
DEMÉNY JÁNOS:

A HUSZADIK SZÁZAD
APOKALIPSZISA

Krisztus előtt - Krisztus után

A történelem az ember sorsa; a végtelennek, térfölöttinek és
időnkívülinek kijegecesedése a végesben, térben és időben.

Az ember porhüvelyben halhatatlan lélek. A lélek szikra a
végtelenségből, az örökkévalóságból. - De "nem jó az em
bernek egyedül lenni": nemcsak az ember, az emberi közös
ségek is - képes beszéddel élve - lelket bontanak: a csa
lád, a nép, a népekfölötti kultúrkörök lelkét. Ezeknek a "kol
lektiv" lélekformáknak két határpólusa : az egyik: maga az
ember, akinél a kollektiv lélek az individualitással esik egybe
- a másik: a legvégső kollektivum: a víláglélek, a történelem.

Az élet két fókusza a születés és halál. Születés, ahol az
élet hajójának fehér vitorlái felbukkannak a halál fekete
óceánjának végtelenségéből; a halál, ahol újra lebuknak sze
münk elől. A történelem háttere is a halál; életének határai:
a bölcső és a sír. A bölcső, mint a mult fátyla mögött ködlő

glóriás aranykor él az ember lelkében, - a primitivek lel
kében épp úgy, mint a nagy géniuszokéban; a koporsó, mint
valami örök rettegés, melyet a jöv6 titka rejt.

Az éden aranykorát, mint árnyék: kússza körül a bűn: egy
prometheuszi lázadás a történelem atyjának: Istennek paran
csa ellen. Isten angyala lángpallossal űzte ki az embert az
ídőnkívüliség paradicsomának harmóniájából a történelem
diszharmóniájába. A büntet6 Atya parancsa: keress meg en
gem arcod verejtékével. - És az ember kereste Istent nap
ban, holdban, csillagokban, vérben, anyagban, bölcseségben.
S emberáldozatokkal akarta enzesztelni.

Vézül Istent szánalomra indította az ember vaksága. Ez
a történeti pillanat az Ige testté válása, az örökkévalóság tér
be és időbe jövetele, Föld és Ég egymásra borulása: Krisztus.
És az Ige testté lett ... - Az emberi test, ha elfárad: a hu
muszba vágyakozik; a lélek, ha felébred: Istenhez. Az ember
Krisztusban találta mez halhatatlan lelkét és testét: életét,
mely ha tiszta, úgy tündököl benne Isten arca, mint harmat
cseppeken a hajnali nap. A szeret6 Atya arca, aki Fiát ál
dozta az emberért, a könyörület-önmagát, abban, amiben senki
sem kereste, a szerétetben.

A történelem az ember sorsa. Az embersors tragédiája
pedig - a vakságban van. Krisztus óta megtalálta Istent, sze
me egy történeti pillanatban - a történelem életének delelő-
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Jen - felnyílt, a napba nézett és ... újra lezárult. Dp. vaksá
ga immár egy nagy élménnyel gazdagabb: az átok alóli föl
oldás kegyelmében kezét a Názáreti kezébe tette - s azóta a
nemzedékek sora taszította el e kezet. de mentől hevesebben,
annál ijedtebben kanott utána.

Új bit, új vallás nincs több és nem lesz több: a Krisztus
előtti vallások botorkálások a kereszténység felé. Krísztus ma
ga a végtelenség és a végtelennél végtelenebb nem képzelhető.

Krisztusban a "vallás" nyilatkozott ki. A pogány világ nagy
betetőzése ez, betöltése a törvénynek. Az addigi történések
szálai mind őbelé futnak, mint ahogy belőle indulnak ki az
újak. Mert igézetébe vonz multat és jövőt.

Az ember nem hágott a mennvbe, Bábel összeomlott. Ami
óta Isten lehajolt az emberhez. az új feladat: az örökkévaló
ság egyre tökéletesebb átélése és átértése. Krisztusban megsza
kad a történelem folytonosságának fonala és újra kezdődik.

Alfa és omega az emberiség két darabbá szakadt történetének
középén. Időszámításunk: Krisztus előtt - Krisztus után.

Chesterton írja: "Az okságilag észszerű természeti folya
matba egy kivétel ékelődött bele: az, amit minden idők szent
jei továbbhirdettek, hogya Láthatatlan, aki a vilázet terem
tette, maga is belépett Isten Fiának alakjában ebbe a világba.
Ez volt a legfőbb csoda, ez volt az az ütés, amely a történe
lem derekát törte, de az emberi szellemet, amely a suitö cso
dát befogadta. nem törte szét." - Nem törte szét az emberi
szellemet, épp ellenkezőleg: örök ingerlő kristályszemecske a
szellem gyöngykagylójában, mely új és új igazgyöngyöket te
rem. Nyomában - míként Prohászka írja - "új nemzedék
jelent meg a földön, az Istennek gyermekei." ..Mi isteniek
vagyunk - mondíák ők - nekünk isteni életünk van; nem
csak lesz, de már van; a mi hivatásunk dicsőség és boldog
ság, boldog örökkévalóság. - Mily óriási értékek léntek ez
öntudattal a világba! Nem csoda, hogy mezakasztottak min
dent, letörtek mindent s kezdtek egy új történelmet; ignorál
tak világot, emberiséget, időt, mely addig volt s a názáreti Jézus
születésének barlangjára ráírták a világtörténelemnek kezde
tét, az anno I."

A történelmi botorkálások labirintusa a Golgota hegyé
nek lábához torkollik, itt történik a felismerés: "Bizony Is
tennek Fia volt ez!" És innen ered az emberiség nagy élmény
nyel terhes sorsa: a megismerés és átélés egyenes útja, igaz,
hegyeken és völgyeken át. A Golgota hegyén meredő kereszt
re pedig az örökkévalóság két történelmi pólusa. a teremtés
és itélet árasztja titokzatos világosságát.

Jézus bevonulása Jeruzsálembe
Jézus Jeruzsálembe a sokaságtól lába elé terített köntö

sökön, pálmaágak és hozsánna között vonult be. Iov vonult
be Jézus a történelembe is. A mag földbehullásához termő

talaj, termékeny föld kellett, hogy gyökeret verhessen. Elkép-
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zelhetetlen, miként maradt volna meg a kereszténység s nem
tűnik el nyomtalanul, ha nem bontakozik ki előbb egy elmét
csiszoló hellén szellem. Mi lett volna a kereszténységgel a gö
rög szellem büszke felfedezése: az ész, az értelem. az ismeret
nélkül? A monumentális, megdöbbentő energiát lehelő egyip
tomi piramisok árnyékából, sivatagokból és pusztákból évszá
zadok óta zengtek a héber próféták próféciái. A végtelenség,
mint aranycsillag, villámként zuhant a földre, egy Asszony
ölébe, - de a történelem szinte egy évezred óta készült a
nagy fogadásra : a betlehemi csillag évszázadok óta készült ki
gyulladni s a kettéhasadt jeruzsálemi templom robaját az
egyiptomi gúlák visszhangozták. Nem túlzás így mondani: Jé
zus az egyiptomiak és görögök köntösén és pálmalevelein, s
a héber próféták hozsánnái között érkezett a történelembe.
Izrael minden próféciája, Egyiptom anyagba zárt tragikus vá
gyódása, Hellász bölcsesége, Róma hatalma - csak előjelek,

sejtések: széles lépcsők, Propyleumok, amelyeken a Názáreti
a történelembe lép.

Ha az Ö eljövetelére ennyire készült a történelem, ha a
fogadás a történelem folytonosságában zajlott le, önként fel
vetődik a gondolat: a befogadásnak is a történelem folytonos
ságában kellett elkészülnie. Krisztus lehullott vércseppjeinek
a földbe kellett szivárogni: a kereszténységnek a történelem
vérkeringésévé kellett válnia. Strauss kérdésére: "keresztények
vagyunk még?" Chamberlain ellenkérdéséret "keresztények
vagyunk már?" - A kereszténység formált embereket, szen
teket, viszonylag egy történelmi kort is, de mégis: a keresz
ténység valódi történelme, a felismerés utáni nagy elindulás
a megismerés és átélés felé - mintha még meg sem kezdő

dött volna. Az emberi lény tulajdonképpen kétszer születík;
egyszer megfogan és egyszer világra jön. A történelemben
kétezer évvel ezelőtt így fogant meg a kereszténység. "Vidá
man repdesett az anyja méhében" . " így repdesett a keresze
ténység a történelem méhében a középkorban, Az "újjászüle
tés" és "felvilágosodás" vajudásai után pedig igy születik
meg ma; szöszerint: így jön világra.

És ha valóban így van ez, akkor a kereszténységnek so
hasem volt olyan sorsdöntő dátuma, mint a mai. A galileai
vándor arca csak most kezdenea maga teljességében kirajzo
lódni a világtörténelem veronikakendőjén? - Hasonló jelen
tőségű korok szimptómái csak hasonlóak lehetnek: Krisztus
születésének kora a történelmi kereszténység legjelentősebb

kora, - s ha a mi korunk eme kor jelentőségével vetekszik,
akkor szimptómáinak össze kell csendüini a hajdaniakkal. És
valóban: néhány alapérzésbelileg mindent eldöntő tekintetben
különös egyezés és jelentős hasonlatosság van a Krisztus szü
letése körüli kor és a mi korunk között. - A világ korunkban
olyan zökkenőhöz ért, amely jelentőségében épp úgy osztja a
történelmet, mint Krisztus megjelenése. A lélek új roppant
győzelmére indulása az anyag fölött s egy nagy művészetí

emlékezés hirdeti ezt. - Döbbenetes hasonlatosságok vannak
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a Krisztus születése körüli és a mi korunk között, A mi ko
runkban is: az Idea roppant áramfeszültsége, hogy a tornyo
sulé kaoszt legyűrje, új időérzést csihol. S a próféciák kora
újra itt. - A próféták a mult fátyla mögött ködlő aranykort a
jelenbe delejezik: az utópiák nem utópiák többé. De az örök
rettegés, melyet a jövő takar, ugyancsak a jelenbe hull: az
apokalipszis rettenete nyugtalanít.

A huszadik század apokalipszisa

Az apokaliptikus időket az orosz géniusz érezte meg leg
korábban s leghatározottabban. Dosztojevszkij 1877-ben már
ezt írta: "Európa nyugtalan. De talán csak pillanatnyi átme
net ez? Egyáltalában nem: érezni lehet, hogy megérett az idő

valami ezeréves, valami örökkévaló dologra, arra, ami a föl
dön a műveltség kezdete óta elkészülőben volt." Egy ember
öltővel később, ma, Mereskovszkijnak is feltűnik a mi időnk

hasonlatossága "egy hitbelileg mindent eldöntő szempontból"
ahhoz az időhöz, amikor Jézus élt: "a világ még soha nem ve
szett el úgy és maga is tudva erről, soha nem várta úgy a
megváltást, mint akkor és most; a világ még soha nem érzett
magában olyan ásító ürességet, mint amilyenbe most zuhan
bele. Ugyanazok a hirtelen támadó szülési fájdalmak vannak
ma, mint voltak akkor; a fájdalmában nyögőnek ugyanaz a
senki által meg nem hallott hangja a pusztában: "Készítsetek
utat az Úr számára!" Ugyanazok a fejszék a fák tövén; ugyan
az a láthatatlan háló veszélyezteti a világot; ugyanaz a lopódz
kodó tolvaj az éjszakában, az Utolsó Itélet; ugyanaz a viharos
fekete és egyre feketébb viharosabb égre ugyanazzal a tűzzel

fölírt szó: Vég."
A történelem az ember sorsa. A sors pedig sohasem bizo

nyosság, arca fátyolozott. Ma nagy lehetőségek előtt állunk,
de mentől nagyobb a lehetőség, annál nagyobb a mögötte rejlő

veszély; a Kezdet mögött a Vég, az Élet mögött a Halál. Dosz
tojevszkij szerínt: "Ezt a világot csak a gonosz szellem ki
sértése után lehet megmenteni. A gonosz szellem pedig közel
van. A mi gyermekeink talán már látni fogják őt ..."

A történelmi korok fölött mindig ítélés folyt. Itélés folyik
ma is. De nem egy kor, nem a mi korunk, hanem maga a tör
ténelem: a kereszténység fölött. Apokaliptikus időket élünk,
de az apokalipszis itt nem a világ végét jelenti, hanem
az örökkévalóság teljes beleszakadását a történelembe:
a történelem vérkeringésévé, életérzésévé vált keresz
ténységet. A "keresztények vagyunk még?" ellenkérdése :
"keresztények vagyunk már?" történeti értelemben ma vet
hető fel először. - Quo vadis Europa? - kérdezzük Spen
gler baljóslata nyomán. Spengler a kultúranalógiák nyomán
logikusan jövendöli az európai kultúra bukását; ám a keresz
ténység logikán-túli, metafizikai jelenség is: eddigi történeté
nek végső nagy értelme, hogy az őt fel dajkáló kultúra végki-
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fejlődésében, visszhangként kérdésünkre. feltett egy szabatos
alternativát: Krisztus vagy Antikrisztus? - A keresztény kul
túra folyamán az ember egyre erősebben jutott indívidualitása
tudatára. S mert a vallás közösség-összetartó-ereje egyre la
zult, ez az én-tudat egyre inkább fajult önző elszigetelődéssé.

De ma a végső individualizáció után, a hit új teremtőfázisával

karöltve egy kozmikus világ zuhant rá, egy mindennél kollek
tivabb világtudat, melynek nyomában soha nem képzelt végső

poláris feszültségben feszül az Ember és a Történelem. A ke
reszténységtől a legmesszebb távolodott; még egy lépés csak,
s örökre elveszti. Ebben a távolságban azonban teljes lénye
gében megsejti a kereszténység jelentőségét. A kultúra vég
kifejlődésében a szabad döntés egy új világ mellett: végleg az
ember kezébe került. A történelem az ember sorsa; s ma 
kritikus pillanat! - az ember a történelem sorsa. Sohasem
volt a történelem ennyire az ember kezébe téve, mint épp ma.
Az ember tudatára ébredt történelemalakítíó hatalmának; ko
runkat minden más kor szellemétől élesen határolja el az,
hogy benne a jövőt kiszámító és azon uralkodni vágyó akarat
uralg.

A kereszténység kétezer esztendeje alatt minden korszak
külön arcot formált az örök Krisztus-arcról, másként és más
ként festette. A katakomba festészet, a mozaik művészet, a
gótika, a reneszansz, a barokk világ - különböző Krisztus-ar
cot mutatnak; mindegyik a maga sajátos egyoldalúságát szőtte

bele. - A mi korunk azonban átfogó történelmi kor, mély be
lepillantással minden korszak lelkébe. Minden kor zamatát
érezni. annyi, mint érteni azokat; érteni annyi, mint uralkodni
fölöttük. Minden kor a végső igazságok hirdetőjének hitte
magát, de egy kor sem volt, amely számára ez adta volna a
kiválasztottság tudatát. A történelem és történelemfölötti kor
relációja a legvégső idea; ennél egyetemesebb az ember szá
mára elképzelhetetlen. A ma Krisztus-arca minden korok
Krisztus-arcának színeível gazdagabban a gótika léleksugár
zásában "mindenüvé ellátó nagy szemek": a történelembe
szakadt történetfölötti energia kinyilatkozása : a történelmi
Krisztus.

Ezt a Krisztust elvetni: Krisztus kivetése a történelemből.

Ezért áll a Krisztus vagy Antikrisztus alternativája. Az apoka
lipszis: az örökkévalóság teljes beleszakadása a történelembe,
vagy - a történelembe szakadása a nihilnek. Krisztus vagy
Antikrisztus? Harmadik út nincs, tér és idő mértéke betelt.
Az emberiség úgy eltávolodott Krisztustól, hogy még egy lé
pés és örökre elvesztette. Ma mindennél hevesebben taszítot
ták el a keresztfa hosszú szögeitől sebhelyes kezét; s ma kell
őt a mi erőnkből - történetalakító erőnk hatalmával - min
dennél hevesebben megragadni.

A történelmi Krisztus - történelmet kíván; a lélek biro
dalmát; új igazabb Jeruzsálemet, ahová bevonulhasson. És jaj
nekünk, ha Jézus ezt a várost is elsiratja; akkor a történelmi
Krisztust feszíti keresztre a világ. A Vigilia mécslobogása nem
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lobban fényoszloppá, a gyertyák az éjszakában - a lélek fé
nyei - rendre kilobbannak, az emberiség történelme.. véget
ért. A kerubok villámainál felharsannak az utolsó itélet an
gyal-trombitái s dobog az apokaliptikus feketezászlós lovas: a
Halál.

A lélek győzelme az anyag főlött

és a művészi emlékezés

A világ halad (a történelem történik), de lelki és anyagi
haladása nem párhuzamos, hanem szinte ellentétes; akció 
reakció. A korok mitosz: híf és mágia teremtő-aktusábanszü
letnek és anyagi, technikai fejlődés során sivárulnak el. A XX.
század a "keresztény kultúra" utolsó százada volt ( a művé

szettörténet tanuságai felvonulnak még ennek az állításnak
bizonyítására), ebben a században is ilyen végső elanyagiaso
dás történt, a legfölfokozottabb technikai energia a végső meta
fizikai energiátlansággal esett egybe.

Minden kultúra pusztulása új hitteljes kultúrának veti
meg az anyagi lehetőségeit. Amikor a technika lerombolja a
régi hitet, tulajdonképpen az új hit materiális előfeltételeit

veti meg. Krisztus a végtelenség igényével lépett fel, a végte
lennél pedig végtelenebbet nem képzelhetünk; Krisztus a tör
ténelem utolsó istene. Ezért a kereszténység abszolutum-igé
nyének kivételes határesetében az új hit: a régi hit a fejlet
tebb anyagi világ megközelítöbb kifejezési lehetöségeiben.

A reneszansztól a világháborúig terjedő idő anyagi alap
jait alkotja egy új kultúrának, egy új mitosznak, de ez újra
csak a kereszténység lehet. A mult századok előretörése rá
mutat a "keresztény kultúra" bukására; de az érem másik ol
dala: ez a hatalmas és az előző kultúrákhoz viszonyítva fan
tasztikus föllendülés arra az új kultúrára mutat, amely előtt

állunk s amelynek ilyen mérhetetlen anyagi alapra van szük
sége. Le corps agrandi attend un supplément d'áme (Bergson).
A technikában naggyá nőtt test várja a nagy lelket! S ki ne
hallaná már e nagy lélek szárnysuhogását ?

*
Hegel szerint a nagy szellem csak annak a kifejezője és

végrehajtója, amit a kora sugalmaz és akar; Carlyle viszont a
nagy szellemnek tulajdonít minden haladást a történelemben.
A két felfogás egymás korrelációjában helyes: a géniuszok a
korlélek öntudatlan vágyait, akarásait fejezik ki s teszik tuda
tossá, sőt öntudatta, - de egyúttal egyéniségüket is rávetítik
a közösségre. amely ezzel a géniusz igézete alá kerül. S ha ez
a közösség csak egy minoritás, elfojtott, alig sarjadzó lehető

ségekkel: a géniusz ilyenkor mágikus hatalom, mely ezt a mí
noritást az élet parancsoló akarására hangolja s felszabadítja,
kivirágoztatja lehetőségeit.
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A művészek a történelem, a kultúrák, kulturszakok legér
zékenyebb mágnestűi; népek, osztályok öntudatlan vágya ben
nük feszül és nyilatkozik tudatos életcéllá, energiává. A va
lódi műalkotások a világról alkotott képnek minden gyakorlati
céltól mentes és épp ezért legtisztább tükrei, a történelem sors
tanui. A művészetek története könyvének fejezeteiből pedig a
kultúrák minden fellendülése és kataklizmája kibetűzhető.

Mielőtt a mi korunk megteremtette volna prófétikus ki
nyilatkozásait, a világháború körül a művészetek egy különös
séhajtást végeztek. Ebben a sóhajban végigsuhantak a görög,
egyiptomi, kínai és néger kultúra minden bizarr vidékén. Az
impresszionista festészet az emberi kultúra legmélyebb gyöke
rére: a barlanglakó ősember rénszarvas-rajzaira hivatkozott.
A történelem a mult eredményein és energiáin épül; amek
kora multra emlékszik, olyan nagy a jövő, melyet előhív. Ez
úttal is: a művészet egy pillanatra emlékezett és energiát gyüj
tött a történelmi multból, hogy útnak induljon új ösvényeken
az új világ felé. De milyen lehet az az eljövendő világ, ha eh
hez ilyen mérhetetlen, mínden eddigit átfogó energia összefo
gása volt szükséges? Ilyen monumentálís, az egész világtörté
nelmet magába szűrö, tudatos visszaemlékezés a művészetek

emlékezésekből álló történetében példátlan.

Időszámítás

Krisztus földönjárta kettévágta a történelem folyamát, az
óta van krisztuse1őtti és krisztusutáni világ. Akkor is. ma is:
megváltozott az időszámításunk. Akkor csak képletesen, ma
valóságban. A képletes változás (a "Kr. e." és a "Kr. u.") a
világ lényegbeli megváltozásának lehetőségeire utal - a mai
lényegbeli változás (amelyet nem lehet képletben szimbolizál
ni) a világ formai átalakulását jelzi; egy belső átalakulási fo
lyamat lezáródásakor feltörő szimptóma.

Ma tehát lényegében kell másként számítani az időt. A
technika soha nem képzelt fellendülésével párhuzamos a szel
lem haladásának üteme. A világ szellemi történései, a történe
lem sebesebben halad. Az anyagi világ sebességet lefokozni, a
"Pacific 231" sebességet a bátárok tempójára csökkenteni: ér
telmetlen gondolat. A különbséget általánosítás nélkül foglalni
számokba nehéz, de talán nem túlzás állítani: a világháború óta
szinte egy számjeggyel balra helyezte a tized-espontot a törté
nelem. Ami hajdan egy évszázad volt: ma egy évtized; ami
egy óra: ma legfeljebb hat perc. Szinte sűrített történésnek
mondhatnök ezt.

Egy példa. Kodály, a mai európai zene nagy reprezentán
sa, egy emberöltő alatt jut olyan lélekszintre, amilyenre an
nakidején Palestrina zeneköltő-generációk hosszú sora után
jutott el. Persze új, fejlettebb anyagi eszközök s formai meg
tapasztalások álltak rendelkezésére. S hogy ezekkel az eszkö
zökkel érte el apalestrinai léleknívét: ez a lélek gyözelme az
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anyag fölött. A mi1vészi emlékezés pedig: hogya magyarság
nagy euráziai dallamkincsét Ieltárva, a nyugateurópai zene
aranykorán át szállt alá a keleteurópai magyar zenei mult eddig
feltáratlan geológiai ősrétegeibe. S hogy ezt egy ember
öltő alatt végezte: ez az időszámitás megváltozására utal.

A régi világból az új világba csak az az alkotó szellem jut
át, amely kiállja az idő haladásának új ütemét. Az értékek
nem sikkadnak el, csak nem lesz több idő a naplopásra. A mult
évszázadaira ma évtizedek jutnak; a ma embere a korhoz vi
szonyítva hosszabb életű, hetven életévben hétszáz év történel
mi megtapasztalását élheti át. Ilyen formában a matuzsálemi
legenda (amit Shaw is megpendít) ma új értelmet nyer. És:
ez a nagyobb horizontú történelmi életsugár az embert a
történelem egyre nagyobb urává, irányítójává avatja.

Amit amerikai tempónak neveznek, bizonyára felületes
séget rejt. De most a történelem üteméről van szó s ez épp a
felületes lényegtelenségeket söpri el. Ma még - lehet -van
ebben az időhajszában valami ideghajsza is. A szellem min
den erejének határtalan összeszedése: a gondolatközlés mai
csodálatos eszközei mellett a gyors világtörténések. a hirtelen
változások, szóval a mai roppant szellemáramlás további urá
vá maradni. Aki át tudja élni Ady verseinek vagy Bartók ze
néjének ezervoltos áramfeszültségét, ahol minden pillanat
drámai lélekösszeszedettség : az fogalmat alkothat magának a
ma valódi szellemi világáról.

Ez a szellemi világ állandó fluktuálásban él, világformáló
törvények magnetikus vonzásai és taszításai alatt. Allandóan
alakuló világában az alkotószellemek feltörnek, lesüllyednek;
egyesek szétáradnak, mások betokozódnak. (A ma magyar
szellemvilágában szetáradé tipus: Szabó Dezső, betokozódó:
Németh László, szétomló: Ady, az élet fölé emelkedő: Babits,
az életbe merülve a valóságból ideált alakító és kibontó: Bar
tók, Kodály, Prohászka ...) Szinte évenként alakul át csak
nem teljesen a szellemi világ csillagtérképe. Folytonos figye
lésünket egy évre megszakítva. öreg előítéleteink alapján már
alig ismerjük ki magunkat rajta. Korunk teljes egészében di
namikus, de bizonyosak lehetünk felőle, ez a dinamikus álla
pot egy minden eddiginél magasabbrendű világ statualására
tör, amelynek kontúrjait már felvázolták korunk szellemei.

Próféciák - utópiák

A megváltót próféták jelezték. A megváltási eszme, me
lyet napfényében Krisztus ragyogtat az emberiség arca elé, az
iráni kultúrkörben felhőzik. E kultúrkör csúcspontján kezdő

dik el a próféták kora. Az emberiség lelki éjszakájának re
ménytelenségében a betlehemi csillag kígyuliadását prófétál
ták. Akkoriban az emberiség ajka különősen szornjas volt;
tikkadt és cserepes. De ma is az. Csak figyeljük: több mint
fél százada egyre jobban és jobban milyen nagy prófétálás fo-
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lyik. Új világ beköszöntését prófétálják. Igaz, sokféleképpen
képzelik, de lényeg, hogy másnak és jobbnak vélik minden
eddiginél, akarják és hisznek benne. "Sok látnok támadt föl
s mindegyik mást látott; de a látomások fölirata egy s ugyan
az: új világ, új élet" - írja Prohászka. "Új világ" - hirdetik:
Tolsztoj, Dosztojevszkij, Berdjajev; Ibsen, Keyserling, Spann;
Wells, Shaw, Chesterton ... a legkülönbözőbb világnézetű, ki
váló szellemek hosszú sora. És a mások oldalon Marx: "Ka
pital"-ja, Rosenberg: "A XX. század mítosza" s Blok: "Tizen
kettő"-je egy új világot alakító lélekhevülettől egyaránt izzó.
"Új világ" - hirdetik s a hitetlenség Falanszterének s a hit
Új-Jeruzsálemének két sarkpólusa között sok az átmenet, 
de mind-mind próféciák. (Huizinga s Ortega y Gasset filozó
fikus tiltakozásai is azok.) Prófétikus idő a mai is, mint a
Krisztus-korabeli. De ma nem egy ember eljöveteléről prófé
tálnak, akinek lába nyomán új világ születik, hanem prófétál
nak egy új világ eljöveteléről, amelyben új emberek fognak
élni.

A próféciák kora mindig történelmi kor. A próféták lát
ják leginkább a történelmet; kiemelkedve a jelenből: a mul
tat és jövőt ölelik át. És ugyanekkor látják a történelem fö
lötti örökkévalóság világát is. Tér és idő - tér- és időfölötti

ség : két érzék, mely egymást erősíti. Vannak üres, tartalmat
lan korszakok, melyek kihullanak az időből s vannak szerves,
történelmi korszakok, melyek kimagaslanak a jelenből, nagy
multat foglalva össze, nagy jövőt építenek. Az ilyen korszakok hí
vő korszakok. A legtörténetíbb korok az örökkévalóság időntúli

ságába nyúlnak: szent korok. Ilyen szent kor volt Jézus kora,
mert benne az egész történelmi mult élt s az egész történel
mi jövő irányát szabta meg. - A mi korunk is szent kor.
A megnövekedett, gazdagabb mult, mely átfogásra vár: a ke
reszténység eddigi történelmi megtapasztalásaí ; a jővő, mely
építésre hív: a kereszténység történelme.

Egy kor, amely a történelem korának, a "kor"-nak nevét
igényli! Utópia? Ma a történelmi csodák korát éljük - "Jön
nek rendjei a csodáknak, kiket eddig tán meg se láttak" 
írja Ady -, de nélkülük is: az emberi élet szenvedéslehető

ségei kimeríthetetlenek, - ki állítja, ha e kaótikus világhoz
viszonyítva egy szebbet, jobbat és igazabbat építünk, ott nem
találja meg az ember a talán sokkal differenciáltabb szenve
désIehetőségeket? Az emberi lélek épp oly kimeríthetetlenül
mély, mint amilyen magas történelmi szintek várják az építő

akaratot. Siralomvölgy marad a világ, de tán emberibb a
sírás ...

Az UTÖPIA: hit a szebb, jobb és igazabb emberiségben.
Hogy valaki hisz-e ebben vagy nem: a lélek egészségének a
kérdése. De hogyan állt szemben e kérdéssel a történelem fo
lyamán az emberiség vágyait, akarásait kifejező géniusz?

Azt hiszem úgy, hogy vagy csinálta, vagy írta az utöpíát,
Az írás legtöbbször tengerbe vetett palack, fontos üzenettel;
kinyújtott kar, melyet a tett vált ölelessé.
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Utópisztikus gondolatokra egy Plátó előtt élt gorog sze
me pattant először. Hippodamos-é az érdem. Plátó nagy gon
dolatrendszerei közismertek ("Politeia," "Kritias").

A Krisztus születése körüli időkben a "mennyek orszá
ga" megvalósult utópia a hívők szívében. De már a krisztus
utáni III. században Messinai Euhemeros: "Szent króniká"
jában írja az utopiát. (Jambulos: "Napsziget"-e álom a szi
getlakók napos boldogságáról.).

Azonban Szent Agoston: "De civitate Dei" c. müvében
újra közeledik a földhöz a menny: az utópiáért a költői líra
harca után az élet drámája váltja fel a harcot. Megszületik
a középkor.

Ágostontól Dantéig ezeréves űr. Utopiát senki sem ír, az
emberi szív és elme a valóság síkján küzd. Dante, a közép
kor nagy összefoglalója azonban már tollat ragad s megírja a
"De Monarchiá"-t, mely - miként Babits írja - "Ma is mai
s valóban avulhatatlan politikai utópia, örök álom a világ egy
beolvadásáról, az ember testvériségéről."

A középkor egység-törekvése cserepekre reped, a mozai
kok szétgurulnak s összezavarodva, ezer síkba hullva, szét
törik az álmot ... "Ú Emberiség! mennyi vihar és veszteség,
mennyi hajótörés kell, hogy érjen, minthogy sokfejű szörnye
teg lettél s törekvéseid széjjelfolynak" ; Dante sikolya már a
reneszansz kaoszába vész.

Az újkor hajnalán a középkori eszmények álomlétbe hú
zódnak, a megvalósíthatatlan ábrándok honába. Beköszönt a
barokk. Morus Tamás már ebbe az álomvilágba hajtva fejét
álmodja meg művét ("De optimo reipublicae statu sive de
nova insula Utopia, 1516.)" Morus műve elleniratot csihol,
Rabelais: "Gargantua" c. művében az emberi álmok antikrisz
tusi köntöst öltenek, az apokalipszis árnya rémlik fel az utó
pia napfényében.

Verulami Bacon: "Nova Atlantís"-a s Campanella Tamás:
"Civitas Solis"-a után szinte utópia-özön zúdul a világra. Hall:
Mundus alter (1643). Harrington: Oceana (1656). Vairasse
d'Allais: A Szeverambok története (1675). Deioe Daniel: Es
says of projets (1697). Fénelon: République de la Salente. Fon
tenelle : La république des philosophes en histoire des Ajao
ciens (1768). Resti!: La découverte australe. Péhmeja: Tá
léphe, Morelly: Basiliade (1753). Saint-Just: Les institutions
républicaines.

A francia forradalom körüli időben élnek az újvilági új
emberközösség ("szocializmus") eszméinek koraszülöttei:
Godwín, Owen, Fourier, Cabet, Proudhon, Weitling... A vi
lágtörténelem legsivárabb korában, a sekélyes materializmus
idejében vagyunk. S nemsokára megérkezik Marx, s nyomá
ban a modern világ antíkrisztusa, Lenin, aki az antikrisztusi
álmokat a történelem talajába horgonyozza s életet teremt az
egység nevében.

De az elsatnyult európai világra új életáram zúdul, a vi
lágháború galvanikus mozgásba hozza Európát, az apokalíp-
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szis réménél a lélek hangjaira figyel, egy kozmikus világ zu
han rá. Már a marxi szocialízmus is igen lényeges változá
sokon megy át a Kant nyomán haladó Bernstein-féle revizío
nizmusban, valamint a Bergson filozófiájára támaszkodó szin
dikalizmusban. S legutóbb de Man marxizmusa is szellemtör
téneti multba ereszti gyökereit. Azonban történelem az egy
ség nevében - nyomukban nem születik.

A mongol dzsingiszkáni Ázsia ébredése után Európában
is születtek utópiát építő birodalmak. Az utópiák itt is a rea
litásba léptek, "sehol" után valahová. Az álomlét világát a
durva valóság rázza. Az utópiákat immár nem írják. hanem
csinálják ... És sorsuk attól függ: mennyire találnak rá az
összemberit megváltó tiszta tanokra, mennyire foglalják egy
be a mult metafizikai eredményeit egy új szintézis erejében.

Az eszméket a teológia, a hit szemével nézve: a törté
nelmi mult s a művészettörténeti jelen arcában pillanthatjuk
meg a holnap legigazibb, az Idő magaslatán álló utópiáját:
Új-Jeruzsálemet s azt a népet, amelynek szívéből ennek az
igazi, mert örök hitben foganó, új mitosznak hite kivirágzik.

Demény János.
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