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LATSZAT ÉS VALÓSÁG

K É T F É LE MESSIAHIZMUS

Lehet-e ember oly vakmerő, hogy Isten terveit kutassa? Lehet-e
elég éles emberi elme, hogy felismerhessen azokból valamit? És ha
felismerni vélte, bizonyíthassa? Nem lehet. Képességeit és jogait
egyformán felülmúlja ez a feladat. De kellő alázattal, nem igé
nyeIve magának a fellebbezhetetlen igazság előjogait, elmélkednie
szabad felettük.

Az alábbi elmefuttatásnak szigorúan ez áll a hátterében. Alá
zattal értékelendő. Annál is inkább, hiszen aki irta, méz csak nem
is szakember. Észrevétefeinek valahol a józan parasztész elmélke
dései között van helye.

I.

Két népe van a világtörténelemnek, melynek életlátásából és
minden ténykedéséből kiirthatatlan a messianizmus tudata. Az a
meggyőződés, hogy világot megváltó személynek. eszmének, tény
nek vagy teljesítménynek kell az illető népből kitermelődnie. A
messianista gondolat azon két nép lelkében mint létezésének vég
ső oka szerepel. Kicsendül nemcsak kiválasztottjainak irásaiból és
rendeltetést boncolgató elmélkedéseiből, hanem benne van a leg
kisebb kisember mindennapi levesestálának fenekén. Minden ezen
keresztül értékeltetik, ezen keresztül történik és a teljesedés kül
sőségeiben végül is csak az illető nép faji, vérmérsékleti adottsá
gai okoznak különbségeket.

Mondom, két ilyen népet tudok a világtörténelemben. Egyik
az orosz, másik a zsidó. Mi van ezek hitének mélyén, később be
szélek _róla. Micsoda öncsalás, milyen vérben I:työkerező önámítás.
Önámítás, hiszen Messiás csak egy van, Aki el is mondotta mínd
azt, amit az emberiség megváltására szükségesnek tartott. Üjat
semilyen új "messiás" nem mondhat és semilyen új messiási ál
dozat ki nem érdemelhet.

*
Mi az orosz messíanízmus? Minden írójuk művéből kicsendül.

Legutóbbi "teljesítményük", a szovjet-ország sem egyéb, mint
ennek terméke. Az orosz azt tartja magáról (kénytelen vagyok itt
az oroszokról. mint egységes fajképről beszélni, jóllehet ember
tani szempontból ezt joggal lehet kifogásolni, - mert a messia
nizmus hitében úgy látszik, minden orosz találkozik) - hogy ő

hivatott arra - mint nép, nem mint egyén - nemcsak hogy va
lamiben előbbre vigye az emberiséget, hanem hogy el is juttassa
a földi boldogságnak olyan állapotába, ahova végül is minden élő

vágyakozik, az eljutás halvány biztonsága nélkül. És miképen? A
messianizmus gondolata ősi emberi misztériumon keresztül nála
is a megváltás és áldozat fogalmával azonosul. Az áldozat szerep
osztását a szláv fajiság befelé élő, önmagát kinozni nagyonis haj
lamos, .szinte mazochista rnellékízű beállítottsága dönti el. Az orosz
meg akarja váltani a világot azáltal, hogy önmaga legyen érte az
áldozat. Aldozatul esésének bére lesz az emberiség boldogsága,
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Cárok éltek ebben a hitben. Más népek váteszel is írtak és
hirdettek igét. Sokuknak megfordult lelkében a gondolat és szán
dék: boldogabbá tenni az emberiséget. De egyik népnek sem volt
tudott és akart szándéka ezért önmagát áldozatul dobni. Az orosz
nak igen. Ez az ő messianizmusa.

*
A zsidóság messianista hite lényegesen különbözik ettől. Való

színű, hogy mióta zsidóság él a világon, egyetlen zsidó sem for
gatott olyan terveket a fejében, hogy önmagát feláldozva a többi
embert boldogítsa. Nem, a zsidóság messianizmusának hivatása és
tartalma az, hogy az a bizonyos messiás, ki őt, mint népet és az ő

fiait, mint egyéneket, a világ uraivá teszi, az {j kebeléblJl fog szár
mazni. Mikor, hogyan, erre vonatkozólag - míöta az egyetlen Mes
siás épen az ő fiainak kezeitől megfeszittetett - meglehetősen

elvont, elmosódott, abrakadabrisztikus vélemények vannak forga
lomban. Viszont épen ebből következik, hogy mindenegyes fia
magában hordja a zsidóság királyának lehetőségét, mint Napoleon
katonái a marsallbotot, és ebből következik az is, hogy mindegyik
akar is felülkerekedni. Hiszen hátha épen {j a kiválasztott mes
siás?

Ez a messianizmus más, mint az oroszok szenvedőleges és kol
lektív önmegadása. Egyéni, tevékeny, önző, keménykezű, mohó és
magának való. Megváltani akar, de csak önmagát. És nem áldozat
árán, hanem a győzelem mámorával. És ha épen áldozat kell a
megváltáshoz, ezt a szerepet inkább másnak engedi át ...

II.

A szunnyadö többi népek között, melyeknek önmagukat illető

tervei nem igen lépik túl a családi jövő, vagyis a legszűkebb kol
lektivizmus szolgálatát, vagy ha éppen imperialista akarásokat mu
tatnak is, messianista színezetük nincs, ennek a két messianista
hitnek természetszerűleg hatást kellett gyakorolnia. Elsősorban a
tevékeny és törtető zsidó messianizmusnak. Közben persze az orosz
sem maradt tétlen a maga küszöbén belül.

Nem véletlenség, hogy az ortodoxiának, mely Bizáncban szü
letett és lényege a Róma fennhatósága alól való szabadulás volt, las
sanként igazi hazája a Szent Oroszország lett. A népek faji adott
ságaik szerint alakitják ki világnézetüket vagy fogadnak el kívül
ről érkező szellemi áramlatokat. Ahogy nem véletlenség a magyar
ságon belől sem, hogy mely folt lett protestáassá és maradt meg
katolikusnak, úgy a21 ortodoxia éltető Szeritlélek nélkül maradt
passzivitása -. mondhatnám, maradísága, hiszen az ortodoxia fo
galma is a régi mellett való merev megmaradást jelenti - csodá
latosan megfelel az orosz lélek ködökben élő, szétfolyásra hajla
mos, minden ujjlenyomatot puha viaszként megőrző, éppen ezért
nagy és egységes lendületre, új, haladó megvalósításokra képtelen
anyagának. Mícsoda lényegében a kereszténységen belől az orto
doxia? A 'katolicizmusnak haladóképesség, életfrisseségre mutatö
alakulóképesség nélküli változata. Micsoda a népek között az
orosz? Az európaiasodás képességeit magában hordozó, de azo
kat lelki bezártaága miatt érvényesíteni nem tudó, egy helyben
forgó tömeg.

Az_ orosz nép és az ortodoxia összetalálkozásából szükségsze
rűen következik azonosulásuk. Ennek természetes következménye
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viszont az, hogy az igazi kereszténységet a pravoszlávia épen hívöí
nek tömege miatt állandóan veszélyeztette a multban, főképen az.
által, hogy mumiává merevitette Eurázia területének kétharmad
részét és így a katolicizmus terjedését kelet felé lehetetlenné tet
te. A pogányság, Buddha és Mohamed helyébe könnyebb Krisztust
állítaní. mint az ortodoxia álkeresztény, merev ikonjainak helyébe!

Mi adta most már az orosznak a messianista hitet? Az orto
doxia terjesztését tartotta-e messiásí elhivatottságának elősorban?
Vagy faji adottság a messianizmus nála, akárcsak a germánnak a
szervezkedés és a kinainak a bölcs mosoly? Nem fontos most. Fon
tos csak annak megállapítása, hogyannak a messianizmusnak, mely
végül sem tudott egyebet hozni megváltásul, mint az ortodoxia
merevségét, teljes kifejlődési formájában csődbe kellett fulladnia.
Az orosz megváltó ortodoxszá kivánta mereviteni a világot. Nem
tehette meg, életerő hiánya miatt. Maradt neki a messianizmus
másik lehetősége: áldozatul es,!!i egy másik, életrevalóbb "meg
vált6nak", eszközül bárkinek. aki akarta. Ez lett számára a másik
messianista nép: a zsidóság.

III.

Ha a zsidóság szellemi képességeit, érvényesülés terén kitűnő

szimatát egyéb sem igazolná, mínt az, hogy megtalálta pontosan az
orosz népet törekvései anyagául, ezzel is elismerést érdemelne
azok részérlíl, kiknek szemében az érvényesülni tudás a legfőbb

emberi érték. A zsidóság népiségét és egyéneit: önmagát istenítő

messianizmusa szükségszerűen az anyag felé terelte megváltásba
vetett hitét. A renaissance-szal kezdlídő nagy elszakadás a túlvilá
gi vonatkozásoktól szükségszerűen került a zsidóság kezén egy vo
nalba az anyagiassággal, és a materializmus, mely az orosz szov
jetekben érte el elméleti és gyakorlati kiteljesedését. tulajdonké
pen dédunokája az európai keresztényegységtől először megkülön
zött ortodoxiának.

Oroszország és ortodoxia. Zsidóság és anyagelvűség. Az orto
doxia és a materializmus teljesedését hozó huszadik század fel
sorakozva és szerepüket várva találta ezeket.

•
Ma már nem titok, hogy mindegyik magában hordozta a halál

csiráit. Sem az ortodoxia, sem a materializmus nem lehetett ké
pes arra, hogy életet adjon a világnak. Egyik csak a cári Orosz
országot hozta létre, másik a világháború előtti Európát, a világ
háborút és az új világháborút. Külön-külön sem voltak üdvöt ho
zók. Hát még együtt!

És itt következik, amit emberi találgatás próbál megfejteni
Isten végtelen szándékaiból és utaiból. A hirtelen és okoskodó,
maga bölcseségét mindennél magasabbra helyező ember számára
nincsenek elég erős érvek, hogy meggyőzzék nézeteinek tarthatat
lanságáról. Ha csak ad absurdum teljesedésében nem látja elveit,
észérvekkel ugyan meg nem gylízhető. És itt szólal meg a Gond
viselés!

IV.

Emberi gyarló szavakba foglalva igy hangzanék Szent Szán
déka.

- Ortodox kereszténység kell nektek és imádjátok az anya
got! Egyiknek nem kell az én helytartóm és saját szájaize szerint
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akarja formálni a szent tanokat/ A másik csak azt ismeri el, amit
kézzel megfoghat és egyszerűen lomtárba akar tenni Engem, agy
rémeivel egy helyre/ Hányszor próbáltam összegyüjteni fiait az új
Jeruzsálemnek, hányszor akartam megértetni g6gös fejükkel té
velygésüket! Megkövezték az én prófétáimat és aranyborjút öntöt
tek maguknak. Elpusztíthatnám 6ket, s6t még pusztitanom sem
kellene, elég volna magukra hagynom 6ket és elvégeznék magukon
önnön ítéletüket. De öt igaz kedvéért megkönyörülök rajtuk és
most már saját nyelvükön seélok hozzájuk/

Ortodoxia kell nekik és anyagr Legyen nekik az {j 'kívtJnságuk
szerintI Id6m van, tért adok. Itt va'n ez a két nép, mely minden
áron messiás akar lenni a,z igazi Messiás helyett. Hát teljesedjék
az (ik kívánsága ist Aldozat akar lenni az egyik. hadd legyen lJ
az áldozat. Száznyolcvanmillió ember szennedését elfogadom áldo
zatul' oeért, hogy beteljesíthesse felette az anyag mennyországának
minden törvényét az a faj, mely az Én Fiamtól akorio: megváltani
a világot. Hadd lássa általuk a világ, mit istenített! Aldozatul esik
az egyik, de ma'jd feltámad. A másik ura lesz a világnak, ahogy
kívánja, de abba fog belepusztulni. Hadd falja fel egyik a mási
kat azáltal, hogy betölti akaratát. A glJgös ember pedig okuljon,
látván beteljesedni Nélkülem álmodott álmait/ Legyen/ Én nem
állok útjába ...

•
..• Szovjet-paradicsom. Az anyagelvűség minden törvényének

kiteljesülése . .. Zsidó uralom, mely kipusztítja az ortodoxiát... Az
orosz nép 20 év alatt 32 millió emberéletet áldozott fel az anyag
elvűség gyakorlatban megvalósított tanainak. Közben a zsidóság,
mely az anyagelvűség szellemében kivánta forradalmasítani a vi
lágot, kihívta maga ellen az európai népek, az európai keresztény.
ség jogos felháborodását. És ma?

Az események szemünk előtt folynak. A materialista-zsidó
messinizmus : a bolsevizmus, mialatt kipusztította a cári Orosz
országot, kegyelemdöféssel kivégezte a másik messíanizmust: az
ortodoxiát. Még élő kis szigetei, görögök, románok, régi fényében
vissza már nem állitják, sőt egyre jobban a materializmus felé
haladván, előbb utóbb a pusztulásnak adják át helyüket és a ka
tolicizmusnak nyitnak új missziós területeket, akárcsak akimúlt
Szent Oroszországban. Az anyagelvűséget pedig a bolsevizmus el
leni reakció öli meg. Először az európai népek lelkében, azután
pedig szemünk előtt, fegyverek erejével az igazi régi keresztény
ség: Európa kereszténysége.

Mindnyájan Isten eszközei vagyunk. Az emberek és a népek
egyformán. Já és' rossz cselekedetek egyformán Isten malinaira
hajtják a vizet. Legyünk alázatosak! Ne higgyük, hogy látunk! És
ha pislogó értelmünknek úgy rémlik, hogy mégis megpillantottunk
valamit a Szent Szándékbél. még alázatosabban adjunk hálát. Leg.
feljebb kérjünk, mint a középkorban - az ember Istentől való
természetes függését még valóságban élő időben - a kodexet má
soló névtelen szerzetes: egy Ave-t az olvasótól. Hogy alázatossá
gunk tetsző, magunk pedig a Nagy Szándék hasznavehető eszközei
lehessünk ...

Nagy András
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