezekről a dolgokról, hogy meg sem vizsgálják azt, amiről beszélnek. Már egyetlen 
egy templomban sem imádkozzák az őskeresztényeknek ezt az imáját: „Add meg szolgáidnak, 
hogy teljes bizalommal hirdessék igédet. Nyújtsd ki kezedet, hogy gyógyulások, jelek és csodák 
történjenek szent szolgád, Jézus által!” (ApCsel 4,29-30). Manapság, úgy tűnik, csak zavarják az 
embereket ezek az adományok.

A II. Vatikáni Zsinat azt állítja, hogy a Szentlélek különleges kegyelmekben részesíti 

 
 



a híveket... „Ezeket a karizmákat, legyenek bár különlegesek vagy a legegyszerűbbek, hálával 
és jámborsággal fogadják el”. A dokumentum azzal folytatja, hogy emlékeztet rá: nem szabad 
oktalan dolgokért kérni ezeket a különleges adományokat. Ami e karizmák hitelességének és 
szabályos használatának megítélését illeti, kijelenti, hogy ez „az egyházi tekintélyre tartozik, 
amelynek feladata főképpen az, hogy a Lelket ne oltsa ki, hanem, hogy mindent megvizsgáljon, 
és megtartsa azt, ami jónak bizonyul” (LG 12). Ezen irányelvek alkalmazásában mutatkozó 
hiányosságok nyilvánvalóak és szinte általánosnak mondhatók. Éppen ezért puszta szó marad a 
zsinatnak az az elve is, hogy mindenkinek, aki a Szentlélektől karizmát kapott, legyen bár világi 
hívő, joga és kötelessége, hogy használja ezt (AA 3) a püspökök irányítása és ellenőrzése alatt. 
Örömmel látom, hogy születnek olyan művek, amelyeknek célja, hogy a püspököknek segítséget 
nyújtsanak az ítéletalkotásban, ilyen például az Assisi-i Karizmatikus Mozgalom. A tér adott, 
lépni kell.

Látnokok és érzékelők. Együtt beszélek róluk, mert alapvetően megegyeznek a 
jellemzőik. Az előbbiek látnak, az utóbbiak éreznek és mindnyájan kifejezésre is juttatják, 
amit az emberekkel vagy a tárgyakkal kapcsolatban megtapasztalnak. Azért, hogy túlságosan 
ne húzzuk el e témakör tárgyalását, arra szorítkozom most, hogy csak az én szakterületemmel 
összefüggésben beszélek róla, vagyis a személyeket, tárgyakat és hajlékokat érintő ördögi 
jelenléttel kapcsolatban. Többször is kapcsolatba kerültem ilyen személyekkel; nem 
egyszer magam kértem segítséget tőlük vagy hívtam meg őket, hogy imával vegyenek részt 
ördögűzéseimen s utána megkérdezhessem tőlük, hogy mit láttak vagy éreztek ezalatt. Az a 
tapasztalatom, hogy a kapott válaszok értéke a bölcsesség szellemével volt összefüggésben.

Vannak köztük olyanok, akik amint ördöngös vagy az ördögtől zaklatott személy 
közelébe kerülnek, azonnal érzékelik ezt a tényt, esetleg rosszul is érzik magukat. Megesik, 
hogy meglátják pontosan, milyen rontás ül az illetőn és le is tudják azt írni. Elegendő a kezükbe 
adni egy fényképet, egy levelet vagy egy tárgyat, ami a szóban forgó személyhez tartozik, hogy 
megtudjuk, mi a helyzet: semmi baja sincsen, vagy ördögi rontás ül rajta, illetve hogy olyan 
veszélyes személy-e az illető, aki maga hoz létre gonosz szellemi befolyást más embereknél. 
Néha az is elég, ha meghallják az illető hangját. Például ha valaki azt szeretné megtudni, hogy 
az ördög hatalmába került-e, egy ilyen személynek telefonálnak és azonnal megkapják rá a 
választ. Ha elhívják őket olyan házakba, ahol gyanús az ördög jelenléte, mert furcsa dolgok 
történnek benne, képesek rá, hogy érzékeljék: van-e ténylegesen rontás a házon vagy nincsen; 
meg tudják mutatni, hol vannak elrejtve az rontást hozó tárgyak, hogy el lehessen ezeket égetni, 
például biztonsággal megmondják, ha fel kell nyitni egy párnát vagy matracot és ilyenkor 
valóban előkerülnek azok a dolgok, amiket fentebb már leírtunk. Persze, elképzelhető az is, hogy 
tévednek, állításaikat ellenőrizni kell. De előfordul olyan is, hogy végigtekintenek egy ember 
életén és megdöbbentően világos módon megállapítják, milyen életkorban szenvedte el az rontást 
az illető, milyen módon és miért történt az eset és milyen hatást váltott ki belőle mindez. Egyes 
esetekben meg tudják nevezni a dolog elkövetőjét is.

Egyszer éppen bevezettem a beszélgető szobába egy férfit, aki megkért, hogy áldjam 
meg, amikor eszembe jutott, hogy telefonálnom kell egy látnoknak. Szaladtam a telefonhoz, és 
a látnok ezt mondta nekem: „Maga most egy ötven év körüli embert készül megáldani. Tizenhat 
éves volt, amikor gyűlöletből megátkozta a saját apja: megátkozott bort kínáltak neki és a kútja 
mélyén is elrejtettek egy elátkozott szert. Akkortól kezdve ez a férfi egyre rosszabbul érezte 
magát és minden orvosi kezelés hiábavalónak bizonyult nála. Néhány évre rá meghalt az apja, és 
a férfi azonnal javulást érzett az állapotában. Az átok azonban olyan szilárdan ül az agyán, hogy 
képtelen bármilyen munkát elvégezni. Próbálkozzon meg az áldással, de a probléma gyökere 
nagyon mély és régi, attól tartok, semmit sem fog elérni nála”. A dolog pontosan úgy állt, 

 
 



ahogy elmondta nekem ez a látnok. Más alkalmakkor, amikor az ördögűzést érzékelésre képes 
személyek jelenlétében végeztem, ezek mutatták meg nekem, hogy a testnek melyik pontját kell 
megáldanom a stóla segítségével, vagy a szent olajjal megkennem, ahol a baj legjobban átitatta 
a testet. Az ilyen alkalmak végeztével az érintett személyek maguk is megerősítették, milyen 
pontosan meghatározták ezek a látnokok a legjobban fájó pontokat.

Vég nélkül tudnám sorolni az idevágó példákat. Elmondhatom, hogy azok a személyek, 
akiket kiválasztottam erre a szerepre a sok-sok látnok közül, igen imádságos lelkű, önzetlen, 
jóságos és szeretetteli, legfőképpen pedig alázatos emberek voltak: ha nem fedeztem volna fel én 
magam   vagy mások ezt a képességüket, ők sohasem árulták volna azt el maguktól. Miről van itt 
tehát szó? Karizmáról? Paranormális képességről? Én leginkább azt hiszem, ez egy paranormális 
adomány, amelyet az azt megkapó személynek a jó érdekében kell felhasználnia. Azt sem zárom 
ki, hogy ez a képesség egyeseknél párosulhat karizmával is. Ezeknél a személyeknél ugyanis 
soha nem tapasztaltam a fáradtság jeleit, mintha nem a saját energiájukból vesztegettek volna el. 
Azt viszont megtapasztaltam, hogy a használat révén képességük mind tökéletesebb lett, és ebből 
arra következtettem, hogy e jelenség alapja paranormális képesség lehet. Hozzáteszem azonban, 
hogy igen nehéz dolog hiteles látnokokat találni, de nagyon nagy azoknak a személyeknek a 
száma, akik annak tartják magukat, vagy akiket esetleg mások is annak tartanak. Szemeinket 
nyitva kell tehát tartani!

Gyógyítók. Itt azokról a személyekről szeretnék szólni, akik energiaátadás (általában: 
kézratétel) útján érnek el gyógyulásokat. Ez már a paranormális jelenségek területe, amelyeknek 
Olaszországban van egy kitűnő szakértője Emilio Servadio professzor személyében. Erről csak 
annyit szeretnék mondani, nem lévén az én szakterületem, hogy a gyógyítóknak semmiféle 
befolyásuk sincsen az ördögi eredetű betegségekre, ahogy az orvostudomány és az emberi tudás 
is általában tehetetlen az effajta bajokkal szemben.

Pranoterapeuták: ők is nagyon elszaporodtak az utóbbi években, csakúgy, mint a 
gyógyítók. Nem tekintem feladatomnak véleményt nyilvánítani a prana- azaz bioplazma 
elméletről. Mindenesetre olyan területről van szó, amelyet egyelőre nem fogad el a hivatalos 
tudomány, csak tanulmányozza. Idézem, milyen következtetésre jutott ennek kapcsán P. La 
Grua A gyógyító imádság című könyvében: „Bárhogyan következnek is be ezek a gyógyulások: 
olyan energiák révén, amit a gyógyító a betegre összpontosít, lelki töltés segítségével vagy más 
energiák hatása alatt, tény, hogy nincsen semmi közük a karizmatikusok gyógyításához. Ráadásul 
fennforog a spiritiszta befolyás veszélye. Ezért nagy óvatosságra van szükség.” 

Volt alkalmam megismerni valóban önzetlen, mélyen hívő pranoterapeutát, aki 
képességeit valóban szeretetből bocsátotta felebarátai szolgálatára. Az ilyenek azonban olyan 
ritkák, mint a fehér holló („ezerből ha kettő akad” mondta Don Pellegrino Ernetti, a velencei 
ördögűző). Ez a tény azonban semmivel sem csökkentheti óvatosságunkat, amivel a pranoterápiát 
kezeljük. Főként az alaposan megvizsgált gyümölcsökből és a módszerekből ismerhetjük meg a 
fát.

Varázslók (mágusok). Már beszéltünk róluk kellő terjedelemben. Legyen elegendő 
emlékeztetnünk arra a tényre, hogy a gyógyulás bekövetkezhet az ördög közreműködésével 
is, esetleg földöntúli szellemek vagy vezető lelkek neve alatt. Maga Jézus figyelmeztetett 
bennünket: „Támadnak ugyanis hamis krisztusok és hamis próféták, és nagy jeleket és csodákat 
művelnek, hogy tévedésbe ejtsék a választottakat is, ha lehetséges volna” (Mt24,24). A valódi 
mágusok mellett szólnunk kell a hamis varázslók, egyszerű sarlatánok, csalók tömegéről, akik 
talizmánok, szalagok, zacskók árulásával csapják be az embereket. Elégettem egyszer egy 
füzetlapot, ami érthetetlen szavakkal volt teleírva és egy összetekert zsinór volt belecsomagolva: 
ez a talizmán valakinek tízmillió lírájába került! Jött hozzám egyszer egy olyan ember is, aki 

 
 



zacskónyi haszontalanságért, amit azért vett, hogy megszabaduljon minden problémájától, 
húszmillió lírát fizetett ki.

A cigányok. Úgy gondolom, hasznos néhány szót szólnunk róluk is, mivel mindig 
találkozunk velük. Most nem a kártyavetőkről és csalókról akarok szólni, őket már érintettük. 
Van egy másik, különleges része ennek a népcsoportnak, amely érdekes a számomra, és amit 
először példákkal szeretnék megvilágítani. Exorcizáltam egyszer egy ördögtől megszállott 
asszonyt, aki jó ideje szenvedett már mindenfélétől, de nem gondolt rá sokáig, hogy a gonosz 
lelek jelenléte okozhatja ezeket. Egyszer azután, amikor egy kis pénzt adott egy cigánylánynak, 
az ezt mondta neki: „Asszonyom, maga azért van rosszul, mert megátkozták. Hozzon nekem 
egy friss tojást”. A nő elvitte a tojást a cigánylányhoz, az ráhelyezte a mellére és ismeretlen 
nyelven (talán romául) egy rövid imádságot mondott és utána kinyitotta a tojást. Egy apró kígyó 
bújt elő belőle. Néhány hónap elmúltával ugyanez az asszony egy másik cigánylánynak adott 
alamizsnát, aki máshonnan származott, mint az előző. Ez is megismételte szinte ugyanazokkal a 
szavakat: „Asszonyom, maga azért szenved évek óta, mert valaki megátkozta. Le kell magáról 
vétetnie az átkot. Hozzon nekem egy friss tojást”. Ez alkalommal a férjével együtt ment vissza 
az asszony. A cigánylány a tojást ráhelyezte a nő mellére, elmondott egy rövid szöveget, ami 
imádságnak tűnt, azután kinyitotta a tojást. Egy hajtincs volt benne.

Egy római orvos barátomhoz odalépett egy cigányasszony, amikor kilépett a Szent János 
bazilikából, és alamizsnát kért tőle. Ott mindig akadnak cigányasszonyok. A férfi elővette a 
pénztárcáját, hogy adjon neki ezer lírát, de csak tízezresei voltak. Na nem baj, gondolta, és 
odanyújtott egyet a cigányasszonynak. Az ránézett és ezt mondta: „Maga nagyon nagylelkű volt 
velem, én is akarok tenni magával valami jót”. Azonnal megmondta neki, milyen betegségekben 
szenved, és hogy gyógyíttatnia kellene magát (az orvos tudott a bajról, mégis elhanyagolta...talán 
éppen, mert orvos volt). Ráadásul azt is elmondta, hogy be fogják csapni, ha nem vigyáz. Minden 
igaznak bizonyult.

Hogyan lehet megmagyarázni ezeket az eseteket? Nem könnyű dolog. Úgy tűnik, 
bizonyos cigány embereknek vannak paranormális képességeik, amelyeket ősidők óta adnak 
tovább nemzedékről nemzedékre. Ezek azonban egészen különleges esetek; általában nagyon 
elterjedt a cigányok között a mágia és mindenfajta babona. Ez a vérükben van évszázadok óta és 
anyáról lányra száll (mindig is a nők gyakorolták).

Végezetül hadd fűzzek meg egy megjegyzést ezekhez a rövid összefoglalókhoz: van egy 
olyan kísértés, ami egyformán jelent veszélyt a karizmatikusokra, a látnokokra és magukra az 
ördögűzőkre is (sőt, talán leginkább rájuk): a gyógyulás leggyorsabb módjának a keresése, a 
szent eszközök megkerülésével, többé-kevésbé akaratlagosan a mágiával szövetkezve. Például 
megtapasztalja valaki, hogy ha egy tányérkányi vízre olajat csöpögtet és bizonyos neveket szólít, 
választ kap valahonnan. Így aztán szép lassan belesodródik az illető a mágikus rítusokba. Láttam 
már karizmatikusokat, akik eltávolodtak az igazságtól a mágia kedvéért, majd újra visszatértek, 
de nem mindenki képes visszafordulni onnan. Láttam nem ördögűző papokat is, akik sikerrel 
alkalmaztak bizonyos módszereket, és nem vették észre, hogy valójában mágiát űznek. Az ördög 
igen ravasz: mindig kész felkínálni e világ uralmát, ha leborulunk és imádjuk őt!

 
 



AZ ELHANYAGOLT SZERTARTÁSKÖNYV
 

A II. Vatikáni Zsinat óta számos év eltelt már; a szertartáskönyv több részét átírták 
a zsinat szellemének megfelelően. Az egyetlen rész, ahol nem történt változtatás, éppen az 
ördögűzések szertartása. Igaz ugyan, hogy a szentírásban részletesen megtaláljuk ennek lényegét, 
a teológia és az egyházi tanítóhivatal is többször foglalkozott vele; magunk is idéztük a II. 
Vatikáni Zsinat idevonatkozó tanítását, és még nem idéztük akkor VI. Pál három és II. János Pál 
tizenöt idevonatkozó beszédét. Csak egyetlen mondatot idézek VI. Pál pápa 1972. november 15-
én elhangzott beszédéből: „Elhagyja a szentírás és az Egyház tanítását, aki nem vallja létezőnek 
az ördög valóságát; az is, aki önálló létezőnek tekinti, akinek eredete nem Istentől származik, 
mint minden teremtményé; és az is, aki félig-valóságként kezeli, megszemélyesített fogalomként, 
bajaink ismeretlen okának elvonatkoztatásaként”. A későbbiekben még hozzáfűzi: „Az ördögöt 
és az általa az egyes személyekre, közösségekre, társadalmakra és eseményekre gyakorolt hatást 
tanulmányozni kellene, ez igen fontos fejezete lenne a katolikus tanításnak, amint napjainkban 
nem az.

Gyakorlatilag számos egyházi személy szemszögéből ezek hiábavaló szavak; 
származzanak bár a szentírásból, a hagyományból vagy a tanítóhivataltól. Nagyon helyesen 
fogalmaz monsignor Balducci: „Jó volna, ha az emberek megtudnák, milyen tanításbeli válságon 
megy át az Egyház napjainkban!” (Il diavolo, Az ördög, Piemme, 163. oldal). Sokan kérdezték 
tőlem, hogyan mertem vitába szállni cikkeimben bizonyos teológusokkal, püspökökkel, 
ördögűzőkkel. Nem a vita volt a lényeg, csupán az igazság megvilágítása. A válság ugyanis 
nemcsak a tanításban érzékelhető, hanem a lelkipásztori munka területén is, vagyis érinti a 
püspököket, akik nem bíznak meg ördögűzőket, és ugyanígy azokat a papokat is, akik már nem 
hisznek az ördögűzésben. Anélkül, hogy általános érvényű következtetéseket akarnék levonni, 
ki merem jelenteni, hogy az ördög korunkban igen tevékenyen gyötri az embereket, és akik 
ördögűzőt keresnek, mégis elutasításra találnak a legtöbb helyen.

Kezdjük hát a teológusokkal. Luigi Sartorit idézem, aki az egyik legismertebb és 
legtöbbre tartott hittudós Olaszországban. Így ír: „Valószínű, hogy Jézus néhány gyógyítását 
idegbetegeken végezhette, nem valódi ördöngösökön.” Ez a feltételezés rosszindulatú és hamis. 
Az evangélium mindig tisztán különbséget tesz a betegségek meggyógyítása és az ördögűzés 
között, a Jézus által az ördögűzésre és a betegek gyógyítására adott hatalom között. Lehet, hogy 
az evangélisták a betegségeket nem a modern szakkifejezéssel jelölték meg, de azt pontosan 
meg tudták különböztetni, hogy betegségről volt szó, vagy a gonosz lélek jelenlétéről. Aki ezt a 
különbséget nem észleli, az maga Luigi Sartori, és nem az evangélisták. Azt is láttuk, hogy Jézus 
működésében milyen alapvető jelentőségű az ördögök kiűzése. Amikor a hetvenkét tanítvány be 
akart neki számolni küldetésének eredményeiről, ahová Jézus küldte őket kettesével, egy dolgot 
mondtak nagy örömmel: „Uram, a te nevedre még az ördögök is engedelmeskednek nekünk.” 
Jézus pedig így válaszolt nekik: „Láttam a sátánt: mint a villám bukott le az égből” (Lk 10, 17-
18). Nem csodálkozunk rajta, hogy Sartori a következő megállapítással zárja cikkét: „A gyógyító 
Jézus főként a szeretet erejét használta, a kölcsönös rokonszenv kapcsolatait hozta létre, ezáltal 
vitt végbe csodákat, nem pedig azért, mert szent és titokzatos erővel rendelkezett, mint egy 
varázsló.” Hát nem, tisztelt teológus úr, Jézus nem a rokonszenvet kereste és nem varázserővel  
gyógyított,  Isten  mindenható  volta működött benne és tetteiben megmutatta, hogy ő Isten. 
Ezekre az apróságokra azonban nem ügyelnek egyes modern teológusok.

Nézzünk egy másik teológust, Luigi Lorenzettit. Írjuk a javára, hogy megengedi: „a 
hívő nem zárhatja ki teljes mértékben bizonyos tények ördögi értelmezését”; de azután siet 
hozzátenni, miszerint „nehéz, sőt lehetetlen biztonsággal megállapítani az ördög jelenlétét 

 
 



konkrét esetekben”. Ha lehetetlen, úgy a Jézus által végzett ördögűzéseket sem kell elhinnünk, 
sem pedig azokat, amelyeket az apostolok vittek végbe. Felesleges akkor az ördögűző hatalom, 
amit Jézus az Egyháznak adott, feleslegesek az Egyháznak az ördögűzéssel kapcsolatos 
iránymutatásai és feleslegesek az ördögűzők. Nem, kedves teológus úr, talán neked és a hozzád 
hasonló teológusoknak nehéz megkülönböztetni a konkrét esetekben, hogy jelen van-e az ördög, 
mert ezen a területen nem rendelkeztek semmiféle tapasztalattal. Éppen ezért kényelmes ilyen 
következtetésre jutni: „Az esetek nagy részében minden bizonnyal nem tévedünk, ha a tények 
mágikus ördögi értelmezését a természettudományos magyarázattal váltjuk fel” (Famiglia 
Cristiana, 39.sz., 1988. október 5). Ez körülbelül annyit tesz: elméletben elhiszem, hogy 
van ördög, nehogy eretneknek kiáltsanak ki, de a gyakorlatban tagadom a létezését és csak a 
természettudományokban bízom. 

Ha így gondolkodnak a nagyra becsült teológusok, vajon mi a véleménye az 
egyszerű papoknak? Nap mint nap tapasztalom, hogy nem hisznek az ördögi eredetű bajokban. 
Olykor egy kalap alá veszik ezeket mindenféle olcsó csalásokkal és néphiedelmekkel. Példa 
értékű egy palermói plébános, don Salvatore Caione esete, aminek a Famiglia Cristiana című 
folyóirat (1989. február 8., 6. sz.) csapott hírverést „Varázslat nem létezik” cím alatt. Az atya 
mindent csalásnak nevez, egy szintre helyezi a kártyajósokat, a boszorkánymestereket és az 
ördögűzőket, az sem számít, hogy ezeket a hatályos egyházi normák szerint a püspök nevezte ki. 
Kétségtelen tény, hogy rengetegen hagyják magukat becsapni. Ezt az igazságot azonban nem 
lehet ekkora tévedések árán tanítani. Egyes apróságok elkerülik Don Salvatore figyelmét és azét 
is, aki leközölte a gondolatait anélkül, hogy észrevette volna a nyilvánvaló tévedéseket. A 
tévedések és az igazság összekeverése annál is nagyobb hiba, mert ördögűző igen kevés van, 
varázsló és kártyajós pedig rengeteg, az emberek pedig ezekhez fordulnak segítségért. A hívő 
senkitől sem kap iránymutatást ezen a téren. Exorcizáltam egyszer egy apácát, aki már szörnyű 
állapotba került az ördögtől való megszállottság miatt, ami tíz év óta okozott nála mind 
súlyosbodó tüneteket. Beszéltem a főnökasszonyával és megmondtam neki, hogy nem akkor kell 
hívni az orvost, amikor már haldoklik valaki, hanem amikor a betegség első jelei mutatkoznak. 
Ez a főnöknő így válaszolt nekem: „Igaza van, de ezekről a dolgokról soha egyetlen pap sem 
beszélt nekünk”. Azt is elmondta, hány papi személy hallgatta meg a beteg nővért (hogy az 
orvosokról ne is beszéljünk), és soha senkinek nem jutott az eszébe, hogy mi lehet ennek a 
minden gyógyításnak ellenálló bajnak a valódi oka.

Az is igaz, hogy cikkeimben néhány ördögűzővel is vitába elegyedtem. Azt 
állítottam: „Nincsen manapság iskolája ennek”, vagyis egyházmegyéinkben nincsen meg a 
nemzedékről nemzedékre szálló hagyomány, melynek során a gyakorlott ördögűző betanítaná 
a kezdőt. Így aztán előfordul, hogy akadnak olyan exorcisták, akik a legelemibb dolgokkal 
sincsenek tisztában. Vitatkoztam monsignor Giuseppe Ruatával, aki a torinói székesegyház 
kanonokja és az egyházmegye ördögűzőinek vezetője. Ballestrero érsek úr iránymutatása nyomán 
Franca Zambonini  készített vele interjút a Famiglia Cristiana folyóirat számára (1988. március 
30). Ha valaki azt állítja, hogy „az ördögtől való megszállottság időben korlátozott jelenség, 
néhány óráig vagy napig tart csupán”, az azt jelenti, hogy a legelemibb tapasztalattal sem 
rendelkezik ezen a téren. Valóban, nem sokkal ezután maga is azt állítja, hogy a hozzá forduló 
személyekben „sohasem talált még kellő okot arra, hogy ördögűzést végezzen”. Én hétévnyi 
kemény munkám során (amely annyira igénybe vett, hogy mára csökkentenem kellett az iramot) 
húszezer embert exorcizáltam. Külön feljegyeztem magamnak az ördöngösök neveit, szám 
szerint idáig hetvenegyet, és mindegyikük évtizedek óta szenvedett ettől az állapottól. Vannak 
olyan személyek is, akik tíz-tizenöt vagy még több éve kapják áldásaimat és még mindig nem 
szabadultak meg a gonosz lélek jelenlététől. 

 
 



Kemény kritikával illettem még monsignor Giuseppe Vigninit is, a firenzei székesegyház 
penitenciáriusát amiatt a négy cikk miatt, amelyet a Toscana oggi című lapban közölt (1988 
novemberében és decemberében, valamint 1989 januárjában). Ha egy ördögűző leírja azt, 
hogy a mágia, a fekete misék, az átkok „ártatlan mesterkedések, fantáziaszülemények”, ha azt 
állítja, hogy az ördögűzés nem szentség, csak egyszerű könyörgés, és nem vesz róla tudomást, 
hogy több ennél: szentelmény, ha szerencsétlen állításait azzal zárja, hogy gyakorlatilag soha 
nem kell ördögűzéshez folyamodni, akkor igazán csak azt mondhatja az ember, a személynek 
kijáró legnagyobb tisztelettel: „Kedves fiacskám, vagy utánanézel annak, amiről beszélsz, vagy 
változtass mesterséget”.

Ismerek néhány olyan ördögűzőt is, akik még szertartáskönyvvel sem rendelkeznek; nem 
ismerik sem a követendő   szabályokat,   sem   az   elmondandó imádságokat; csak XIII. Leó pápa 
imája van meg nekik olasz fordításban, amely se nem jó, se nem teljes, és ezt mondogatják. A 
világsajtó szertekürtölte Anneliese Michel 24 éves klingenbergi (Németország) leány esetét, aki 
1976 nyarán hosszan tartó ördögűzés után elhunyt. A hír azért keltett nagy szenzációt, mert azt 
a két papot, aki az ördögűzést végezte, feljelentették és büntetőjogi eljárásnak vetették alá. Azok 
az adatok, amiket akkor a sajtóból (és azóta Kasper és Lehmann Ördög, démonok, ördöngösség 
című könyvéből) megtudhattunk, arra engednek következtetni, hogy a két pap túl könnyen 
engedett a feltételezésnek, hogy ördöngös személlyel állnak szemben. Ezenkívül az is kiviláglott, 
hogy a két exorcista, bár mindig a szülők jelenlétében és engedélyével végezte a tevékenységét, 
egy kicsit hagyta magát abba az irányba vezettetni, amit maga a lány mutatott a szabadulás felé 
vezető útként. 

Később azután megjelent egy könyv, ahol ezeket a tényeket kellő mélységben vizsgálták 
(Kaspar Bullinger: Anneliese Michel, Ed. Ruhland, Altötting, 1983). Ez a tanulmány teljes 
mértékben felmentette a két ördögűzőt és kimutatta, hogy az exorcizmust engedélyező 
püspök és az azt végző papok hozzáállása teljesen komoly volt. Kiderült a könyvből a lány 
halálának tényleges oka is, amely teljesen független volt a neki kiszolgáltatott szentelménytől. 
Mindenesetre ennek az eseménynek a hatására a papok ezután még jobban ódzkodtak elvállalni 
az ördögűzésre szóló megbízatást.

Térjünk rá végül a püspökökre. Igaz, hogy velük is vitatkoztam, de csak azért, mert 
szeretem őket és az üdvösségüket kívánom. A kánonjogban nem szerepel ugyan a hivatali 
kötelesség elmulasztásának vétke, de azért Szent Máté evangéliumának 25. fejezetében - ahol az 
utolsó ítéletről van szó -, világosan olvashatjuk, hogy a mulasztás jóvátehetetlen bűn.

Még jól emlékszem egy közismert érsekünk szerencsétlen megnyilatkozására, 1988. 
november 25-én, a Zavoli műsorvezető által irányított népszerű televíziós műsorban. Úgy tűnt, 
szinte dicsekszik vele, hogy sohasem végzett még ördögűzést és nem nevezett még ki egyetlen 
ördögűzőt sem. Szerencsére szerepelt a műsorban Formigoni képviselő úr, a Comunione e 
Liberazione mozgalom tagja, aki helyesen fejtette ki a keresztény nézőpontot ebben a kérdésben. 
Feljegyeztem ezenkívül még számos püspöki megnyilatkozást, amelyek nem hoznak dicsőséget 
az olasz püspöki karra, tisztelet a kivételnek. Ezeket a kijelentéseket olyan személyek adták 
nekem tovább, akik Olaszország minden részéből hozzám fordultak és akiknek azt tanácsoltam, 
forduljanak először saját püspökükhöz, mielőtt megbeszélnénk egy találkozót.

Íme néhány jellemző válasz: „Én elvből nem nevezek ki ördögűzőt”; „Én csak a 
parapszichológiában hiszek”; „Maga még hisz ezekben a dolgokban?”; „Egyetlen papot sem 
találtam, aki hajlandó lett volna elfogadni ezt a megbízatást. Keressen másutt ördögűzőt”; „Nem 
nevezek ki exorcistát és nem végzek exorcizmust, mert félek. Ha ellenem fordul az ördög, mihez 
kezdjek?”; „Azt szeretném tudni, ki rakta tele a maga fejét ezzel a sok butasággal”... Lehetne még 
folytatni a sort. Minden válasz fájdalmat kelt abban, aki kapja; azt nem tudom, hogy annak is 

 
 



okoz-e fájdalmat, aki ilyen választ ad. Az esetek nagy részében olyan személyekről volt szó, akik 
beszámoltak a püspöküknek arról, hogy P. Candidótól áldásokban részesüllek, és őneki az volt a 
véleménye, hogy továbbiakra volna még szükségük. Vagyis, a baj diagnózisát már felállította egy 
hozzáértő és ismert ördögűző.

Természetesen nem akarok általánosítani. Azt, hogy én ördögűző lehetek, Poletti 
bíboros úr érzékenységének és kezdeményezésének köszönhetem. Úgy gondolom, minden 
exorcista hálával tartozik a saját püspökének. Az ördögűzők alacsony száma jelzi azonban, hogy 
csekély az érdeklődés ebben az irányban. Ha más európai országokat veszek sorra, még rosszabb 
helyzet rajzolódik ki a legtöbb helyen, mint Olaszországban. Űztem ördögöt olyan személyekből, 
akik Németországból, Ausztriából, Svájcból, Franciaországból, Angliából és Spanyolországból 
érkeztek. Mindannyian ezzel a céllal jöttek Rómába, mivel hallottak P. Candido működéséről és 
utána beletörődtek, hogy egy tanítványától kapjanak áldást. Mindezek a személyek azt állították, 
hogy hazájukban nem sikerült ördögűzőt találniuk. Egy svájci szakember biztosított arról, hogy 
telefonon beszélt országa valamennyi katolikus püspökével és valamennyitől negatív választ 
kapott. Nem állítom, hogy ezekben az országokban egyáltalán nincsenek ördögűzők, de 
mindenképpen nehéz őket felkutatni. Nem éppen szórakozásból jöttek el ezek az emberek 
Rómába egy ördögűzés kedvéért. Még egyszer hangsúlyozom: Olaszországon kívül még 
rosszabb a helyzet, mint nálunk. Van egy jelentőségteljes példa, ami ezt bizonyítja. Az Egyesült 
Államokban élő rendtestvéreim le akarták fordítani Balducci atya könyvét, Az ördög-öt. Ahhoz, 
hogy az egyházmegyei cenzortól megkapják az Imprimaturt, arra kényszerültek, hogy kihagyják 
belőle az összes olyan esetet, ami ördöngösségről szólt. Vegyük észre, mennyire következetlen ez 
az intézkedés azon túl, hogy minden szereplő eset történelmileg dokumentált hiteles esemény, 
arra szolgáltak a könyvben, hogy az ott leírt elméleti fejtegetéseket illusztrálják. Megint a 
szokásos hiba: nem tagadjuk az ördög jelenletét általános értelemben, nehogy eretnekek legyünk, 
de minden egyes konkrét esetben tiltakozunk az ilyen értelmezés ellen.

Nem így állnak a dolgok egyes protestáns felekezeteknél. Még Rómában is akadnak olyan 
protestáns gyülekezetek, akik nagyon komolyan veszik ezt a kérdést és azokban az esetekben, 
amikor a maguk módszerével felfedezik a gonosz lélek jelenlétét, hatékonyan képesek is elűzni, 
amit saját magam is tapasztaltam. Nyilvánvaló, hogy mindazok, akik hisznek Krisztusban, 
tehát nemcsak a katolikusok, rendelkeznek azzal a képességgel, hogy ördögöt tudnak űzni 
az ő nevében. Nem kell féltékenykednünk, ez benne áll az evangéliumban. Amikor János 
beszámolt Jézusnak: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöt űzött, de nem követ 
minket. Megtiltottuk neki, mert nem csatlakozott hozzánk”, az Úr szemrehányást tett ezért az 
apostoloknak (Mk 9,38-40).

Pontosan ezt fedezték fel a Karizmatikus Megújulás tagjai, s ezért gyakorolják a szabadító 
imádságokat. Ezeket az imákat pontos feltételek szerint kell végezni, de ugyanakkor nagyon 
hatékonyak lehetnek. Pontosan ezeknek az imádságoknak a szabályozására írta Suenens bíboros 
úr a Megújulás és a sötétség hatalmai (Ed. Paoline, 1982.) című könyvét, amelynek előszavát 
Ratzinger bíboros írta. Tőle származnak a következők: „A Karizmatikus   Megújuláshoz   tartozó   
katolikusok régebben felfedezték, hogy más felekezetekhez tartozó keresztények (többnyire 
a szabadegyházak hívei, illetve a pünkösdisták) gyakorolják a szabadító imádságot. Olyan 
könyveket olvastak és olvasnak mind a mai napig, amelyek nagyrészt ebből a környezetből 
származnak. Túlcsorduló mennyiségben találhatnak ott irodalmat az ördögről és szolgáiról, 
harcmodoráról és eszközeiről, stb. A katolikus Egyházban ez a terület nagyjából ismeretlennek 
mondható, és lelkipásztori oldalon sem adtunk korszerű iránymutatást ezen a téren” (79-80. 
oldal).

Ennél a panasznál elidőzünk még a következő fejezetben is. Nem szégyen attól tanulni, 

 
 



aki jobban követi az evangéliumot. Ezen a téren is, mint egykor a szentírás olvasásában és 
terjesztésében, mi katolikusok jóval lemaradtunk a protestáns világ bizonyos felekezetei mögött. 
Nem szégyellem elismételni: a racionalizmus, a materializmus megfertőzte a teológusok nagy 
részét, és mélyen befolyásolja a papokat és a püspököket is. Aki pedig ennek megfizeti az árát, 
az Isten népe. Olaszországban ördögöt űző püspököt csak egyet ismerek, az afrikai származású 
Malingo püspök urat, akit minden oldalról támadnak is. Tudom, hogy a Szentatya is végzett 
legalább két ördögűzést. Nem ismerek több esetet, de nagyon örülnék, ha továbbiakról is 
tudomást szerezhetnék.

Végezetül szeretném hangsúlyozni, hogy ennek a könyvnek a megírásával egyik célom 
az volt, hogy hozzájáruljak az ördögűzési pasztoráció visszaállításához a katolikus Egyházban. 
Ez bizonyosan az Úrtól kapott küldetés és megbocsáthatatlan hiányosság, hogy nem teljesítjük. 
Pontosan erről fog szólni a következő fejezet.

 
 



FÜGGELÉK
 

Szent Ireneusz álláspontja
 

A modern teológusok okulására az egyik első hittudós, Szent Ireneusz gondolatmenetét 
idézzük most fel. Az Il segno del soprannaturale (A természetfeletti jel) című folyóiratból vesszük 
át a következő részletet, mely 1989 szeptemberében jelent meg, ALPE szignóval, ami egyik kiváló 
szaktudósunkat rejti.
 

Ireneusz K.u.140 körül született Kisázsiában. Lyon püspöke volt és a galliai (francia) 
egyház megalapítójaként tiszteljük. 202 körül halt meg, talán mártírként. Alapműve az Adversus 
haereses (Az eretnekek ellen) címet viseli, amelyben elutasítja a gnosztikus eretnekek összes 
tanítását, akik azt gondolták, hogy a világot egy rosszindulatú teremtő hívta létre, a valódi 
teremtő a Logosz, vagyis a jó Isten Igéje. Az angyalok részei az Isten által teremtett kozmosznak 
és az ördög, csakúgy mint a többi angyal, eredetileg jónak volt teremtve, mint alapvetően és 
örökre Istennek alávetett lény, de „aposztáziát követett el” és ezért levetette az Isten a mennyből. 
Ezért a sátán maga az aposztázia vagy másképpen a világegyetem csalója, aki „be akarja csapni 
elménket, homályba akarja borítani szívünket és arról igyekszik meggyőzni minket, hogy őt 
imádjuk az igaz Isten helyett”.

Az ördög emberek feletti hatalmának azonban vannak korlátai, hiszen ő visszaél a 
hatalommal, ami igazán és alapvetően Istené. Ezért a gonosz „nem kényszeríthet minket a 
bűnre”.

Ireneusz úgy véli, hogy az ördög azért vesztette el az angyaloknak járó kegyelmet, mert 
irigy volt Istenre és azt kívánta, hogy „őt is úgy imádják, mint az Istent”. Irigység gyúlt benne az 
ember iránt is, aki Isten képére és hasonlatosságára van teremtve. Irigysége elsősorban minket 
érint. Ezért hatolt be gonosz szándékkal a paradicsomba, hogy ott romlásba döntse ősszüleinket. 
Ireneusz az első olyan keresztény hittudós, aki kidolgozza és következetesen alkalmazza 
az eredeti bűnről szóló tanítást: Isten megteremtette Ádámot és Évát, majd a paradicsomba 
helyezte őket, hogy ott boldogan éljenek, szoros kapcsolatban vele. A sátán azonban kiismerte 
gyengeségüket, behatolt az édenkertbe és kígyó alakjában megkísértette őket.

A sátán gonoszsága hatástalan lett volna, ha Isten nem adta volna meg az emberiségnek a 
jó és a rossz közötti választás szabadságát. A sátán nem „kényszerítette” az első férfit és az első 
asszonyt a vétekre; „maguk választották azt szabadon, mivel Isten a szabad akarat csodálatos 
adományát adta nekik. A sátán az egyedüli, de egyben a legkitartóbb kísértő, mivel irigyli az 
ősszülők eredeti állapotát.”

Ezáltal valamennyi ember részt kap Ádám és Éva vétkéből. Ettől a pillanattól 
kezdve az ördög rabszolgájává váltunk, és ami még rosszabb, képtelenek vagyunk rá, hogy 
megszabaduljunk tőle szabad akaratunk révén. Ezzel megtört az édenkert boldogsága. Saját 
szabad akaratunkból hátat fordítottunk az Istennek és átadtuk magunkat a sátánnak. Ezért 
igazságos, hogy a sátán foglyul tartott bennünket a megváltás bekövetkeztéig. „A puszta 
igazságosság nézőpontjából, a szó szoros értelmében, Isten a sátán karmai között hagyhatott 
volna bennünket örök időkre. Irgalma miatt azonban elküldte nekünk Fiát, aki üdvözített 
bennünket”. Krisztus üdvözítő működése akkor kezdődik, amikor a sátán megkísérti a második 
Ádámot, mintegy megismételve az első Ádám elleni kísértést. Ez alkalommal azonban csődöt 
mond az ördög, Krisztus véglegesen legyőzi őt. A keresztény hagyományban háromféleképpen 
értelmezik Krisztus kereszthalálának üdvözítő jelentőségét.

a) Az első értelmezés szerint az emberi természetet megszentelte, nemessé tette, 

 
 



átalakította és üdvözítette Krisztus megtestesülése.
b) A második azt hangsúlyozza, hogy Krisztus Istennek ajánlott áldozat volt, ami által 

kiengesztelődött az emberekkel.
c) A harmadik értelmezés a váltságdíj-felfogáson alapszik és Ireneusz volt az első 

határozott képviselője. „Minthogy a sátán jogosan tartotta fogságban az emberiséget, Isten saját 
magát ajánlotta fel váltságdíjként a mi szabadságunkért. Ezt az árat csak ő volt képes megfizetni, 
csak Isten ajánlhatta fel magát szabadon, mert senki másnak nem állt módjában a szabad döntés, 
mióta az ősbűn megfosztotta az embert szabadságától. Az Atyaisten átadta nekünk Fiát, Jézust, 
hogy megszabadítson bennünket az ördög fogságából. Krisztus szenvedései legyőzték a sátánt és 
megszabadítottak bennünket a haláltól és a kárhozattól”.

Az áldozat-elmélet, amely ennek a fenti értelmezésnek a legkomolyabb alternatívája 
volt Ireneusz idejében, azt tanította, hogy Krisztus, aki egyszerre volt ember és Isten, magára 
vette az emberiség összes bűnét és szabad akaratából adta magát halálra, ezzel megfelelő 
áldozatot ajánlva fel Istennek. A váltságdíj-elmélet, bármennyire is leegyszerűsítik olykor, 
Krisztus és a sátán kozmikus harcára helyezte a hangsúlyt és egészében elég jól illeszkedett az 
őskereszténység mérsékelt dualisztikus felfogásába. Ireneusz szerint Krisztus a második Ádám, 
aki megszabadított bennünket azoktól a láncoktól, amelyek az első Ádám gyengesége révén 
tartottak bennünket fogva. Az ismétlődés motívuma (Krisztus, mint második Ádám megszünteti 
az első Ádám által okozott kárt) Ireneusz krisztológiájának középpontját alkotja. 

„A sátán, bár Krisztus legyőzte, nem hagy fel azzal, hogy minden erejével gátolja 
üdvösségünket. Bátorítja a pogányságot, a bálványimádást, a boszorkányságot, a hívságot és 
különösképpen az eretnekséget és a hitehagyást. Az eretnekek és hitehagyók, akik nem Krisztus 
igaz Egyházát követik, a sátán hadseregébe lépnek, az ő oldalán állnak a Krisztus ellen folytatott 
kozmikus küzdelemben”.

Ireneusz azt tanítja, hogy a keresztények védelmezője az ördög elleni harcban csakis 
Krisztus. A sátán elmenekül, ha keresztény imádságokat mondanak és ha meghallja Krisztus 
nevét. Még nem zárult le a küzdelem, mivel az ördögök továbbra is kísértik a megkeresztelteket 
a Teremtő engedélyével, „részint azért, hogy bűnhődjenek vétkeikért, részint azért, hogy 
megtisztuljanak és a felebaráti szeretetre nevelkedjenek” a lelki szükségben történő kölcsönös  
segítségnyújtás  révén, egymás elviselésével és meghallgatásával; de legfőképpen azáltal, hogy 
„éberek és erősek maradjanak a hitben”.
 
 

Egy démonológiával kapcsolatos vatikáni dokumentum
 

Ne gondolja senki, hogy magam vagyok, aki észrevettem bizonyos teológusok 
balul sikerült kifejezéseit. Az az érzésem, hogy közülük sokan új egyházatyának tartják Rudolf 
Bultmannt, aki többek között ilyeneket is írt: „Senki sem használhatja az elektromos áramot vagy 
a rádiót, nem fordulhat az orvostudomány modern eredményeinek segítségéhez, ha közben hisz 
az Újszövetségben  szereplő  szellemek   és   csodák  világában.” (Újszövetség és mitológia, 
Queriniana, 1969, 110. oldal). Ha valakinek a számára a technika fejlődése kellő bizonyíték arra, 
hogy Isten szava érvényét vesztette, az félrebeszél. Mégis sok az olyan teológus és 
szentírástudós, aki úgy gondolja, nem elég „modern”, ha nem tartja magát ezekhez az 
irányelvekhez. Igen érdekes statisztika szerepel Lehmann már idézett könyvében a katolikus 
teológusokkal kapcsolatban: kétharmaduk elfogadja elméletben az ördögtől hagyományosan 
ismert dolgokat, ám elutasítja ezeknek a lelkipásztori gyakorlatban történő alkalmazását. Ez azt 
jelenti más szavakkal, hogy formailag nem kívánnak szembehelyezkedni az Egyházzal, de a 

 
 



gyakorlatban nem fogadják el tanításait (115. oldal). Érdekes egy másik statisztikai felmérés 
eredménye is: a katolikus teológusok ismeretei az ördöngösséggel és az ördögűzéssel 
kapcsolatban ugyancsak felületesek (27. oldal). Pontosan ezt állítottam én is.

Ennek a helyzetnek az ismeretében a Hittani Kongregáció megbízott egy szakértőt a 
kérdés tanulmányozásával és kibocsátott egy dokumentumot, amely 1975. június 26-án jelent 
meg az Osservatore Romano-ban, „A keresztény hit és a démonológia” címmel. Ezt a tanulmányt 
azután a Szentszék hivatalos dokumentumai közé iktatták (Enchiridion Vaticanum, V. kötet, 
38.sz). Ebből fogunk most néhány részt idézni. Az írás fő célja a hívek okulása és még inkább 
azoké a teológusoké, akik tanulmányaikban igyekeznek kerülni a sátán létezését, jóllehet Krisztus 
„azért jelent meg, hogy lerontsa az ördög műveit” (1 Jn 3,8). Ha elpalástoljuk az ördög létezését, 
a megváltás lényegét hallgatjuk el; aki nem hisz az ördögben, az az evangéliumban sem hisz.

„Az évszázadok során az Egyház mindig küzdött a babona különböző formái ellen, vagyis 
a sátán és a különböző démonok iránti ragaszkodás különféle formái ellen. Ezért igaztalan 
volna azt állítani, hogy a kereszténység megfeledkezett volna Krisztus elsőségéről és elsősorban 
a sátánról prédikált volna valaha is, a feltámadott Úr jó hírét a borzalomról szóló üzenetté 
alakítván... Ugyanakkor szörnyű bűn volna úgy viselkedni, mintha a történelemben már minden 
lezárult volna, az üdvösség már elérte volna végső célját és már szükségtelen volna harcolni a 
sátán ellen, amint azt az Újszövetségben és a lelkiélet mestereinél olvassuk...

Gyakran előfordul viszont, hogy kétségbe vonják a sátán létezését. Egyes kritikus 
gondolkozók azt állítják, hogy Jézus eredeti értelmezését mondják ki, mert a Mester 
egyetlen szava sem bizonyítja az ördögök világának létezését, s a szentírásban erre utaló 
részek minden bizonnyal a zsidó gondolkodásból, vagy a már Krisztus utáni újszövetségi 
gondolkodásból származnak. Szerintük ezeknek a tételeknek nincsen köze az evangélium központi 
mondanivalójához és ezért nem kötelezőek már napjainkban, akár el is hagyhatjuk őket.

Vannak objektívebb és radikálisabb nézetet vallók is, akik elfogadják ugyan a 
szentírásban található ördögökről szóló részeket azoknak legkézenfekőbb értelmezésében, de 
azonnal hozzáfűzik, hogy ezek napjainkban már nem elfogadhatók a keresztények számára sem. 
Ilyenformán ezek a teológusok is kiiktatják a tanításnak ezt a részét. Végül vannak olyanok, akik 
szerint bárhonnan is ered a sátán fogalma, napjainkra már jelentőségét vesztette, és ha azzal 
vesztegetjük az időt, hogy igazolni próbáljuk ezeket a téziseket, hitelét veszti igehirdetésünk és 
Istenről szóló tanításunk, amely egyedül lényeges.

Az előbbiek szerint éppúgy, mint az utóbbiak szerint, a sátán megnevezései csupán mitikus 
és funkcionális megjelölést takarnak, ami csak annyiban bír jelentőséggel, hogy drámai módon 
hangsúlyozza a rossz és a bűn befolyását az emberiségre. Puszta nyelvi lelemény tehát az egész, 
amit korunk feladata megfejteni. Új formát kell találnunk a keresztények buzdítására, hogy 
küzdjenek a rossz minden formája ellen a világban.

Ezek az állásfoglalások, amit műveltségük fitogtatásával hirdetnek egyesek és 
terjesztenek folyóiratok és teológiai szakszótárak hasábjain, csak arra jók, hogy felkavarják 
a lelkeket. A hívek ahhoz vannak szokva, hogy komolyan vegyék Krisztus és az apostoli írások 
figyelmeztetéseit, s az effajta érvelések azt a benyomást keltik bennük, hogy a közgondolkodásban 
e téren jelentős fordulatot akarnak kikényszeríteni. Azok, akiknek vannak szentírási és vallási 
ismereteik közülük, felteszik maguknak a kérdést, hova vezet ez a hermeneutika jegyében kezdett 
mítosztalanítási folyamat...

Amikor Krisztus ördöngös betegeket gyógyított meg, ezt mindig szolgálata 
legfontosabb állomásain tette. Az Ő ördögűzései küldetésének és személyének problémáját fedték 
fel, amit kellőképpen bizonyítanak az e cselekmények által kiváltott reakciók. Jézus nem helyezte 
a sátánt soha evangéliuma középpontjába, mégis mindig kulcsfontosságú helyzetekben beszélt 

 
 



róla igen fontos kijelentésekben. Először is, azzal kezdte meg nyilvános működését, hogy 
elfogadta a sátán kísértését a pusztában. Márk igen józan elbeszélése is rengeteg lényeges dolgot 
elárul erről, csakúgy, mint Máté és Lukács. A hegyi beszédben figyelmeztette követőit az ellenség 
elleni küzdelemre, továbbá abban az imádságban is, amit megtanított nekik, vagyis a 
Miatyánkban, amint ezt ma számos egzegéta vallja, számos liturgia tanúsága alapján. A 
Jelenések könyve hatalmas freskóként ábrázolja a feltámadt Krisztus erejét evangéliuma 
tanúiban, kijelenti a feláldozott Bárány dicsőségét; nagyon tévednénk azonban ennek a 
győzelemnek a természetét illetően, ha nem úgy látnánk, mint egy hosszú küzdelem eredményét, 
amelyben a vele szembeszegülő emberi erők alakjában szerepet játszanak a sátán és angyalai, 
akik különböznek egymástól és különböznek a történelemben tevékenykedő cselekvő emberektől 
is. A Jelenések könyve bontja ki ugyanis a lényegét a sátán szentírásban szereplő különböző 
neveinek és szimbólumainak, bár mindvégig megőrzi talányos voltukat. Az ördög műve 
végighúzódik a történelmen Isten szeme láttára. Az egyházatyák jelentős része Órigenész nyomán 
elveti azt a feltételezést, hogy a bukott angyalok testi bűnt követtek volna el, s azt hangsúlyozzák, 
hogy bukásuk fő oka a gőg volt, vagyis az a szándék, hogy a számukra kijelölt hely fölé 
emelkedjenek, kijelentsék független voltukat Istentől és elhitessék magukról, hogy istenek. 
Emellett azonban aláhúzzák azt a gonoszságot is, amelyet az emberrel szemben tanúsítottak. 
Szent Ireneusz szerint az ördögök hitehagyása azzal kezdődött, amikor irigység támadt bennük az 
ember teremtése miatt, akit igyekeztek fellázítani teremtője ellen. Tertullianus úgy vélte, a sátán 
műve, hogy a pogány misztériumok a Krisztus által alapított szentségek másolatainak tűnnek. Az 
egyházatyák írásai tehát alapvetően hűen tükrözik az Újszövetség tanítását és iránymutatását”
 

 
 



ÚJ ÉLETRE KELL KELTENI A PASZTORÁCIÓNAK EZT A TERÜLETÉT
 

„Akik hisznek bennem, az én nevemben ördögöket fognak űzni”: ez az egyszerű kijelentés, 
amit Szent Márk evangéliumának végén olvasunk, elegendőnek bizonyult a kereszténység első 
évszázadaiban a szabadítási pasztoráció teljes kialakulásához. Minden keresztény ördögűző volt, 
vagyis rendelkezett ezzel az erővel hitére és Jézus nevére alapozva. Erről tanúskodnak számunkra 
Justinus, Tertullianus és Órigenész írásai. Mind több exorcizmus-formula alakult ki, elkezdték 
összegyűjteni ezeket. Az egyházi hatóság is szabályozni kezdte az ördögűzés gyakorlatát, 
fenntartotta a súlyosabb eseteket a magasabban képzett személyeknek és több szentelményt hívott 
létre, amelyeket bárki alkalmazhatott a kevésbé súlyos esetekben.

A legutóbbi időkig azonban, amikor az ördögűzés már a püspököknek és az általuk 
megbízott papoknak volt fenntartva (mint jelenleg is), minden egyházmegyében volt kellő 
számú ördögűző. Ugyanakkor nem volt még jelen korunk hitetlensége az ördög létezésével 
kapcsolatban, legalábbis nem a gyakorlat szintjén, ami miatt manapság már sem a püspökök nem 
foglalkoznak ezzel a lelkipásztori feladattal (pedig minden egyes egyházmegye lelkipásztori 
gyakorlatában szerepelnie kellene), sem a papok nem hajlandók erre és nem is felkészültek ennek 
a szolgálatnak az ellátására. A kánonjog különösen a plébánosokra bízza, hogy igyekezzenek 
közel lenni a szenvedő családokhoz és egyénekhez, segítsék a szegényeket, a betegeket, a 
szenvedőket és azokat, akik különös gondokkal küszködnek (529. kánon). Semmi kétség afelől, 
hogy e fájdalmas esetek közölt szerepelnek az ördögtől zaklatott személyek is. De hát ki hisz 
ezekben?

Ezért aztán mind többen fordulnak mágusokhoz és kártyajósokhoz. Ritkán fordul elő, 
hogy valaki előbb kerüljön ördögűzőhöz, mint az efféle személyekhez. Pontosan az történik, amit 
a szentírás elbeszél Achaszja királyról. Amikor nagyon megbetegedett, követeket küldött Baal-
Zebubhoz (az ördögök fejedelméhez!), Ekron istenéhez, hogy megtudja, milyen jövő vár rá. Illés 
próféta a követek elé ment és ezt mondta nekik: „Hát nincs Isten Izraelben, hogy Baal-Zebubot, 
Ekron istenét mentek megkérdezni?” (2Kir 1,1-4). Napjainkban úgy tűnik, a katolikus Egyház 
lemondott e sajátos küldetéséről, s ezért az emberek nem Istenhez fordulnak, hanem a sátánhoz.

„Miben szenved leginkább szükséget ma az Egyház? Ne lepjen meg senkit sem a válasz, 
amely egyáltalán nem leegyszerűsítés vagy irreális, babonás kiútkeresés: az egyik legsürgetőbb 
szükség az ellen a rossz ellen védekeznünk, akit ördögnek nevezünk” (VI. Pál, 1972. november 
15). Természetesen a pápai szavak értelme jóval tágabb az ördögűzések sajátos területénél, de 
éppoly bizonyos az is, hogy ezt is magában foglalják.

A szertartáskönyvet átdolgozó bizottság előtt egész sor feladat áll. Nemcsak a bevezető 
irányelveket és az ördögűző imádságokat kell átdolgozniuk. Tisztázniuk kell a pasztoráció 
alapkérdéseit is ezen a területen.

A szertartáskönyv jelen formájában csak az ördögtől való megszállottságról szól 
közvetlenül, a legsúlyosabb, de egyben legritkább esetről. Mi, ördögűzők, a gyakorlatban a 
gonosz lélek befolyásának minden formájával foglalkozunk: az ördögi zaklatásokkal (amelyek 
sokkalta gyakoribbak, mint az ördöngösség), a lidércnyomással, az ördögtől lakott hajlékokkal, és 
más esetekkel is, ahol megtapasztalhattuk imádságaink hatékonyságát. Azt is ki merem mondani, 
hogy ezen a téren is igaz az elv: „natura non facit saltus” (a természet nem tesz ugrást, hanem 
lassú fejlődéssel halad előre). Például nincsen tiszta határvonal az ördöngösök és az ördögtől 
zaklatott személyek között. Ugyanúgy nem lehet tisztán különbséget tenni a gonosz lélektől 
zaklatott személyek és más problémák között, amelyek lehetnek a gonosz által okozott testi 
betegségek és olyan erkölcsi bajok (a bűn állapotában való élet a legsúlyosabb esetekben), ahol 
egészen bizonyosan közreműködött az ördög is. Láttam például annak a hasznát, hogy rövid 

 
 



ördögűzést végeztünk betegek feletti imádságon kívül olyan személyeknél, ahol volt valami 
gyanú a betegség eredetét illetőleg. Tapasztaltam annak pozitív hatását is, hogy rövid ördögűzést 
végeztem a gyóntatás mellett olyan személyeknél, akik bizonyos bűnökben elmerülve éltek, 
például homoszexuálisok esetében. Szent Alfonz, aki az erkölcsteológiában az Egyház egyik 
fő tanítója volt, a gyóntatókról szólva kifejezetten azt állította, hogy az esetleg sátáni eredetű 
problémák esetében először ördögűzést kell végezniük.

Ne felejtsük el azonban, hogy az érvényes szabályok szerint az ördögűzőre csupán 
az ördögtől megszállottak tartoznak. Minden más esetet maféleképpen is meg lehet 
oldani: imádsággal, szentségek vételével, a szentelmények   alkalmazásával,   csoportos   
szabadító imádságokkal, stb. Ez a terület azonban túlságosan nagy ahhoz, hogy az egyéni 
kezdeményezésnek szabad teret lehessen engedni pontos irányelvek meghatározása nélkül. A 
függelékben mellékeljük a Hittani Kongregáció egy levelét, amellyel 1985. szeptember 29-én 
küldött meg a püspököknek. Lényegében figyelmükbe ajánlja az érvényben levő szabályozást, 
de nem oldja meg azt a problémát, amely az erre a célra létrehozott bizottságra vár. Nincsen 
arról tudomásom, hogy az azóta eltelt évek során a püspökök eljuttatták volna észrevételeiket a 
bizottsághoz. Igencsak kételkedem benne, hogy volnának ilyen javaslatok, mivel a terület teljesen 
el van hanyagolva. Néhány megjegyzéssel szeretnem ezt igazolni.

E téma iránt egyik legérzékenyebb főpap kétségkívül Suenens bíboros, aki folyamatos 
tapasztalattal is rendelkezik a Karizmatikus Megújulás csoportjaiban szokásos szabadító imákon 
keresztül. Ő állítja a következőket a fentebb már idézett könyv egyik fejezetében: „Az ördögök 
kiűzésének gyakorlata megbízás nélkül, közvetlen exorcizmus formájában olyan problémákat vet 
fel, amelyeket közelebbről meg kell vizsgálni és meg kell világítani. Első látásra tisztának tűnik a 
határvonal: ördögűzést csak a püspök végezhet, vagy az, akit ő bízott meg ezzel, amennyiben azt 
gondoljuk, hogy ördögtől való megszállottság   esete  forog  fenn.   A   tényleges ördöngösségen 
kívüli esetek mindenki számára szabadon megközelíthetőek”.

A bíboros úr azonban jól tudja, hogy a valódi ördöngösség igen ritka, és ezek 
megállapításához is speciális és hozzáértő elmélyedésre van szükség. Ezért hozzáfűzi az 
előzőekhez: „Mindaz, ami a tényleges ördöngösségen kívül esik, igen rosszul körülhatárolható, 
ezen a téren nagy a zavar és a kétértelműség. Már a megnevezések összetett volta is hátrányos 
a dolgok megkülönböztetésekor: nem létezik általánosan elfogadott szaknyelv, s ezért egyazon 
címke sokszor különféle dolgokat takar.” (95. oldal).

Kicsit később a bíboros a következőket írja gyakorlati útmutatásként:  „A pontosság  
kedvéért meg  kell határoznunk bizonyos kifejezéseket és világosan meg kell különböztetnünk 
egymástól a szabadító imádságot és az ördögűző-imádságot. Az utóbbi az ördöngösség eseteiben 
a püspöknek van fenntartva, de az ördöngösségen kívül eső exorcizmusokra nincsen határozott 
irányelv” (119-120. oldal). Ami engem illet, világosan látom az irányelvet ezekben az esetekben 
is, legalábbis ami azt illeti, hogy a tényleges ördögűzés, amit a püspök vagy az általa megbízott 
pap végez, szentelmény, vagyis bekapcsolja az Egyház közbenjárását, minden más forma 
magánimának számít, még akkor is, ha egy csoport közösen mondja. Nem tudom, Suenens 
bíboros úr miért nem beszélt soha az ördögűzés szentelmény jellegéről, ami valójában egyedül 
érdemli az ördögűzés nevet. Jóllehet egy egész fejezetet szán a szentelményekre, meg sem 
említi közöttük az ördögűzést. Az én véleményem szerint ez világos viszonyítási pont lehetne. 
Remélem, a bíboros úr megbocsátja nekem ezt a megjegyzést.

A gyakorlati útmutatások között Suenens bíboros a következőket írja: „Én azt javaslom, 
hogy a püspöknek ne csupán az ördöngösség eseteit tartsuk fenn a régi jog szerint, hanem 
mindazt, ahol kifejezetten ördögi működésre gyanakodhatunk. Megjegyzem azt is, hogy jóllehet 
törölték az egyházi rendek közül az ördögűzést, visszaállításának semmi akadálya nincs, ha egy 

 
 



püspöki kar ilyen irányú kérelemmel állna elő” (121-122. oldal). A bíboros azt is javasolja, hogy 
a kevésbé súlyos esetekben az ördögűzést hozzáértő világiak is végezhessék.

További javaslatokat találunk P. La Grua többször idézett kiváló könyvében. Miután 
idézi Suenens bíboros iménti javaslatait, olyan megoldásokkal áll elő, amiket azonnal alkalmazni 
lehetne, addig is, amíg magas helyen döntés születik. Gyakorlatias, lehetséges dolgokról van 
szó, amelyeknek a gyakorlatba történő átültetése még segítségül is szolgálhat a szertartáskönyvet 
átdolgozó és a döntést meghozó bizottság számára. „Valamennyi egyházmegyében a püspöknek 
ki kellene neveznie az ördögűző mellé egy 3-4 fős szakértői csoportot, akik között volna orvos és 
pszichológus is. Minden gyanús esetet ez elé a bizottság elé kellene vinni, amely kellő mérlegelés 
után elirányítaná az illetőt a szakorvoshoz, az ördögűzőhöz vagy egy imacsoporthoz. A hozzáértő 
és felkészült emberekből álló imacsoport vagy imacsoportok feladata a könnyebb esetek 
megoldása volna sok jelentkező esetén, hogy az ördögűzőnek csak a súlyosabbak maradjanak. Az 
imacsoportban mindig jelen kellene lennie egy papnak is”.

„A szabadítás így a betegek lelkipásztori ellátásába illeszkedne. A kellőképpen 
megtervezett terápiát a következő szakaszokra lehetne felosztani: evangelizáció, a bűnbánat és a 
szentáldozás szentségének gyakorlata, aszketikus gyakorlatok, az imacsoportok látogatása. Talán 
felesleges is mondani, a könnyebb esetekben sem lehet személyre szóló ördögűzést végezni, csakis 
imádkozni, hacsak nincsen jelen arra fölhatalmazott pap” (113-114. oldal).

Mint ebből világosan látszik a probléma nem pusztán abban áll, hogy növelni kell az 
ördögűzők számát és lehetővé kell lenni számukra a felkészülést, hogy becsülettel el tudják 
végezni a rájuk bízott szolgálatot. Vannak más megoldásra váró kérdéskörök. Az ördög sohasem 
szünetelteti tevékenységét, miközben az Isten szolgái alszanak, ahogy ezt ismerjük a búzáról és a 
konkolyról szóló példabeszédből. Az első lépés, a legalapvetőbb lépés, ismét fogékonnyá tenni a 
püspököket és a papokat eziránt a probléma iránt, a szentírás, a hagyomány és a tanítóhivatal által 
hozzánk eljuttatott egészséges tanok alapján, amiket a II. Vatikáni Zsinat és az utóbbi pápák is 
hirdettek.

Ez a végső cél lebegett a szemem előtt, amikor hozzáláttam könyvem megírásához. Csak 
akkor fogom úgy gondolni, hogy elértem, amit kitűztem, ha ez sikerül; nem vakítanak el a kritika 
dicsérő szavai és művem igen gyors elterjedése.

 
 



FÜGGELÉKEK
 

A Hittani Kongregáció egy dokumentuma
 

Minden megyéspüspök megkapta ezt a levelet, amelyben összefoglalják az ördögűzésre 
vonatkozó hatályos irányelveket, igazán nem tudom, miért beszélt egyik-másik újság „újabb 
megszorításokról”; a levél nem tartalmaz semmilyen újdonságot. Ami fontos, az a levelet záró 
buzdítás. Talán lehetne újdonságnak tekinteni azt, ami a 2. pontban szerepel, amennyiben 
megerősíti, hogy a hívek nem használhatják a XIII. Leó-féle imát, ugyanakkor nem szerepel 
benne, hogy a papoknak a püspök engedélyére van szükségük. Nem világos, hogy ez volt-
e a Hittani Kongregáció szándéka. Félreérthetőnek találom a 3. pontot. A levél kelte 1989. 
szeptember 29. Eredeti nyelve a latin. az alábbi fordítás olaszból készült.
 
Excellenciás Uram!
 

Néhány év óta egyre több imaösszejövetelt szerveznek egyházi csoportok azzal a céllal, 
hogy elérjék egyes személyek megszabadulátsát a gonosz szellem befolyásától, bár ezek nem 
nevezhetők tényleges ördögűzéseknek. Az összejöveteleket világi hívek vezetik, olykor papok is 
jelen vannak rajta. Mivel a Hittani Kongregációtól többen megkérdezték, hogy mit gondoljanak 
ezekről a dolgokról, valamennyi megyéspüspökhöz eljuttatjuk válaszainkat:

1. A Kánonjogi Kódex 1172. kánonja megállapítja, hogy senki sem végezhet törvényesen 
ördögűzést ördöngös személyek felett, ha nem kapott erre sajátos és kifejezett megbízatást a helyi 
püspöktől (1. bekezdés), és azt is kijelenti, hogy ezt a megbízatást a megyéspüspök kizárólag 
olyan papnak adhatja, aki jámbor, elővigyázatos és becsületes élelvitelű (2. bekezdés). Ezért a 
püspököket nyomatékosan felszólítjuk ezeknek az előírásoknak a szigorú megtartására.

2. Ezekből az előírásokból az is következik, hogy a világi hívek nem használhatják sem 
részben, sem teljes egészében azt a sátán és a lázadó angyalok elleni ördögűző imádságot, amely 
XIII. Leó pápa rendelkezéséből általános használatú lett. A püspökök gondoskodjanak arról, 
hogy a hívek megismerjék ezt a rendelkezést, ha ez szükséges.

3. Végezetül ugyanezen okból kérjük a püspököket, őrködjenek azon, hogy - nemcsak 
a tényleges ördöngösség esetében, hanem minden olyan esetben is, amikor ördögi befolyás 
látszik megnyilvánulni – ne vezethessenek összejöveteleket olyan személyek, akiknek nincsen 
erre szabályos felhatalmazásuk, ha ezek során valakinek a megszabadulásáért imádkoznak 
közvetlenül az ördögökhöz fordulva és nevüket tudakolva.

Ezeknek az útmutatásoknak a felidézése ugyanakkor ne riassza el a híveket attól, hogy 
imádkozzanak úgy, ahogy Jézus tanított minket, azért, hogy megszabaduljunk a kísértéstől (ld. 
Mt 6,13). A lelkipásztorok felhasználhatják ezt az alkalmat arra is, hogy hirdessék, mi az Egyház 
hagyományos tanítása a szentségekkel, a Szűzanya, a szentek és az angyalok közbenjárásával 
kapcsolatban azon a lelki küzdelmen belül is, amelyet a keresztények a gonosz szellemek ellen 
folytatnak.

(A levelet Ratzinger bíboros prefektus és titkára, monsignor Bovone írta alá.)

 
 



A hozzá nem értők számára veszélyes dolog megtámadni az ördögöt
 
 

A fenti levél az illetékteleneket óva inti attól, hogy közvetlenül szembeforduljanak 
az ördöggel, vagy hogy a nevét tudakolják. Ez az iránymutatás azokat az embereket védi, 
akik olyasmit szeretnének tenni, ami nem rájuk tartozik. Ezzel kapcsolatban az Apostolok 
Cselekedetei elbeszél egy érdekes epizódot (19, 11-20):

„Isten rendkívüli csodákat művelt Pál útján. Még kendőit és kötényét is levették róla, és 
mikor betegekre terítették, a betegség elhagyta azokat, s a gonosz lelkek is kiszálltak belőlük. 
Némely csatangoló zsidó ördögűző szintén megkísérelte, hogy az Úr nevét olvassa rá a gonosz 
lélektől megszállottakra. Ezt mondták: „Rád olvasom Jézust, akit Pál hirdet.” Egy zsidó 
főpapnak, Szkévának hét fia is próbálkozott ezzel. A gonosz lélek azonban így vágott vissza 
nekik: „Jézust ismerem. Pálról is tudok, de ti kik vagytok?” S ezzel az ember, akiben a gonosz 
lélek lakott, rájuk vetette magát. Kettejüket leteperte és úgy elbánt velük, hogy ruhátlanul és 
sebektől borítva menekültek ki abból a házból. Erről azután Efezus minden lakója, zsidó és 
pogány egyaránt tudomást szerzett. Mindnyájukat nagy félelem fogta el és nagy lett a becsülete 
az Úr Jézus nevének. Sok hívő nyíltan előállott és nyíltan feltárta tetteit. Azok közül pedig, akik 
varázslással foglalkoztak, jó sokan összehordták könyveiket és mindenki szeme láttára elégették. 
Ezek értéke ötvenezer ezüstre volt becsülve. Így az Úr erejének segítségével az ige tovább terjedt 
és gyarapodott.”

Vegyük észre a hét fivér balsorsán kívül azt is, hogy az emberek megtértek, elhagyták a 
mágiát (a sátán imádását) és csatlakoztak az Úr igéjéhez (Isten tiszteletéhez).

Nagyon különbözik ez az eset attól, ami P. Candidóval történt, aki egyházi 
felhatalmazással végezte tevékenységét. Egyszer egy megtermett asszonyból űzött ördögöt, aki 
gyakran dühbe gurult. Jelen volt az esetnél egy pszichiáter is. Egyszercsak felkelt a nő a székről, 
lendületet vett, mint a diszkoszvetők és teljes erővel lekevert egy hatalmas pofont az ördögűző 
jobb halántékára. A csattanás visszhangzott a hatalmas sekrestyében, az orvos aggódva sietett az 
atyához. P. Candido azonban zavartalanul folylatta az áldást, mosolygó arccal, ahogyan szokta. 
A végén megemlítette, hogy úgy érezte, mintha egy bársonykesztyűvel végigsimítottak volna az 
arcán. Nyilvánvalóan az égből kapott védelmet, nem habozom kijelenteni, rendkívüli módon.

 
 



BEFEJEZÉS
 

Most, hogy könyvem végére értem, úgy tűnik számomra, hogy nagyon keveset mondtam 
el ahhoz képest, amit szerettem volna. Az a szándék vezetett, hogy gyakorlati céllal   foglaljam   
össze   közvetlen  tapasztalataim gyümölcseit úgy, ahogyan egyetlen könyvben sem találtam. 
Remélem, szolgálatot tettem vele azoknak, akiket érdekel ez a téma. Főként a papokra gondoltam 
írás közben; nekik volna szükségük minimális ismeretre, hogy a konkrét esetekben meglássák, 
ha valakinek ördögűzőre van szüksége, mert vannak olyan jelek, amelyek gonosz befolyásra 
engednek következtetni; és vegyék észre azt is, amikor szükségtelen ördögűzőhöz fordulni. Ezt 
már elmondtam, de olyan fontos, hogy el akartam ismételni újból.

Ami személyes tapasztalatomat illeti, köszönetet kell mondanom Poletti bíboros úrnak, 
aki megbízott ezzel a szolgálattal minden előzmény nélkül, amit én csukott szemmel elfogadtam. 
Ma ebben a szolgálatban, amit mindenféle személyes érdem nélkül kaptam, papságom 
kiteljesedését látom. Misét mondok, prédikálok és gyóntatok, ha pedig szükség van rá, ördögöt 
űzök. Lehetőségem nyílt ezáltal segíteni sok szenvedő emberen, akiknek sokszor elég volt egy 
megértő szó is. Fél papnak érezném ma már magamat, ha nem volna meg ez a lehetőségem. 
Még ha különleges is a papi szolgálat egyéb formáihoz képest, része ez is az Egyház rendes 
lelkipásztori tevékenységének. Legalábbis így kellene lennie.

Azt is szeretném elmondani, hogy lelkileg is sokat épültem ezáltal. Hitem sokat erősödött, 
hiszen szinte kézzel tapinthatom nap mint nap a láthatatlan világot. Megszilárdult az imaéletem 
és az alázatom, mert ezen a téren az ember állandóan tapasztalja a tehetetlenségét. Akármekkora 
hittel és elkötelezettséggel imádkozunk is, csak „haszontalan szolgák” vagyunk. Ha nem 
avatkozik közbe az Úr, a mi erőlködésünk és ügyködésünk eredménye a nullával lesz egyenlő. 
Ha azt mondom: nulla, ez egyáltalán nem túlzás. Szent Pál ugyanezt mondja: „A növekedést Isten 
adja” (1 Kor 3.6).

Szeretnék eloszlatni egy hiedelmet, ami ki tudja miért, a papság nagy részénél elterjedt. 
Sokan azt hiszik, hogy az ördög bosszút áll azokon, akik ördögűzést végeznek. Mesterem, P. 
Candido, aki 36 éven át végzett állandóan ördögűzést, több betegségben is szenvedett, de ezek 
a korával jártak, egyiket sem az ördög okozta. Don Pellegrino Ernetti, velencei bencés szerzetes 
33 éve végzi ezt a szolgálatot és ez se negatív, se pozitív irányban nem befolyásolta egészségi 
állapotát. Ismétlem, és kérem, higgyenek nekem: az ördög így is elkövet ellenünk minden rosszat, 
amit csak lehet. Tévedés azt gondolni: én békén hagyom őt, akkor majd ő is békén hagy engem. 
Ez nemcsak hamis gondolat, hanem árulás papi küldetésünk ellen is, hiszen az a feladatunk, 
hogy elvezessük a lelkeket az Istenhez, és kiragadjuk őket, ha szükséges, a sátán   hatalmából.    
Ennek   elsődleges   eszköze természetesen az evangélizáció, azután jönnek a szentségek és 
végül a szentelmények, köztük az ördögűzés. Az olyan pap, aki tart az ördög bosszújától, olyan 
pásztorhoz hasonlít, aki fél a farkastól. A félelemnek azonban nincsen semmi alapja.

Butaság volna túlbecsülni azt a néhány esetet, amikor bosszút állt az ördög, és ezért nem 
végezni ördögűzést. Ezek ritka esetek, elbeszélek egyet. Egyszer egy pap segített P. Candidónak 
a munkában. Egy olyan fiatalembert kellett exorcizálni, akinek egyszercsak kigyulladtak a 
ruhái. Semmi súlyos sérülés nem történt, csak egy enyhe égési seb az egyik vállán. Édesanyja 
elmondta később, hogy a bőrével érintkező trikó is megégett, de ott semmi baja nem történt 
a fiatalembernek. Az égéskor éles kénszag terjengett és az ördög a segítő atyához fordult, 
megfenyegetvén, hogy ezt még drágán fizeti meg. Néhány nap múltán ugyanez a pap este utazott 
vissza autóval Nápolyból Rómába. Látta, hogy furcsa fények kísérik, de nem értette, miről van 
szó, s ezért ki is állt egy parkolóba. Éppen beérkezett ide, amikor egyszercsak kigyulladt a kocsi. 
A papnak sikerült megállnia, kivennie a kulcsot és elszaladnia. Odafutott néhány autós és így 

 
 



kiáltozott: „Valaki van odabenn! Látszik benn valaki!” A pap hiába bizonygatta, hogy ő egyedül 
jött. Egyszercsak azt lehetett hallani, hogy a lángokban álló autó motorja beindul, azután lassan 
elindult a jármű, mint valami tüzes gömb, a benzinkút felé. Ezzel egyidőben éles kénszagot 
lehetett érezni. A pap felismerte az ördögűzéskor érzett szagot és elkezdett imádkozni. Az autó 
azonnal megállt, de tovább égett, egészen addig, amíg teljesen meg nem semmisült.

Ezt az esetet a teljesség kedvéért mondtam el, de súlyos hiba volna általánosítani, mert 
ez egy egészen kivételes történet. Minden pap jól tudja, hogy a papi szolgálat kockázattal és 
nehézségekkel jár, ördögűzés nélkül is. Szent Péter így fogalmaz: „Örvendjetek, ha részt vehettek 
Krisztus   szenvedéseiben, hogy   dicsősége   megnyilvánulásakor is szívből örvendhessetek” (1 
Pét 4,13). A lelkek üdvéért érdemes bizonyos áldozatokat hozni.

A papnak hinnie kell a maga szolgálatában, abban a hatalomban, amit az Úrtól kapott, az 
apostolok és a szent papok nyomdokain kell járnia. XXIII. János pápasága elején mindenkinek 
figyelmébe ajánlotta az Ars-i plébános alakját. Ez a szent sok lelket ragadott el a sátántól és 
sokat kellett szenvednie a lelkek üdvéért. Pedig nem volt ördögűző és nem végzett ördögűzést. 
Aki ezeket az ügyeket irányítja, az az Úr, Ő pedig soha sem mér ránk akkora megpróbáltatást, 
amit ki ne bírnánk. Jaj nekünk azonban, ha gyávaságból visszahúzódunk és nem teljesítjük 
kötelességünket.

Velünk van a Szentlélek ajándéka és velünk az Oltáriszentség, az Isten Igéje, Jézus 
nevének ereje, a Szűzanya oltalma, az angyalok és a szentek közbenjárása… nem buta dolog félni 
a legyőzöttől?

Azt kérem a szeplőtelen Szűztől, aki a megváltás híre vételének első pillanatától a sátán 
legfőbb ellensége és legyőzője: világítsa meg elménket, védelmezzen és támogasson minket e 
földi küzdelemben az örök élet koronájának elnyeréséig! Különösképpen kérem őt a katolikus 
püspökökért, akiknek kötelessége gondoskodni azokról, akiket gyötör az ördög: intézkedjenek az 
Egyház törvényeinek és hagyományának megfelelően.

Szeplőtelen Szűzanya! Jó érzés reá gondolva befejeznem e könyvet, hiszen maga az 
Isten akarta, hogy a sátán ellensége legyen: „Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé” (Ter 
3,15). Ő szeplőtelen, hiszen sohasem volt része sem az áteredő bűnben, sem elkövetett bűnben, 
vagyis sohasem engedett a sátánnak. Ő a mindörökre Szűz, mert mindig az Istené volt, testében 
is, amelyből az Ige testté lett. Gondoljunk a megtestesülés értékére: az ördög, akinek nincsen 
teste, mert tisztán szellemi lény, hatalmas gőgjében minden teremtett dolog közepére akarta 
magát helyezni; a megtestesülés után kénytelen volt belátni, hogy a teremtett világ középpontja 
Krisztus, a valóságos ember és valóságos Isten. Azt is kénytelen belátni, hogy a megtestesüléssel 
megkezdődött vereségének időszaka. Ezért igyekszik minden erejével elérni, hogy az ember teste 
a bűn alkalmává váljon, ezért igyekszik megalázni, besározni a testet, mivel dühödten haragszik 
az Ige megtestesülésére, aki testét adta értünk s ezzel váltott meg minket. Ebből kiviláglik ennek 
a Mária-dogmának az értelme is: Mária mindörökké szűz, szembeállítva a sátánnal, az Isten 
tervének eszközeként.

Mária azt mondta magáról, hogy ő az Úr szolgálóleánya és ő lett az Isten anyja, 
egyedülálló közelségbe kerülvén a Szentháromsággal. Gondoljuk el, mekkora az ellentmondás e 
téren közte és a sátán között, aki elszakította magát az Istentől és legtávolabb eső teremtményévé 
tette önmagát. A mennybe fölvett Szűz Mária kifejezés elbeszéli nekünk Isten tervének 
dicsőséges beteljesülését, hiszen Ő arra teremtett bennünket, hogy mindörökre boldogok legyünk 
- és elbeszéli a sátán teljes legyőzetését is, aki a mennyei boldogságból az örök kárhozatra 
vettetett alá.

Mária a mi Anyánk, az Egyház anyja, a kegyelmek általános közvetítője: ezek a 
kifejezések mondják el a Szűz folytonos művének állandó dinamizmusát, akit maga mellé vett 

 
 



Krisztus a lelkek megszentelésére. Világossá teszik a sátán művével szembeni ellentétet, aki azért 
lázadt fel, hogy szembehelyezkedjen az Istennek az emberekkel kapcsolatos tervével, ezért üldöz 
és kísért minket minden módon. Nem elégszik meg azzal, hogy ő minden rossz, bűn, fájdalom és 
halál ősforrása: az örök kárhozatra akar sodorni bennünket.

Ezekkel a gyorsan felvázolt gondolatokkal befejezem mondandómat. Már négy könyvet 
írtam a Szűzanyáról, egy ötödikbe most nem foghatok bele, amikor éppen ideje befejeznem ezt. 
Manzoni figyelmeztet jó érzékkel: könyvből egyszerre egy is elég, ha éppen nem túl sok.

 
 



SZABADÍTÓ IMÁDSÁGOK
 
Rontás elleni imádság
(A görög szertartásból)
 

Kyrie eleison. Uram, minden idők mindentudó és mindenható Ura, aki mindent alkottál 
és mindent átalakítasz puszta akaratoddal; aki Babilonban harmattá változtattad a tüzes 
kemence lángjait és megmentetted a három szent ifjút; aki lelkeink doktora és orvosa vagy; aki 
mindazoknak menedéke vagy, akik csak hozzád fordulnak, hozzád könyörgünk és téged kérünk, 
űzz el és semmisíts meg minden ördögi hatalmat, minden sátáni jelenlétet és mesterkedést, 
minden gonosz befolyást, minden rontást és szemmelverést, amit gonosz és ördögi személyek 
szolgádra hoztak... add, hogy az irigység és átok helyett legyen része bőségben, erőben, sikerben 
és szeretetben. Te, Uram, szereted az embereket; terjeszd ki kezedet és erős karodat, segítsd 
meg képmásodat, küldd el hozzá az erős békeangyalt, aki védelmezi a lelket és a testet, hogy 
távoltartsa és elűzze a gonosz erőket, varázslatot és átkot, amit rosszindulatú és irigy emberek 
okoznak. Oltalmadban énekeljen háladalt hozzád könyörgő védenced: „Az Úr az én segítőm és 
nem kell félnem attól, amit ember okozhat nekem.” „Nem kell félnem a gonoszságtól, mert Te 
velem vagy, Istenem, Te vagy az én erősségem, hatalmas Uram, a béke Istene és az eljövendő 
korok Ura”.

Igen, Urunk Istenünk, szánd meg szolgádat és mentsd meg őt...minden átkos eredetű 
kártól és fenyegetéstől, védelmezd őt és helyezd őt minden gonoszság fölé, a legáldottabb, 
dicsőséges asszony, Isten Anyja és mindörökre Szűz Mária, az arkangyalok és minden szented 
közbenjárására. Ámen!
 
Krisztus lelke
Krisztus lelke, szentelj meg engem,
Krisztus teste, üdvözíts engem.
Krisztus vére, ihless meg engem.
Krisztus oldalából folyó víz, moss tisztára engem.
Krisztus szenvedése, erősíts engem.
Ó, édes Jézus, hallgass meg engem.
Szent sebeidbe rejts el engem.
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled.
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem.
Halálom óráján hívj el engem.
És juttass el magadhoz engem,
Hogy szentjeiddel dicsérjelek téged.
Ámen.
 
Imádság minden gonoszság ellen
Az Úr Lelke, Isten Lelke, Atya, Fiú és Szentlélek, szentséges Háromság, szeplőtelen Szűz, 
angyalok, arkangyalok és a mennyország szentjei, szálljatok le rám.
Olvassz meg Uram, alakítsál, tölts meg magaddal, használj fel engem.
Űzd el tőlem a gonoszság minden formáját, semmisítsd meg őket, pusztítsd el őket, hogy én jól 
lehessek és jót tehessek.
Űzd el tőlem az átkokat, a boszorkányságot, a fekete mágiát, a varázslatot, a kötést, a 
megátkozást, a szemmelverést; a lidércnyomást, az ördöngösséget; mindazt, ami rossz, bűn, 

 
 



irigység, féltékenység, alattomosság; a testi és lelki bajokat, az erkölcsi, szellemi romlást és a 
sátáni betegségeket.
Égesd el ezeket mind a pokol tüzében, hogy soha többé ne érhessenek hozzám és egyetlen más 
teremtményhez sem a világon.
Megparancsolom és elrendelem a mindenható Isten erejével, Jézus Krisztus, a Megváltó nevében, 
a szeplőtelen Szűz közbenjárására minden gonosz szellemnek, engem zaklató ördögi jelenlétnek, 
hogy hagyjanak el engem azonnal, véglegesen és távozzanak az örök kárhozatra, ahol verje őket 
láncra Szent Mihály arkangyal, Szent Gábriel és Szent Ráfael, őrzőangyalaink és taposson rájuk a 
szentséges és szeplőtelen Szűz sarka. 
 
Imádság belső gyógyulásért
 
Uram Jézus, te azért jöttél, hogy meggyógyítsad
a megtört és aggódó szíveket,
kérlek téged, hogy gyógyítsad meg azokat a sebeket,
amelyek felkavarják a szívemet;
kérlek, különösen azokat gyógyítsad be, amelyeket bűnömmel okoztam.
Kérlek, lépjél be az életembe,
gyógyíts meg engem lelki bajaimból,
amelyeket gyermekkoromban szedtem magamra
és azokból a sérüléseimből, amelyeket ezek életem során okoztak.
*
 
Uram Jézus, te ismered az én gondjaimat,
mindet a te szívedbe helyezem, ó Jó Pásztor.
Kérlek téged, arra a sebre, amelyet szíveden ütöttek,
gyógyítsad meg azokat az apró sebeket,
amelyek az én szívemen nyíltak.
Gyógyítsd meg emlékeim sebeit,
hogy abból, ami velem történt
semmi se okozzon nekem többé
fájdalmat, aggódást és gondokat.
*
 
Gyógyítsd be, Uram, azokat a sebeket,
amelyek életemben a bűn gyökeréből fakadtak.
Meg akarok bocsátani mindenkinek,
aki engem megsértett,
tekints belső sebeimre, amelyek miatt
képtelen vagyok még a megbocsátásra.
Te azért jöttél, hogy gyógyítsad a megtört szíveket;
gyógyítsd meg az én szívemet, Uram.
*
Gyógyítsd meg, Uram, azokat a belső sebeimet,
amelyekből testi bajaim származnak.
Fölajánlom neked, Uram, a szívemet,
tisztítsd meg és add nekem a Te

 
 



Isteni szíved érzéseit.
Segíts, hogy szelíd legyek és alázatos.
*
 
Engedd meg, Uram, hogy
begyógyuljon az engem nyomasztó fájdalom,
amit szeretteim halála miatt viselek.
Add, hogy újra békém és örömem lehessen
abból a tudásból, hogy te vagy
a feltámadás és az élet.
Tégy engem feltámadásod
hiteles tanújává,
hogy továbbadhassam győzelmed hírét a halál felett
és tanúskodhassak élő jelenlétedről miköztünk.
Amen.
 
Szabadító imádság
Uram, Te nagy vagy, Isten vagy, Atya vagy,
hozzád könyörgünk Mihály, Gábor és Ráfael arkangyal
közbenjárásával és segítségével,
hogy testvéreink megszabaduljanak
a gonosz lélektől, aki rabszolgává tette őket.
Ó, szentek, gyertek mindnyájan segítségünkre.
 
Az aggodalomból, a szomorúságból, a zaklatástól,
Kérünk téged, szabadíts meg, Urunk.
A gyűlölettől, a bujaságtól, az irigységtől,
Kérünk téged, szabadíts meg, Urunk.
A féltékeny, haragos és halálos gondolatoktól,
Kérünk téged, szabadíts meg, Urunk.
Az öngyilkosság és az abortusz minden gondolatától,
Kérünk téged, szabadíts meg, Urunk.
A nemiség minden helytelen formájától,
Kérünk téged, szabadíts meg, Urunk.
A család szétválásától, minden rossz barátságtól,
Kérünk téged, szabadíts meg, Urunk.
Mindenfajta átoktól, varázslattól, boszorkányságtól és sötét gonoszságtól,
Kérünk téged, szabadíts meg, Urunk.
 
Ó, Urunk, te azt mondtad, „békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek”; Szűz Mária 
közbenjárására engedd meg nekünk, hogy minden átoktól megszabaduljunk és örökre 
élvezhessük a te békédet. Krisztus, a mi Urunk állal. Ámen.
 
 

 
 


