
A xx SZÁZAD APOKALIPSZISE
IRT!: DEMENY JANOS

"Az okságilag észszerű természeti
folyamatba egy kivétel ékelődöttbele:
az, amit minden idők szentjei tovább"
hirdettek, hogy a. Láthatatlan, aki a.
világot teremtette, maga is belépett
Isten Fiának alakjában ebbe a világba.
Ez volt, a legfőbb csoda, ez volt az az
ütés, amely a. történelemnek derekát
törte, de az emberi szellemet, amely
a sujtó csodát befogadta, nem törte
Bzét." (Üheeterton }

1. Krisztus el6tt - Krisztus után.

A történelem az emberiség sorsa. A végtelenségnek: térfölöttiségnek és
időnkivüliségnek kíjegecesedése a végesben: térben és időben. Az ember;
porhüvelyben halhatatlan lélek. A lélek: szikra a végtelenségből, az örökké,
valóságból. Isten a paradicsomból kiűzött ember elé történelmi feladatot
tűzött. Keress meg engem arcod verejtékével. Az emberiség feladata tehát
- lelkébe oltott gyötrő vágy - a végtelenség felismerése, megpillantása
volt. És az emberiség reménytelenül bolyongott a történelem labirintusá
ban. Kereste Istent - majomban, szamárban, tehénben, bikában, holdban,
napban, vérben, bölcseségben. Istent szánalomra indította az ember vak
sága. Ez a történelmi pillanat az Ige testtéválása, az örökkévalóságnak térbe
és időbe jövetele: Krisztus. Az emberi test, ha "elfárad" : a humuszba vá
gyakozik; a lélek, ha "felébred" : Istenhez ... De Istent csak akkor ta:lált~

meg az emberiség, amikor Krisztusban megtalálta önmaga halhatatlan lel~

két; tükröt, ahol úgy tündököl Isten arca, mint harmatcseppeken a haj
nali nap.

A történelem ~z emberiség sorsa. Sorsának tragédiája pedig a vakság
ban van. Krisztus óta megtalálta Istent kegyelemből és hit által. Az emberi
ség szeme egy történeti pillanatban felnyílt, a napba nézett és - megvakult.
De vaksága immár egy nagy élménnyel gazdagabb. Kezét betette a Ná;z;áret~

kezébe, azóta a nemzedékek sora taszította el e kezet, de minél hevesebbent
annál ijedtebben kapott utána. Új hit, új vallás nincs több és nem lesz,többé ;
a Krisztus előtti vallások botorkálások Ő felé. Ő pedig maga a végtelenség
s a végtelennél végtelenebb nem képzelhető. Az ember nem hágott a mennybe,
Bábel összeomlott. Amióta a menny megkönyörült az emberen, azóta az új
feladat: a magát kinyilatkoztatott örökkévalóság mind tökéletesebb meg e

értése és megérzése. Nem a felismerés, hanem a megismerés. (Ha ezt a mái
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aodik feladatot sem oldja meg az emberiség, megkönyörül-e másodszor is
az Isten 1)

Krisztusban megszakad a történelem folytonosaágának fonala és újra
kezdődik .Ő az alfa és omega az emberiség két darabbá szakadt történeté
nek középén. Történeti időszámításunk: Krisztus előtt - Krisztus után.
A labirintus a Golgota hegyének lábához torkollik. Itt történik a felismerés :
"Bizony Istennek Fia volt ez t" És innen ered az emberiség nagy élménnyel
terhes sorsa: a megismerés egyenes útja, igaz: hegyeken és völgyeken ke
resztül. A Golgota hegyén meredő keresztre pedig az örökkévalóság két tör
téneti pólusa, a teremtés és itélet árasztja titokzatos világosságát.

2. Jézus bevonulása Jeruzsálembe.

Jézus Jeruzsálembe a sokaságtól lábai elé teritett köntösökön. pálma
ágak és hozsánna között vonult be. így vonult be Jézus a történelembe is.
A mag földbehullásához termőtalaj, termékeny föld kellett, hogya mag gyö
keret verhessen. Elképzelhetetlen, hogy miként maradt volna meg a keresz
ténység s nem tűnik el nyomtalanul, ha nem bontakozik ki előbb egy elmét
kicsiszol6 hellén szellem. Mi lett volna a kereszténységgel a görög szellem
büszke felfedezése: az ész, az értelem nélkül 1 A monumentális, szinte meg
döbbentő energiát lehelő egyiptomi píramísok árnyékából és sivatagokból,
pusztákból évezredek óta zengtek a héber próféták próféciái. A végtelenség
mint aranycsillag villámként zuhant a földre - egy Asszony ölébe, de a
történelem évezredek óta készült a nagy fogadásra : a betlehemi csillag év
ezredek óta készült kigyulladni s a kettéhasadt jeruzsálemi templom döre
jét az egyiptomi gúlák visszhangozták. Nem túlzás úgy mondaní, hogy Jézus
az egyiptomiak és görögök köntösén és pálma levelein s a héber próféták
hozsánnái között érkezett a történelembe. Izrael minden próféciája, Egyip
tom anyagba zárt tragikus vágyódása, Hellasz bölcsesége, Róma ereje csak
előjelek, sejtések: széles lépcsők, Propyleumok, amelyeken a Názáreti belép
a történelembe.

Ha az Ő eljövetelére ennyire készült a történelem, ha a fogadás a tör
ténelem folytonosságában zajlott le, önként felvetődő gondolat: a befoga
dásnak is a történelem folytonoeségában kellett elkészülnie. Krisztus lehul
lott vércseppjeinek a földbe kellett szivárognia : a kereszténységnek a tör
ténelem vérkeringésévé, életérzésévé kellett válnia. Strauss kérdésére: "Ke
resztények vagyunk még 1" Chamberlain visszhangozza az ellenkérdést : "Ke
resztények vagyunk már 1" A kereszténység formált embereket, formált
szenteket, - viszonylag egy történelmi kort is - de mégis: a történelem
mindezideig nagyon formátlan. Az emberi lény tulajdonképen kétszer szüle
tik. Egyszer megfogan és egyszer világra jön. A történelemben igy fogant
meg a kereszténység kétezer évvel ezelőtt. "Vidáman repdesett az anyja
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méhében ..." - S igy repdesett a kereszténység a történelem méhében ezer
éven keresztül a középkorban. Az "újjászületés" és "felvilágosodás" vaju
dásai után pedig így születik meg ma, szószerint: igy jön "világra".

És ha valóban így van ez, akkor a kereszténységnek sohasem volt ilyen
sorsdöntő dátuma, mint ma t A galileai vándor arca csak most kezdene a
maga teljességében kirajzolódni a világtörténelem veronikakendőjén? Tör
ténelmi koroknak sajátos történelmi szimptómái vannak. Hasonló jelentő

ségű koroknak szimptómái: csak hasonlók lehetnek. Krisztus születésének
kora a történelmi kereszténység legnagyobb eseménye. Ha a mai kor is való
ban annyira jelentős kora a kereszténységnek, akkor szimptómáinak össze
kell csendülni a hajdaniakkal. És valóban: különös hasonlatosságok van
nak a Krisztus születése körüli és a mi korunkközött.

3. Próféciák.

A megváltót próféták jelezték. Az emberiség lelki éjjelének reménytelen
ségében a betlehemi csillag kigyúlását prófétálták. Akkoriban az emberiség
ajka különösen szomjas volt. Tikkadt és cserepes. De ma is az. Csak figyel
jük: közel egy százada egyre jobban és jobban milyen nagy prófétálás folyik.
Új világ beköszöntését prófétálják. Igaz, sokféleképen képzelik, de lényeg,
hogy másnak és újnak vélik minden eddiginél, akarják és hisznek benne.
"Új világ" - hirdetik: Tolsztoj, Ibsen, Spengler, Spann, Keyserling, H. G.
Wells, G. B. Shaw, G. K. Chesterton, v. Leasing, Ferrero, R. K. Wipper,
N. Berdjajev ... a legkülönbözőbb világnézetű nagy szellemek hosszú sora.
"Új világ" - hirdetik s lehet, hogy kezdetben Falanszter, de ma Új Jeru
zsálem. Prófétikus idlS a mai is, mint a Krisztus korabeli. De ma nem egy
ember eljöveteléről prófétálnak, akinek lábai nyomán új világ születik, ha
nem prófétálnak egy új világ eljöveteléről, melyben "új emberek" fognak élni.

A próféciák kora mindíg történelmi kor. A próféták látják leginkább a
történelmet: a tér és idő kategóriáiban. És ugyanekkor látják a tér- és idő

felettiség, az örökkévalóság világát is. A két érzék egymást erősíti. A tör
ténelmi korszakok hívő korszakok. A Iegtörténetibb korszakok szent korok.
E korokban a próféták a teremtést hat napnak jelölik s míntha mindez teg- .
nap történt volna - s az apokalipsziszt, az ítéletet holnap várják. A hitet
len korszakok mindíg a végtelenségbe vetítik a multat s végtelenbe a jövőt

- minél measzebbre. AZ igazi vallásos lélek minden nap hálát ad az Isten
nek, hogy újból született s este úgy hajtja álomra fejét, hogy holnap eset
leg Isten trónusa előtt fog állni. llyenek a vallásos korszakok is. A mult
században divat volt úgy kiegyezni a Biblia teremtéstörténetével, hogy a
hat napos világteremtés értelme szimbólikus, képes beszéd s ez alatt hat
fejlődési évmilliót, évmilliárdot kell érteni. Szenteljük ezentúl Istennek a
"hat napot" is. A szimbolum legyen elsődleges élményünk.
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4. Idc5számítás.

Krisztus f~ldönjárta kettévágta a történelem folytonosságát, azóta van
"Krisztus előtti" és "Krisztus utáni" világ. Akkor megváltozott az időszámi

tásunk. Ma is megváltozott. De nemcsak képletesen, hanem valóságban.
Míg a képletes változás a világ lényegi megváltozására (megváltására)
utal, a mai lényegbeli változás a világ formai változását fejezi ki. Ez a formai
változás természetesen egy tartalmi átalakulás szímptómája, A világ lényegi
megváltozásának teljessé válása lenne ez 1 Ma tehát lényegileg kell másként
számítani az időt. Haladásának üteme a technika óriási fellendülésével pár
huzamos. Az anyagi világ sebesebb ütemét nem fokozhatjuk le. A "Pacific 231"
sebességét a négyesfogatok, batárok tempójára csökkenteni, nem csupán hiú
romantika, de hülyeség is. Bizonyos azonban, hogy a régi világból csak az a
szellem marad meg, amely kiállja az idő haladásának új ütemét. Nem túl
zás azt állítani, hogya világháború óta egy számjeggyel balra helyezte a
tizedes pontot a történelem. Ami hajdanában egy évszázad volt, ma egy év
tized; ami egy óra, ma legfeljebb hat perc. Szinte sűrített történésnek mond
hatnók ezt.

Ebben a nagylendületű korban nem sikkadnak el az értékek, csak nem
lesz többé idő a naplopáera ... Ami az új világ emberének lelki élmény
gyüjtését jelenti: bizonyos, hogy ha hetven évig él, akkor a régi világban
ugyanennyit csak hétszáz év alatt gyüjtött volna össze. Ezúttal "képlete
sen": valóban állíthatjuk, hogya matuzsálemi legenda többé nem mese.
Az öreg kaján is jól öltötte e kérdéskomplexumra a nyelvét a metabiológiai
pentateuchban. (Shaw: Vissza Matuzsálemhez.)

5. A szellem 9yőzelme az anyag felett.

A világ halad (a történelem "történik" ...), de spirituális és materiális
haladása nem párhuzamos, hanem legtöbbször szinte ellentétes. Szinte akció
reakció..A korszakok, kultúrák hitben, metafizikumban születnek (a hit min
den világi energia szülőanyja) s technikában, hitetlenségben pusztulnak el.
Mert az anyagba való belefelejtkezés közben az anyagontúli Istenarc ho
mályossá válik szemüknek, s végül teljesen elmosódik. A "keresztény kul
túra" utolsó századaiban is ilyen végső elmaterializálódás történt. A végső

metafizikai energiátlanság azonbanegybeesett a legfelfokozottabb technikai
energiával. Tehát a legkulturátlanabb kor (értve ezalatt a lelkiség hiányát)
a legcivilizáltabb volt egyben. Tévedés azt hinni, hogy a kereszténységnek
csak akkor van jövője, ha leromboljuk a civilizációt s hadat üzenünk a teeh
nikának. Keyserling ezt írja: "Azok, akik prédikálják a visszatérést a tech
nikától, semmi egyebek, mint rossz romantikusok. Nemcsak azért, mert lehe
tetlen megállítani egy fejlödést, amely a tömegnek érthető, ott, ahol a törne-
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gekhatároznak, hanem, elsősorban azért, mert a teohnika valami pozitív
dolog, egy lépéssel előbbre viszi a szellem győzelmét a természet fölött, az
emberiség lelki lényének magasabb fokú kialakulását." Ugyanis, amikor a
technika lerombolja a régi hitet, tulajdonképen az új hit materiális előfel

tételeit veti meg. A kereszténység abszolútum igényének kivételes esetében
ez az új hit: a régi hit a fejlettebb technika megközelítöbb és tökéletesebb
kifejezési lehetőségeiben. Ilyen megvilágításban a reneszánsztól a világhábo
rúig terjede> ide> technikai megalapozása lenne a kereszténység új epochájá
nak 1 A mult századok technikai fellendülése rámutat a "keresztény kul
túra" bukására. De az érem másik oldala: ez a szédületes és fantasztikus
fellendülés, mint fundamentum arra a korszakra mutat, amely előtt állunk
és amelynek ilyen materiális fundamentumra van szüksége. Le corps agrandi
attend un supplément d'áme (Bergson). A technikában naggyá nlStt test
várja a nagy lelket! De megérkezik-e 1

6. A művészi emlékezés.

A művészetek a történelem legélesebb szeizmográfjai. Minden művészet

a világról alkotott képnek a szimboluma, az életérzés kifejezése. A kultúra..
ugyanígy: szintén az életérzés kifejezése. Ilyenformán a kultúra minden
megnyilatkozása rokon a művészettel. Csakhogy amíg a többi megnyilat
kozásoknak gyakorlati céljaik vannak, a művészet olyan megnyilatkozás,
melynek nincs gyakorlati célja. A művészetekben épp ezért különös inten
zítással nyilatkozik meg a kultúra lelke. A művészetek tehát a történelem,
a kultúrák, a kultúrkorszakok legérzékenyebb reagensei, a kultúrák minden
öntudatlan vágya bennük feszül s bennük válik tudatos életcéllá, energiává.
A művészetek története könyvének fejezeteiből pedig a történelem minden
fellendülése s minden kataklizmája kibetűzhető.Az új világ művészete, mely
nek előéjszakáján Vigiliát tartunk, már él és csodálatos alkotásokat hozott
létre zenében, építészetben, festészetben, költészetben és szobrászatban. De
eközben a világháború idején a művészetek egy csodálatos sóhajtást végez
tek. A művészi emlékezet egy pillanatra végig suhant a római, egyiptomi,
hindu, kínai, afrikai kultúrák minden bizarr és fantasztikus vidékén. A tör
ténelem a mult eredményein s energiáin épül. A művészet egy pillanatra
emlékezett s energiát gyüjtött a nagy történelmi multböl, hogy útnak indul
jon az ismeretlen, új ösvényeken az új világ felé. De milyen lehet az az el
jövendő világ, ha ehhez ilyen mérhetetlen, minden eddigit átfogó energia
összegyűjtése volt szükséges 1 Ilyen monumentálís arányú, az egész világ
történelmet magába foglaló visszaemlékezés a művészetek emlékezésekből

álló történetében példátlan. A világ korunkban olyan zökkenőhöz ért, amely
jelentőségében éppúgy osztja a történelmet, mint Krisztus földrejövetele.
És döbbenetes hasonlatosságok vannak a Krisztus születése körüli és a mi ko-
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runk között. A történelem az ember sorsa. És a mi sorsunk végzetujja figye
lemre int. Roppant lehetőségek előtt állunk. De a nagy lehetőségek roppant
veszélyeket rejtenek magukban!

7. Századunk apokalipszise.

A történelmi korok, korszakok, kultúrák felett mindíg ítélés folyt. ítélés
folyik ma is. De nem egyes korok, hanem maga a történelem fölött : a ke
reszténység fölött. Apokaliptikus időket élünk. De az apokalipszis itt nem
a. világ végét jelenti, hanem az örökkévalóságnak teljes beleszakadását a
történelembe: a történelem vérkeringésévé, életérzésévé vált kereszténysé
get. A "keresztények vagyunk még 1" ellenkérdése : "keresztények vagyunk
már 1" ma tehető fel először. És valóban: ilyen történeti értelemben koráb
ban még soha senki sem tette fel.

A Krisztus születésétől napjainkig történő idő a kereszténység nagy
történeti megtapasztalásaitól terhes. Ezt a nagy korszakot, amelyet "keresz
tény kultúrának" nevezünk: Spengler az ő kultúrteóriájában temette el.
Eddig minden kultúra az elanyagiasodásnak abban a fázisában, amelybe a
keresztény kultúra a XIX. században belesodródott, végérvényesen elpusz
tult. De most itt izzik valami a hamu alatt; valami elüt az öreg szokások
tól. Eddig minden kultúra elpusztulásakor, velepusztultak az istenek. De
ma a "kultúra" elpusztult s a kereszténység él. A kereszténység él, míköz
ben Spengler kultúrteóriája haldoklik.

A kereszténység eddigi történetének, a "keresztény kultúrának" végső

nagy értelme, hogy végkifejlésében feltette a nagy kérdést: Krisztus vagy
Antikrisztus 1 A keresztény kultúra végkifejlésében a sors, a szabad döntés
egy új világ mellett: végleg az ember kezébe került. A történelem az emberi
ség sorsa. Ma - kritikus pillanat! - az ember a történelem sorsa. Sohasem
volt a történelem ennyire a nemzedékek kezébe téve, mint ép ma. Korun
kat mínden más kor szellemétől élesen határolja el az, hogy a jövőt kíszá
mítö és azon uralkodni vágyó akarat dominál benne. Amikor az ember tuda
tára ébredt történetalakító hatalma teljességének: ekkor vált a történelem
soraévá.

Az emberiség úgy eltávolodott Krisztustól, hogy még egy lépés és örökre
elvesztette. Ma mindennél hevesebben van eltaszítva a keresztfa hosszú
szögeitől sebhelyes keze s ma kell Őt a mi erőnkből - a mi történetalakító
erőnk hatalmával - mindennél hevesebben megragadni.

. *) A "Középeurópai Vigilia" című készülö könyv prológusa.
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